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I. Administracinių teismų praktika

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1.1. Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 
savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio 
socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų 
išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir 
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ 1.1 punkto ir 2013 m. 
sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų 
pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos 
Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos 
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio 
draudimo išmokų gavėjų registre“ 1.1.4 punkto teisėtumo

Administracinė byla Nr. I602-12/2014
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00023-2014-0

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. rugsėjo 18 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto, Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko 
(kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę 
bylą pagal Kauno apygardos administracinio teismo prašymą ištirti Valstybinio socia-
linio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direkto-
riaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pa-
jamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio 
socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valsty-
biniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ 
1.1 punkto ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl sava-
rankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo 
įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų meti-
nės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu 
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draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ 1.1.4 punkto 
teisėtumą.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Kauno apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal 
skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tre-
čiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, kurioje ginčas 
keliamas dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų bei delspinigių apskaičiavimo. 

2. Nagrinėdamas minėtą administracinę bylą, Kauno apygardos administracinis 
teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį admi-
nistracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
bos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba, Valdyba) direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 
„Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio so-
cialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo 
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimo ir valstybinio soci-
alinio draudimo išmokų gavėjų registre“ (toliau – ir Įsakymas Nr. V-35) 1.1 punkto 
nuostatos (redakcija, galiojanti nuo 2011 m. vasario 9 d. iki 2013 m. rugpjūčio 24 d.) 
ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. 
įsakymo Nr. V-30 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų ir valstybinio sociali-
nio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai 
pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu 
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ (to-
liau – ir Įsakymas Nr. V-30) 1.1.4 punkto nuostatos (originali redakcija, galiojusi nuo 
2013 m. sausio 25 d.) neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio drau-
dimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 7 straipsnio 4 daliai (2010 m. birželio 30 d. įstaty-
mo Nr. XI-959 redakcija).

3. Kauno apygardos administraciniam teismui kilo abejonės, ar Įsakymo Nr. V-35 
1.1 punkto nuostata, kad „savarankiškai dirbančių asmenų, kurių valstybinio socialinio 
draudimo įmokų (toliau – ir VSD įmoka) mokėjimas priklauso nuo asmens pajamų, 
gautų praėjusiais metais, pajamų metinė suma, nuo kurios apskaičiuotos VSD įmokos 
(remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų minis-
terijos duomenimis), ir sumokėtų VSD įmokų metinė suma Lietuvos Respublikos ap-
draustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų 
gavėjų registre (toliau – ir Registras) išdėstoma mėnesiais proporcingai savarankiškai 
dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms vado-
vaujantis šiomis nuostatomis“ (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. vasario 9 d. iki 2013 m. 
rugpjūčio 24 d.), ir Įsakymo Nr. V-30 1.1.4 punkto nuostata, kuri numato, kad „jeigu as-
menų, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis), 
SAV pranešime nurodyta kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų suma yra dides-
nė negu 4 DPD suma, tai į Registrą įrašoma SAV pranešime nurodyta draudžiamųjų 
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pajamų suma (netaikant 4 DPD sumos ribojimo per kalendorinį mėnesį), tačiau ne 
didesnė už 48 DPD sumą (o jei ankstesniais tų metų mėnesiais toks asmuo jau buvo 
gavęs draudžiamųjų pajamų – ne didesnė nei 48 DPD ir ankstesnių tų metų mėnesių 
draudžiamųjų pajamų skirtumas suma), ir atitinkama valstybinio socialinio draudi-
mo įmokų suma“, neprieštarauja Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 
4 daliai, kuri numato, kad „šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų (išskyrus ūkinin-
kus ir jų partnerius), taip pat šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytų asmenų soci-
alinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais 
metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų ei-
namųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį nega-
li būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų 
draudžiamųjų pajamų dydžių suma.“

4. Pareiškėjas nurodė, kad 2009 m. liepos 22 d. Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo 2, 4, 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-389 (įsigalio-
jusiu 2010 m. sausio 1 d.), kuriuo buvo pakeista Įstatymo 7 straipsnis 4 dalis, nustatant 
maksimalias sumas, nuo kurių turi būti mokamos VSD įmokos, tikslas – patikslinti in-
dividualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių, individualią veiklą vyk-
dančių asmenų, bei asmenų, gaunančių sporto, atlikėjų veiklos pajamas bei pajamas 
pagal autorines sutartis, valstybinio socialinio draudimo įmokų bazę, jų apskaičiavimo 
ir mokėjimo tvarką, taip palengvinant jiems tenkančią minėtų įmokų naštą. Pareiškėjas 
individualioje byloje yra savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą 
(Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d. 2 p., Įstatymo 
2 str. 8 d.), todėl, pasak Kauno apygardos administracinio teismo, tiek metų, tiek mė-
nesio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pa-
jamų dydžių (toliau – ir DPD) sumos yra taikytinos apskaičiuojant jo įmokas. Tačiau 
ginčijamomis Įsakymų nuostatomis nustatyta tokia minėtų asmenų draudžiamųjų pa-
jamų ir VSD įmokų nuo deklaruojamų pajamų sumų įrašymo į Registrą tvarka, kuri 
panaikina savarankiškai dirbančių asmenų, t. y. ir pareiškėjo teisę VSD įmokas mokė-
ti nuo ne didesnės nei Įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytos 4 DPD per mėnesį 
sumos. 

5. Ginčijami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsaky-
mai priimti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. 
nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudi-
mu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų pa-
tvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ 25.11 punktą, kuris kelis kartus buvo keičia-
mas. Nuo 2010 m. vasario 14 d. iki 2012 m. spalio 13 d. galiojęs Lietuvos Respublikos 
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų 
gavėjų registro nuostatų (toliau – ir Registro nuostatai) 25.11 punktas nustatė, kad teri-
torinė Registro tvarkymo įstaiga savarankiškai dirbančių asmenų praėjusių metų paja-
mų metinę sumą, nuo kurios turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos socialinio draudimo 
įmokos, ir jų sumokėtų įmokų metinę sumą pagal registro tvarkymo įstaigos nustatytą 
tvarką išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdy-
mo laikotarpiui ir sumokėtoms socialinio draudimo įmokoms. Tačiau Registro nuos-
tatų 25.11 punkto redakcija, įsigaliojusi nuo 2012 m. spalio 14 d. (individualioje byloje 
aktualiu laikotarpiu, kai pareiškėjas kreipėsi dėl socialinio draudimo įmokų perskai-
čiavimo), nustatė, kad savarankiškai dirbantys asmenys, kuriems socialinio draudimo 
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įmokų mokėjimo prievolė nustatoma pagal praėjusių metų pajamų metinę sumą, va-
dovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, privalo pateikti teritorinei 
registro tvarkymo įstaigai duomenis apie kalendorinių metų mėnesiais apskaičiuotas 
(pagal faktiškai gautas pajamas) draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskai-
čiuotos ir sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio 
draudimo įmokų sumas. 

6. Ginčijamas Įsakymas Nr. V-35 buvo priimtas galiojant Registro nuostatų 
25.11 punkto redakcijai, nustačiusiai savarankiškai dirbančių asmenų praėjusių metų 
pajamų metinės sumos ir jų sumokėtų įmokų metinės sumos išdėstymo mėnesiais 
proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui ir asmens sumokėtoms valstybinio socia-
linio draudimo įmokoms tvarką. Tačiau 2012 m. spalio 14 d. įsigaliojus Registro nuos-
tatų 25.11 punkto pakeitimui, kuris nenumatė minėtų sumų išdėstymo proporcingai 
tvarkos, Įsakymas Nr. V-35 (jo 1.1 punktas) pakeistas nebuvo – jis buvo pakeistas tik 
2013 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. VE-190, t. y. tik 2013 m. spalio 31 d. įsigaliojus dar 
vienam Registro nuostatų 25.11 punkto pakeitimui, pagal kurį minėtų sumų išdėstymo 
mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui 
ir jo sumokėtoms VSD įmokoms tvarka taikytina tik tuo atveju, jeigu asmuo nepateikia 
duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais. Todėl, teis-
mo nuomone, individualioje byloje aktualiu laikotarpiu (pareiškėjui pateikus 2013 m. 
birželio 26-27 d. prašymus perskaičiuoti mokestinę prievolę ir sumokėtus mokes-
čius) ginčijamas Įsakymas Nr. V-35 (jo 1.1. punktas) prieštaravo Įstatymo 7 straipsnio  
4 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 
25.11 punktui ta apimtimi, kuria nustatė, kad nepriklausomai nuo to, ar savarankiškai 
dirbantys asmenys pateikė duomenis apie savo praėjusių metų pajamų metinės sumos 
išdėstymą mėnesiais, ar tokių duomenų nepateikė, – jų draudžiamosios pajamos ir 
VSD įmokų sumos už 2010 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius išdėstomos mėne-
siais proporcingai jų veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms, t. y. 
4 DPD ribojimas netaikytinas ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie pateikė 
duomenis apie savo praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais. Teis-
mas pastebėjo, kad šiuo metu galiojanti aktuali Įsakymo Nr. V-35 redakcija, taikytina 
išdėstant Registre tik tų savarankiškai dirbančių asmenų, kurie nepateikė duomenų 
apie praėjusių metų pajamas ir VSD įmokų sumas už 2010 m. ir vėlesnius mokestinius 
laikotarpius, nurodytas pajamas bei įmokas, atitinka esamą reglamentavimą.

7. Ginčijamas Įsakymas Nr. V-30 (jo 1.1.4 punktas) buvo priimtas galiojant Regis-
tro nuostatų 25.11 punkto redakcijai, nebenumačiusiai minėtų sumų išdėstymo mėne-
siais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir jo 
sumokėtoms VSD įmokoms tvarkos. Įsakymas taikytinas įrašant į Registrą 2012 metų 
ir vėlesnių mokestinių laikotarpių draudžiamųjų pajamų ir VSD įmokų sumas tų sa-
varankiškai dirbančių asmenų, kurie pateikė duomenis apie savo praėjusių metų paja-
mų metinės sumos išdėstymą mėnesiais. Pareiškėjo nuomone, Įsakymo Nr. V-30 1.1.4 
punkto nuostata prieštarauja Įstatymo 7 straipsnio 4 daliai ir Registro nuostatų 25.11 
punktui, kadangi nustato, jog ir tuo atveju, kai SAV pranešime nurodyta kalendorinio 
mėnesio draudžiamųjų pajamų suma yra didesnė negu 4 DPD suma, į Registrą įrašoma 
ne 4 DPD suma, o SAV pranešime nurodyta draudžiamųjų pajamų suma, t. y. 4 DPD 
netaikytinas savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie pateikė duomenis apie savo 
praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais. Tokios duomenų įrašymo 
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į Registrą tvarkos taikymo rezultatas, pasak pareiškėjo, nesiskiria nuo minėtų sumų iš-
dėstymo Registre mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vyk-
dymo laikotarpiui ir jo sumokėtoms valstybinio socialinio draudimo įmokoms tvarkos 
taikymo rezultato, o SAV pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis (įskaitant 
jų priedą SAV3DSD-M) teikimas tampa beprasmis. 

II.

8. Rengiant bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, 
gautas atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atsiliepimas, kuria-
me prašoma pareiškėjo prašymą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais 
argumentais:

8.1. Įsakymas Nr. V-35 buvo priimtas atsižvelgiant į Registro nuostatų 
25.11 punktą (redakcija, galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 29 d. iki 2012 m. spalio 
13 d.). Šio Įsakymo 1.1 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. vasario 9 d. iki 
2013 m. lapkričio 26 d.) nustatė iš esmės analogišką teisinį reguliavimą, koks buvo 
nustatytas minėtos redakcijos Registro nuostatų 25.11 punkte, t. y. numatė, kad sa-
varankiškai dirbančių asmenų, kurių valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėji-
mas priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, pajamų metinė suma, nuo 
kurios apskaičiuotos VSD įmokos (remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis), ir sumokėtų VSD įmokų me-
tinė suma Registre išdėstoma mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens 
veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms. 

8.2. Registro nuostatų 25.11 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. spalio 14 d. 
iki 2013 m. spalio 30 d.) nustatė, kad savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus verslo 
liudijimus turinčius asmenis), kuriems socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievo-
lė nustatoma pagal praėjusių metų pajamų metinę sumą, remdamiesi Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos duomenimis, privalo pateikti teritorinei registro tvarkymo įstaigai 
duomenis apie kalendorinių metų mėnesiais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas paja-
mas) draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos valstybi-
nio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas (šių 
Nuostatų 20.1.4 ir 20.2.24 punktai). Duomenys teikiami pasibaigus kalendoriniams 
metams, per 10 kalendorinių dienų nuo metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valsty-
binei mokesčių inspekcijai dienos. Registro nuostatų 25.11 punkte (redakcija, galiojanti 
nuo 2013 m. spalio 31 d.) nustatytas iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas, taip pat 
nustatyta, kad jeigu asmuo nepateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir (ar) terito-
rinei registro tvarkymo įstaigai duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos 
išdėstymą mėnesiais, teritorinė registro tvarkymo įstaiga, remdamasi Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos duomenimis, savarankiškai dirbančių asmenų (išskyrus verslo liu-
dijimą turinčius asmenis) draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir 
sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo 
įmokų sumas išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos 
vykdymo laikotarpiui ir jo sumokėtoms valstybinio socialinio draudimo įmokoms; sa-
varankiškai dirbantys asmenys (išskyrus verslo liudijimą turinčius asmenis) šiuos duo-
menis turi teisę tikslinti šių Nuostatų 36 punkte nustatyta tvarka.

8.3. Įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad VSD įmokų bazė, kurią privalo 
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taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio 
suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 DPD suma. Taigi pasi-
baigus kalendoriniams metams, draudėjui skaičiuojant VSD įmokas, jų bazė priklau-
so nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, taigi nustatant įmokų bazę turi būti 
taikomas Įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytas VSD įmokų bazės maksimalus dy-
dis, nustatytas kalendoriams metams (48 DPD), netaikant 4 DPD sumos ribojimo per 
mėnesį. Todėl savarankiškai dirbantys asmenys, kuriems socialinio draudimo įmokų 
mokėjimo prievolė nustatoma pagal praėjusių metų pajamų metinę sumą, turi pateik-
ti SAV pranešimus apie savarankiškai dirbančius asmenis, nurodydami kalendorinių 
metų mėnesiais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas pajamas) draudžiamąsias paja-
mas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos.

8.4. Būtinybė savarankiškai dirbantiems asmenims pranešti apie faktiškai gautas 
pajamas už kiekvieną mėnesį atsirado po to, kai Vyriausybė, siekdama užtikrinti tei-
singą socialinio draudimo išmokų skyrimą bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarimą bei suformuotą Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktiką, kad skiriant išmokas, asmens pajamas reikia 
vertinti ne pagal įstatyminį pajamų išdėstymą proporcingai, o pagal jų faktinį gavi-
mą / negavimą, pakeitė Registro nuostatų 25.11 punktą (redakcijos, galiojančios nuo 
2012 m. spalio 14 d.). Šiuo pakeitimu atsisakyta proporcingo savarankiškai dirbančių 
asmenų pajamų išdėstymo Registre ir nustatyta prievolė minėtiems asmenims (vieną 
kartą per metus) pateikti duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
teritoriniams skyriams, nurodant faktinius pajamų gavimo laikotarpius, taip užtikri-
nant teisingą socialinio draudimo išmokų gavimą.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė instan-
cija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio 
administravimo subjektai, teisėtumo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teise-
nos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 20 str. 1 d. 3 p.).

10. Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalis nustato, jog ben-
drosios kompetencijos ar specializuotas teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą 
ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti, ar konkretus nor-
minis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje by-
loje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą. Taip pat šio įstatymo 111 straipsnio 
2 dalies 1 punktas nustato, kad administracinis teismas atmeta prašymą ištirti normi-
nio administracinio akto teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama 
konkrečia byla. Taigi šių nuostatų pagrindu konstatuotina, jog bendrosios kompeten-
cijos ar specializuotas teismas atitinkamo administracinio teismo gali prašyti ištirti tik 
tokio norminio administracinio akto (ar jo dalies), kuris turėtų būti taikomas jo nagri-
nėjamoje individualioje byloje, teisėtumą. 

11. Norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimas, kai dėl to į Lietuvos 
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vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi bendrosios kompetencijos ar administraci-
nis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminės administracinio akto teisėtumo bylos 
išnagrinėjimas tokiu atveju turi padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje by-
loje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo 
byloje aspektu) besikreipiančiam teismui. Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui nėra pavesta nagrinėti abstrakčius, hipotetinius, nesusijusius su nagrinėjama 
individualia byla teismų paklausimus. Tai, savo ruožtu, suponuoja, kad ir teismai netu-
ri teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su tokiais prašymais, ku-
rių išsprendimas neturės jokios reikšmės jų nagrinėjamos individualios bylos baigčiai. 
Todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs konkrečios individualios 
bylos aplinkybes ir paklausimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui turinį, 
turi teisę atsisakyti priimti bendrosios kompetencijos arba administracinio teismo pra-
šymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jei toks prašymas yra nesusijęs 
su nagrinėjama individualia byla (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 114 str. 1 d.). Jei toks prašymas 
buvo priimtas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi teisę nutraukti normi-
nę administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 
101 str. 1 p., 114 str. 1 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės tei-
sėjų kolegijos 2007 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I7-04/2007, 
2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2009, 2013 m. kovo 
4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I492-4/2013). 

IV.

12. Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę 
bylą, iškėlė klausimą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 
2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, 
nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio soci-
alinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybi-
niu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ 
1.1 punkto ir 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl savarankiškai dirbančių as-
menų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų 
nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdės-
tymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 
socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ 1.1.4 punkto atitikties Valstybinio sociali-
nio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 daliai.

13. Ginčijamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus Įsa-
kymo Nr. V-35 (2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 redakcija) 1.1 punktas nusta-
tė, kad „savarankiškai dirbančių asmenų, kurių valstybinio socialinio draudimo įmokų 
(toliau – VSD įmokos) mokėjimas priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais me-
tais, pajamų metinė suma, nuo kurios apskaičiuotos VSD įmokos (remiantis Valstybi-
nės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis), 
ir sumokėtų VSD įmokų metinė suma Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu 
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau 
– Registras) išdėstoma mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos 
vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms vadovaujantis šiomis nuostatomis 
<...>“.
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14. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus Įsakymas 
Nr. V-30 (2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 redakcija) nustato savarankiškai dir-
bančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skai-
čiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, 
sumų įrašymą į Registrą pagal šių asmenų pateiktus SAV pranešimų apie savarankiškai 
dirbančius asmenis duomenis apie kalendorinių metų mėnesiais apskaičiuotas (pagal 
faktiškai gautas pajamas) draudžiamąsias pajamas ir įmokas, inter alia ginčijamas šio 
įsakymo 1.1.4 punktas įtvirtina:

„<...> jeigu asmenų, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimus 
turinčius asmenis), SAV pranešime nurodyta kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pa-
jamų suma yra didesnė negu 4 DPD suma, tai į Registrą įrašoma SAV pranešime nu-
rodyta draudžiamųjų pajamų suma (netaikant 4 DPD sumos ribojimo per kalendorinį 
mėnesį), tačiau ne didesnė už 48 DPD sumą (o jei ankstesniais tų metų mėnesiais toks 
asmuo jau buvo gavęs draudžiamųjų pajamų – ne didesnė nei 48 DPD ir ankstesnių tų 
metų mėnesių draudžiamųjų pajamų skirtumas suma), ir atitinkama valstybinio socia-
linio draudimo įmokų suma“.

15. Ginčijami norminiai administraciniai aktai, kaip matyti iš šių aktų pream-
bulių, priimti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu 
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų, patvir-
tintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435, 
25.11 punktą. Pažymėtina, kad minėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 
kuriuo įsteigtas Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimo ir 
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras bei patvirtinti šio Registro 
nuostatai, priimtas įgyvendinant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straips-
nio 1 dalį (2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija), kuri nustato, kad 
socialinio draudimo įmokoms ir socialinio draudimo išmokoms teisingai priskaičiuoti 
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio soci-
alinio draudimo išmokų gavėjų registre yra kaupiami duomenys apie apdraustuosius 
asmenis, jų draudėjus ir socialinio draudimo išmokų gavėjus; šių duomenų kaupimo ir 
naudojimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

16. Įsakymo Nr. V-35 priėmimo metu galiojusios Vyriausybės 2010 m. gruodžio 
22 d. nutarimo Nr. 1803 redakcijos Registro nuostatų 25.11 punkto antroje pastraipoje 
buvo įtvirtinta:

„Teritorinė registro tvarkymo įstaiga savarankiškai dirbančių asmenų (išskyrus 
verslo liudijimus turinčius asmenis), kuriems socialinio draudimo įmokų mokėjimo 
prievolė nustatoma pagal praėjusių metų pajamų metinę sumą remiantis Valstybinės 
mokesčių inspekcijos duomenimis, praėjusių metų pajamų metinę sumą, nuo kurios 
turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos, ir jų sumokėtų įmo-
kų metinę sumą vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka išdėsto 
mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui 
ir sumokėtoms socialinio draudimo įmokoms.“

17. Taigi akivaizdu, jog Įsakyme Nr. V-35 (2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 
redakcija) įtvirtintas pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas yra analogiškas įtvir-
tintajam minėtos redakcijos Registro nuostatų 25.11 punkte (jo antroje pastraipoje). 

18. Registro nuostatų 25.11 punktas Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu 
Nr. 1232 (įsigaliojo nuo 2012 m. spalio 14 d.) buvo išdėstytas nauja redakcija:
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„Savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus verslo liudijimą turinčius asmenis) 
pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie šiems asmenims už kalen-
dorinį mėnesį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo 
įmokų sumas (šių Nuostatų 20.1.4 ir 20.2.24 punktai). Duomenys teikiami pasibaigus 
kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 15 dienos. Savarankiškai dirbantys asme-
nys (išskyrus verslo liudijimą turinčius asmenis), teikę pranešimus kiekvieną mėnesį, 
neprivalo teikti duomenų šio punkto antrojoje pastraipoje numatytu atveju, išskyrus 
atvejį, kai pateikti duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktais 
duomenimis.

Savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis), 
kuriems socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė nustatoma pagal praėjusių 
metų pajamų metinę sumą, remdamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 
privalo pateikti teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie kalendorinių metų 
mėnesiais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas pajamas) draudžiamąsias pajamas, nuo 
kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir 
valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas (šių Nuostatų 20.1.4 ir 20.2.24 punktai). 
Duomenys teikiami pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 kalendorinių dienų 
nuo metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai dienos. 

Savarankiškai dirbančių asmenų (išskyrus verslo liudijimą turinčius asmenis) 
duomenys apie kalendoriniais metais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas pajamas) 
draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti sumokėtos valstybinio socialinio drau-
dimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos į registrą įrašomi tik 
jiems sumokėjus apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.“

19. Minėtas teisinis reguliavimas, kiek aktualu keliamo klausimo aspektu, kaip 
pagrįstai nurodė ir pareiškėjas, įtvirtino naują savarankiškai dirbančių asmenų (iš-
skyrus verslo liudijimus turinčius asmenis), kuriems socialinio draudimo įmokų mo-
kėjimo prievolė nustatoma pagal praėjusių metų pajamų metinę sumą, kalendorinių 
metų draudžiamųjų pajamų sumos išdėstymo (įrašymo) Registre principą, t. y. kad ka-
lendorinių metų draudžiamųjų pajamų suma Registre išdėstoma (įrašoma) mėnesiais 
pagal faktiškai gautas pajamas (skirtingai nuo iki tol buvusio reguliavimo, nustačiu-
sio bendrą taisyklę, kad pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, 
metinė suma Registre išdėstoma proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos 
vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms socialinio draudimo įmokoms). Taigi šios – 
Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1232 – redakcijos Registro nuostatų  
25.11 punktui detalizuoti buvo priimtas ginčijamas Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-30, kuriame nustatyta 
savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio drau-
dimo įmokų sumų įrašymo į Registrą pagal savarankiškai dirbančių asmenų pateiktų 
SAV pranešimų duomenis tvarka, inter alia įtvirtinta pareiškėjo ginčijama nuostata.

20. Ginčas Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje individualioje 
byloje kilo tarp advokato – asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, t. y. savarankiškai dirbančio asmens (Valstybi-
nio socialinio draudimo įstatymo 2 str. 8 d. (2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-170, 
2010 m. birželio 17d. įstatymo Nr. XI-903, 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1166, 
2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2169 redakcija) ir Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo valdybos teritorinio skyriaus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų 
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už 2010, 2011 ir 2012 metus dydžio bei delspinigių už šių įmokų pavėluotą mokėji-
mą. Pareiškėjas nesutiko su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio 
skyriaus apskaičiuota nurodytų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma, 
teigdamas, jog apskaičiuojant nurodytas įmokas, nebuvo atsižvelgta į Valstybinio socia-
linio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatą, pagal kurią socialinio draudimo 
įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, per mėnesį negali būti didesnė 
negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pa-
jamų dydžių suma. 

21. Norminėje administracinėje byloje keliamo klausimo kontekste išplėstinė tei-
sėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas individualioje byloje, kaip savarankiškai dirbantis 
asmuo – asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatyme, pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalį 
privalomai draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijų 
dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės 
ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti (šios savarankiškai dirbančių asmenų katego-
rijos privalomas draudimas būtent nurodytų rūšių socialiniu draudimu buvo įtvirtin-
tas Įstatymo 4 straipsnio 3 dalį išdėsčius 2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-170 
redakcija, ir nors vėliau minėta nuostata ne kartą buvo keista, aktualus teisinis regu-
liavimas iš esmės liko nepakitęs). Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog pareiš-
kėjas priskirtinas prie savarankiškai dirbančių asmenų, kuriems nustatyta pareiga pa-
tiems apskaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, 
ir sumokėti jas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (Įstatymo 9 str. 4 ir 5 d. (2010 m. birželio 
17 d. įstatymo Nr. XI-903, 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1166, 2012 m. birže-
lio 29 d. įstatymo Nr. XI-2169 redakcija). 

22. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio, nustatančio pajamas, 
nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, 2 dalis įtvirtina nuostatas dėl 
šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokų skai-
čiavimo, inter alia jo 2 punktas (2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-389, 2010 m. bir-
želio 17 d. įstatymo Nr. XI-903, 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1167 redakcija) 
numato, kad asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pa-
jamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų indivi-
dualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo 
ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, tačiau pagal šio straipsnio 4 dalį, as-
menų, nurodytų Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje (išskyrus ūkininkus ir jų partnerius), 
socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendori-
niais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 
einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį ne-
gali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų 
draudžiamųjų pajamų dydžių suma (Įstatymo 7 str. 4 d. (2010 m. birželio 30 d. įstaty-
mo Nr. XI-959 redakcija). Kauno apygardos administracinis teismas prašo ištirti gin-
čijamo teisinio reguliavimo atitiktį būtent nurodytai Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo 7 straipsnio 4 daliai. 

23. Kaip matyti iš Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 22 d. 
nutarties motyvų, pareiškėjo abejonės ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Vals-
tybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 daliai iš esmės grindžiamos tuo, 
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jog, pasak jo, ginčijamomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direkto-
riaus įsakymų nuostatomis yra įtvirtinta tokia savarankiškai dirbančių asmenų drau-
džiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo deklaruojamų pajamų 
metinės sumos įrašymo į Registrą tvarka, kuri užkerta kelią savarankiškai dirbantiems 
asmenims, taigi ir pareiškėjui, pasinaudoti teise valstybinio socialinio draudimo įmo-
kas mokėti nuo ne didesnės nei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 
4 dalyje nustatyta – t. y. 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų 
draudžiamųjų pajamų dydžių – sumos.

24. Minėta, kad Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje adminis-
tracinėje byloje pareiškėjas nesutinka su Valstybinio socialinio draudimo fondo val-
dybos teritorinio skyriaus apskaičiuota 2010, 2011 ir 2012 metų valstybinio socialinio 
draudimo įmokų suma, teigdamas, jog apskaičiuojant nurodytas įmokas, nebuvo atsi-
žvelgta į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatą, kad 
socialinio draudimo įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. 
Savo ruožtu, kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio 
skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimų, skundžiamų 
individualioje byloje, taip pat šioje byloje pateiktų jų atsiliepimų, apskaičiuodamas pa-
reiškėjo individualioje byloje valstybinio socialinio draudimo įmokas, Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius vadovavosi Valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ta apimtimi, kiek numatyta, kad socialinio 
draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas, kalendoriniais me-
tais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų eina-
mųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Pastebėtina, jog Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba atsiliepime, pateiktame norminėje administracinėje byloje, iš 
esmės išreiškė poziciją, jog apskaičiuojant valstybinio socialinio draudimo įmokas, kai 
jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, nustatant šių įmokų 
bazę, turi būti taikomas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje 
numatytas valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės maksimalus dydis, nustatytas 
kalendoriniams metams (48 DPD), netaikant 4 DPD sumos apribojimo per mėnesį. 

25. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, 
kad individualioje byloje iš esmės yra išsiskyrusi šalių pozicija dėl Valstybinio sociali-
nio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo, o būtent – ar apskai-
čiuojant asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatyme, valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai jų bazė priklauso nuo 
praėjusiais metais gautų pajamų sumos), taikytinas Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas įmokų bazės ribojimas 4 Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintų draudžiamųjų pajamų dydžių suma per mėnesį.

26. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, jog pagal Valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-637 re-
dakcija), draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių šiame įstatyme 
nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio drau-
dimo įmokos, taip pat priskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), 
profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų vals-
tybinio socialinio draudimo pašalpos bei nedarbo valstybinio socialinio draudimo iš-
mokos. Be to, kaip minėta, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 ir  
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4 dalyse įtvirtintos nuostatos apibrėžia asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip 
ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, pajamų, nuo kurių skaičiuojamos 
socialinio draudimo įmokos (šių įmokų bazės), apskaičiavimą, inter alia šių pajamų 
maksimalaus dydžio ribojimą.

27. Taigi, kaip matyti tiek iš pareiškėjo ginčijamų norminių administracinių aktų 
pavadinimų, tiek ir iš norminių administracinių aktų ginčijamų nuostatų turinio bei 
Registro Nuostatų 25.11 punkto, į kurį atsižvelgiant ginčijami norminiai administra-
ciniai aktai priimti, jose, kiek tai aktualu keliamo klausimo kontekste, įtvirtintos sava-
rankiškai dirbančių asmenų (kurių valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas 
priklauso nuo pajamų, gautų praėjusiais metais) pajamų metinės sumos, nuo kurios 
apskaičiuotos VSD įmokos (Įsakyme Nr. V-35) / draudžiamųjų pajamų (Įsakyme 
Nr. V-30) ir sumokėtų VSD įmokų metinės sumos išdėstymo (įrašymo) Registre taisy-
klės. Minėta, kad detalios nuostatos, apibrėžiančios draudžiamąsias pajamas, inter alia 
asmenų, vykdančių individualią veiklą, pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio 
socialinio draudimo įmokos (valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės), apskai-
čiavimą bei maksimalaus dydžio ribojimą, įtvirtintos Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje bei 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse. Atsižvelgiant į tai, pripa-
žintina, kad ginčijamuose norminiuose teisės aktuose yra įtvirtintos tam tikros tai-
syklės, pagal kurias Registre yra tik išdėstomos (įrašomos) pagal minėtas Valstybinio 
socialinio draudimo įstatymo nuostatas apskaičiuotos pajamos, nuo kurių turi būti ap-
skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos / draudžiamosios pajamos bei 
valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taigi pareiškėjo Kauno apygardos adminis-
tracinio teismo ginčijamos norminių administracinių aktų nuostatos jokiais aspektais 
nereguliuoja ir nedetalizuoja pajamų, nuo kurių apskaičiuojamos valstybinio socialinio 
draudimo įmokos (draudžiamųjų pajamų), ir, atitinkamai, valstybinio socialinio drau-
dimo įmokų apskaičiavimo, nors, kaip minėta, ginčas individualioje byloje yra kilęs 
būtent dėl pajamų, nuo kurių turi būti skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo 
įmokos, ir šių įmokų dydžio. 

28. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pripažintina, kad nėra jokių teisinių ar-
gumentų teigti, jog savarankiškai dirbančių asmenų pajamų metinės sumos, nuo kurios 
apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos (kalendorinių metų draudžia-
mųjų pajamų), ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo (įrašymo) 
Registre taisyklės, įtvirtintos pareiškėjo ginčijamose norminių administracinių aktų 
nuostatose, galėtų suponuoti negalimumą vadovautis tam tikromis Valstybinio sociali-
nio draudimo įstatyme įtvirtintomis normomis dėl pajamų, nuo kurių apskaičiuojamos 
socialinio draudimo įmokos, ir, atitinkamai, socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo, 
kadangi, kaip minėta, draudžiamosios pajamos, inter alia asmens pajamos, nuo kurių 
turi būti priskaičiuotos ir įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, yra aiškiai 
apibrėžtos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 
2 ir 4 dalyse, o ginčijami įsakymai reglamentuoja tik pagal šias nuostatas apskaičiuotų 
pajamų bei valstybinio socialinio draudimo išmokų sumų išdėstymą Registre.

29. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog minėtą išvadą patvirtina ir tai, jog 
pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, asmenys, 
vykdantys individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme 
(taigi ir pareiškėjas individualioje byloje), patys Valstybinio socialinio draudimo įsta-
tymo nustatyta tvarka apskaičiuoja ir sumoka valstybinio socialinio draudimo įmokas 
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iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekci-
jai termino paskutinės dienos (Įstatymo 9 str. 4 ir 5 d.), taigi šių asmenų pareiga ap-
skaičiuoti ir sumokėti socialinio draudimo įmokas nėra saistoma pareiškėjo ginčijamų 
norminių administracinių aktų nuostatų. Priešingai – iš Registro nuostatų 25.11 punk-
to (tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1803, 
tiek 2012 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1232, tiek ir šiuo metu galiojanti 2013 m. spalio 
23 d. nutarimo Nr. 975 redakcija) išplaukia, kad atitinkamos pajamų bei nuo jų apskai-
čiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos į Registrą įrašomos (išdėstomos) 
tik sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas, t. y. pareiškėjo ginčijamuose 
norminiuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos realizuojamos (taikomos) tik asme-
nims sumokėjus atitinkamas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

30. Išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, pastebi, kad nors minėtos norminių 
administracinių aktų nuostatos – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos di-
rektoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 1.1 punktas ir 2013 m. sausio 18 d. 
įsakymo Nr. V-30 1.1.4 punktas – yra cituojamos tiek pareiškėjo individualioje byloje 
ginčijamuose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus bei 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimuose, tiek jų atsiliepimuo-
se į pareiškėjo skundą, tačiau pažymėtina, kad nei atskirų šių nuostatų citavimas, nei 
Kauno apygardos administracinio teismo kreipimesi nurodyti motyvai nepagrindžia 
šių nuostatų sąsajumo būtent su individualioje byloje keliamu ginču dėl valstybinio 
socialinio draudimo įmokų už 2010, 2011 ir 2012 metus apskaičiavimo. Todėl kons-
tatavus, kad pajamų, nuo kurių turi būti apskaičiuojamos ir sumokamos valstybinio 
socialinio draudimo įmokos, apskaičiavimas yra apibrėžtas Valstybinio socialinio drau-
dimo įstatymo 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse, o ginčijamos norminių administracinių aktų 
nuostatos yra skirtos detalizuoti, kaip Registre yra išdėstomos (įrašomos) Valstybinio 
socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuotų metinių draudžiamųjų 
pajamų (pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) 
sumos, taip pat valstybinio socialinio draudimo įmokos, darytina išvada, kad nagri-
nėjamu atveju Kauno apygardos administracinis teismas pakankamais ir išsamiais 
teisiniais argumentais nepagrindė ginčijamo teisinio reguliavimo, įtvirtinto Valsty-
binio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo 
Nr. V-35 1.1 punkte ir 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 1.1.4 punkte, sąsajumo su 
teismo nagrinėjamoje individualioje byloje iškeltu ginču. Minėti argumentai lemia, jog, 
atsižvelgiant į tai, kad centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtų norminių 
administracinių aktų teisėtumo patikra, kai dėl to kreipiasi atitinkamas teismas, atlie-
kama tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai susiję su ginčijamo teisinio reguliavimo taikymu 
teismo nagrinėjamoje individualioje byloje, norminė administracinė byla pagal Kauno 
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti Valstybinio socialinio draudimo fon-
do valdybos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl savarankiškai dir-
bančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmo-
kos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos 
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų 
gavėjų registre“ 1.1 punkto ir 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl savarankiš-
kai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, 
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skaičiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės su-
mos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu drau-
dimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ 1.1.4 punkto atitiktį 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 daliai (2010 m. birželio 30 d. 
įstatymo Nr. XI-959 redakcija) nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų 
kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
101 straipsnio 1 punktu ir 114 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Nutraukti norminę administracinę bylą pagal Kauno apygardos administracinio 
teismo prašymą ištirti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 
„Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio so-
cialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo 
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio soci-
alinio draudimo išmokų gavėjų registre“ 1.1 punkto ir Valstybinio socialinio draudi-
mo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. 
sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pa-
jamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos Valsty-
binei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respu-
blikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo 
išmokų gavėjų registre“ 1.1.4 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos valstybinio sociali-
nio draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 daliai (2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-959 
redakcija).

Nutartis neskundžiama.

1.2. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu 
Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 104–112, 114, 115, 117–124 punktų teisėtumo 
     Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu  
Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 
rūšys“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 
„Statinio statybos rūšys“ 2 priedo 6 punkto teisėtumo
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Administracinė byla Nr. I858-13/2014
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00026-2014-3

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2014 m. spalio 31 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, 
Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Pauliui Markevičiui, 
atsakovo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovėms Daivai Gasiūnaitei ir 
Dovilei Kapačinskaitei,
atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Redai Skirkevičiūtei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 
Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio prašymą ištirti Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio 
reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymo 
Nr. D1-653 redakcija) 2 priedo 6 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 11 
daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 punktui bei Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1-187 redak-
cija) antrosios dalies VIII skyriaus 104–112, 114, 115, 117–124 punktų nuostatų atitiktį 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respubli-
kos statybos įstatymo 2 straipsnio 21 daliai, 20 straipsnio 11 daliai, Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 punktui, teisės aktų hierarchijos principui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos per-
davimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos 
gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ 
13.2 ir 14.2 punktai, šildymo būdo pakeitimo darbus priskiriantys rekonstrukcijai, bei 
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirti-
nimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 
rūšys“ (toliau – ir statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 
rūšys“, Reglamentas) (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-824 redakcija) 2 priedo 
6 punktas, leidžiantis statybos rūšis reglamentuoti įgaliojimų neturinčiam energetikos 
ministrui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Šilu-
mos ūkio įstatymas) 29 straipsnio 1 daliai (tiek, kiek nustatyta, kad buto (butų) ir kitų 
patalpų šildymo būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka), Lietuvos Res-
publikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) (2010 m. liepos 2 d. įstaty-
mo Nr. XI-992 redakcija) 20 straipsnio 11 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
įgyvendinimo“ (2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1415 redakcija) (toliau – ir Vyriau-
sybės Nutarimas Nr. 280) 1.2.18 punktui, taip pat ar Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir var-
tojimo taisyklių (toliau – ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Taisyklės) (redak-
cija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 30 d.) trečios dalies VIII skyriaus 104–124 punktų 
(tiek, kiek reglamentuoja šilumos tiekimo prietaisų ir įrenginių (sistemos) atjungimą 
nuo centralizuotos šilumos perdavimo tinklų) nuostatos, nustatančios kitokią buto at-
jungimo nuo centralizuoto šildymo tvarką, nei nustatyta Statybos įstatyme ir jį detali-
zuojančiuose teisės aktuose, nepažeidžia Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies, 
Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalies, 20 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos staty-
bos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 punkto. 

2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartimi 
buvo priimta pareiškėjo pareiškimo dalis ištirti, ar Reglamento (2013 m. rugsėjo 3 d. 
įsakymo Nr. D1-653 redakcija) 2 priedo 6 punktas neprieštarauja Šilumos ūkio įstaty-
mo 29 straipsnio 1 daliai, Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 daliai ir Vyriausybės Nu-
tarimo Nr. 280 1.2.18 punktui, bei ar Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2012 m. 
rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1-187 redakcija) antrosios dalies VIII skyriaus 104–112, 114, 
115, 117–124 punktų nuostatos neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio  
1 daliai, Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 daliai, 20 straipsnio 11 daliai, Vyriausybės 
Nutarimo Nr. 280 1.2.18 punktui, teisės aktų hierarchijos principui. Kitą pareiškėjo 
prašymo dalį buvo atsisakyta priimti. 

3. Pareiškėjas, prašydamas ištirti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių atitinka-
mų nuostatų (tiek, kiek jose reglamentuojamas šilumos tiekimo prietaisų ir įrenginių 
(sistemos) atjungimas nuo centralizuoto šilumos perdavimo tinklų) teisėtumą, remiasi, 
be kita ko, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies  
1 punkto nuostata, kad vartotojas turi teisę savo nuožiūra pirkti prekes ir paslaugas, 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu sutarties lais-
vės principu bei 6.390 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad abonentas, kai pagal ener-
gijos pirkimo-pardavimo sutartį jis yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energi-
ją buitinėms reikmėms, turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdamas 
energijos tiekimo įmonei, jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją; daugia-
bučiame name gyvenantis vartotojas šią teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks 
sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Šilumos ūkio 
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įstatymo 29 straipsnis numato, kad šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patal-
pų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) 
karšto vandens pirkimo pardavimo sutartį; buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas 
keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines siste-
mas). Nuo 2011 m. spalio 30 d. galiojančios redakcijos Taisyklių 104–124 punktai (tiek, 
kiek reglamentuoja šilumos tiekimo prietaisų ir įrenginių (sistemos) atjungimą nuo 
centralizuoto šilumos perdavimo tinklų) vartotojams, butų ar kitų patalpų savinin-
kams, ketinantiems atsijungti nuo centralizuoto šildymo, nustatė prievolę laikytis pro-
cedūrų, teikiant savivaldybės institucijai ir gaunant iš jos bei kitų įvardintų institucijų 
atitinkamus dokumentus, gauti suderinimus, nors, pasak pareiškėjo, įstatymais atsijun-
gimas nuo šilumos perdavimo tinklų, t. y. pastato inžinerinių sistemų įrengimas pri-
skiriamas paprastajam remontui, kuriam nėra reikalingas joks projektas, leidimas arba 
sutikimas, ypač kai darbai atliekami ne bendro naudojimo patalpose, o bute. Remda-
masis Šilumos įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas nurodo, kad buto šildymo 
būdo pakeitimo statybos darbus reglamentuoja tik Statybos įstatymas ir jį detalizuo-
jantys teisės aktai.

4. Nuo 2010 m. spalio 1 d. Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 dalis numato, kad 
statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus nustato Vyriausybės 
įgaliota institucija. Vyriausybės Nutarimo Nr. 280 1.2.18 punktu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija įgaliota nustatyti statinio projekto rengimo tvarką ir sudedamąsias 
dalis, statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus, nesudėtingų sta-
tinių sąrašą ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumus. Aplinkos mi-
nistro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento 
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.11 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2010 m. 
spalio 1 d.) nustatė, kad statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų 
įrengimas, keitimas, šalinimas priskirtinas statinio paprastajam remontui. Tai, kad in-
žinerinių sistemų įrengimas priskiriamas paprastajam remontui ir patenka išskirtinai į 
Statybos įstatymo reglamentavimo sritį, yra patvirtinęs ir Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas 2012 m. kovo 16 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I756-8/2012, 
kuriame, be kita ko, konstatuota, kad Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nu-
kreipia į specialųjį statybos teisinius santykius reguliuojantį įstatymą – Statybos įsta-
tymą, ir, atitinkamai, į šį įstatymą įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus, tarp jų 
– statybos techninius reglamentus. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas administracinėse bylose Nr. I756-8/2012 ir I438-35/2012 pripažino, kad 
šildymo būdo keitimo teisinius santykius reguliuojantis įstatymas yra tik Statybos įsta-
tymas ir jį detalizuojantys teisės aktai, o ne Šilumos ūkio įstatymas. Pagal Vyriausybės 
Nutarimą Nr. 280 statybos darbus reglamentuoti yra įgaliota tik Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija, todėl bet kokie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
bandymai ne pagal kompetenciją reglamentuoti statybos darbus, pareiškėjo nuomo-
ne, yra neteisėti, niekiniai ir nesukelia teisinių pasekmių. Dėl šių argumentų, pasak pa-
reiškėjo, pripažintina, kad nuo 2011 m. spalio 30 d. galiojančių Taisyklių VIII skyriaus 
104–124 punktai (tiek, kiek reglamentuoja šilumos tiekimo prietaisų ir įrenginių (sis-
temos) atjungimą nuo centralizuoto šilumos perdavimo tinklų) reglamentuoja butų ir 
kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų keitimo būdą, pažeidžiant Šilumos ūkio 
įstatymo 29 straipsnio 1 dalį, Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, 20 straipsnio 11 
dalį ir Vyriausybės Nutarimo Nr. 280 1.2.18 punktą, o energetikos ministras, patvirtinęs 



25

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

šias nuostatas, peržengė savo kompetencijos ribas. Pareiškėjo teigimu, dėl tokio teisinio 
reguliavimo buto savininkas turi laikytis ne tik Statybos įstatyme nustatytos buto šil-
dymo ir karšto vandens tiekimo per šilumos perdavimo tinklus sistemų keitimo tvar-
kos, bet ir aukštesnės galios teisės aktam prieštaraujančių Taisyklių nuostatų, taip pa-
žeidžiant teisėtų lūkesčių apsaugos bei teisės aktų hierarchijos principus. 

5. Kadangi, pareiškėjo nuomone, statybos darbus reglamentuoti yra įgaliota tik 
Aplinkos ministerija, Energetikos ministerijos bandymai ne pagal kompetenciją regla-
mentuoti statybos darbus yra neteisėti ir nesukelia jokių teisinių pasekmių – Šilumos 
ūkio įstatymo 29 straipsnis nustato, kad buto šildymo būdas keičiamas tik Statybos 
įstatymo nustatyta tvarka, kurią detalizuoti gali tik Aplinkos ministerija, patvirtinda-
ma atitinkamą statybos techninį reglamentą. Todėl pareiškėjas abejoja, ar teisėtai sta-
tybos darbų rūšis reglamentuoja energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas  
Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildy-
mo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavi-
mo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“, ir, atitinkamai, ar Reglamento 
2 priedo 6 punktas, pateikiantis nuorodą į šį aktą, neprieštarauja Šilumos ūkio įstaty-
mo 29 straipsnio 1 daliai (tiek, kiek nustatyta, kad buto (butų) ir kitų patalpų šildymo 
būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka), Statybos įstatymo 20 straipsnio 
11 daliai ir Vyriausybės Nutarimo Nr. 280 1.2.18 punktui. 

6. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad pagal Reglamento 12.11 punktą statinio ben-
drųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priski-
riamas prie statinio paprastojo remonto darbų. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio  
1 dalies 5 punktą statinio projektas – paprastojo remonto projektas rengiamas ypa-
tingo ar neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros 
ministerijos nustatytais atvejais, o pagal šio straipsnio 1 dalies 9 punktą, paprastojo 
remonto aprašas rengiamas statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos 
ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais. Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies  
4 punktas nustato, jog kitais, nei šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, tai-
gi – ir paprastojo remonto atveju, statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgalioto 
valstybės tarnautojo pritarimas šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nu-
rodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas). Šių nuostatų pagrindu, pareiškėjo 
nuomone, darytina išvada, kad pagal Statybos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą 
statinio paprastojo remonto atveju statinio projekto rengimas ir rašytinis įgalioto vals-
tybės tarnautojo pritarimas, kaip statybą leidžiantis dokumentas, privalomas tik Aplin-
kos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais, todėl statinio paprastojo 
remonto atveju statinio projekto rengimas ir rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pri-
tarimas, kaip statybą leidžiantis dokumentas, negali būti privalomas Energetikos mi-
nisterijos nustatytais atvejais. 

II.

7. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gauti atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lie-
tuvos Respublikos energetikos ministerijos atsiliepimai. 

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija prašo pareiškėjo prašymo netenkinti 
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ir tiriamą Reglamento 2 priedo 6 punktą pripažinti teisėtu. Atsiliepimas grindžiamas 
šiais teisiniais argumentais:

8.1. Reglamento 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad Reglamentas nustato statinio 
statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami ats-
kiroms statybos rūšims, o 2 punkte – kad kitų ministerijų ir Vyriausybės įstaigų (pagal 
kompetenciją) inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, technologinių įrenginių, 
technologinių inžinerinių sistemų ir kt. normatyvinių saugos ir paskirties dokumen-
tų, kuriuose statybos darbai suskirstyti pagal statybos rūšis, sąrašas pateikiamas Regla-
mento 2 priede. Šio priedo 6 punkte nurodomas energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 
29 d. įsakymas 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, sta-
tinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos 
perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“. 

8.2. Nors pareiškėjas kelia klausimą dėl Reglamento nuostatos atitikties Šilumos 
ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas 2012 m. kovo 16 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I756-8/2012, pasisaky-
damas dėl Reglamento kitos nuostatos galimo prieštaravimo Šilumos ūkio įstatymo 
29 straipsnio 1 daliai, yra konstatavęs, jog pastaroji Šilumos ūkio įstatymo nuostata 
nereguliuoja statybos, keičiant šildymo būdą, teisinių santykių, o tiesiogiai nukreipia 
į šiuos teisinius santykius reguliuojantį specialųjį Statybos įstatymą. Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas padarė išvadą, kad atitinkamas Reglamento punktas ne-
prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, kadangi ginčijama nuostata 
nepatenka į šio įstatymo reguliavimo sritį. Analogiška išvada darytina ir nagrinėjamu 
atveju.

8.3. Statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad normatyvi-
niai statybos techniniai dokumentai – statybos techniniai reglamentai yra Vyriausybės 
įgaliotos institucijos teisės aktai (branduolinės energetikos objektams – šios institucijos 
ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teisės aktai), kurie nustato sta-
tinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuo-
rodomis į standartus arba statybos ir statinių naudojimo ir techninės priežiūros tai-
sykles, o šio straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad į statybos techninius reglamentus taip 
pat įrašomi normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, nuro-
dyti šio įstatymo 2 straipsnio 55 dalyje, išreiškiant juos techniniais parametrais arba 
nuorodomis į normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus. Reglamento 2 
priedo 6 punkte nurodytas energetikos ministro įsakymas yra parengtas vadovaujantis 
Statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo 
Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių 
paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 11.2.2 punktu, pagal kurį normatyvinius stati-
nio saugos ir paskirties dokumentus energetikos objektų (tarp jų ir šilumos tiekimo 
tinklų ir jų priklausinių) ir įrenginių, skirtų energijos ar energijos išteklių (įskaitant 
atsinaujinančius energijos išteklius) gamybai, laikymui, perdirbimui, skirstymui ir pan. 
srityje pavesta rengti Energetikos ministerijai. Taigi vadovaujantis Statybos įstatymo 
8 straipsnio 4 dalies nuostata, kad į statybos techninius reglamentus taip pat įrašomi 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, teikiant nuorodą 
į normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus, Aplinkos ministerija turėjo 
teisinį pagrindą Reglamento 2 priedo 6 punkte teikti nuorodą į minėtą energetikos mi-
nistro įsakymą. Šis įsakymas yra galiojantis, taigi yra teisėtas ir pagrįstas tol, kol nėra 
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panaikintas, o spręsti dėl energetikos ministro priimto teisės akto nuostatų teisėtumo 
ar jų panaikinimo Aplinkos ministerija įgaliojimų neturi.

9. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepime nurodo, kad energeti-
kos ministras, tvirtindamas ginčijamas Taisykles, neperžengė savo kompetencijos ribų 
ir papildomų bei perteklinių pareigų vartotojams nenustatė. Atsiliepimas grindžiamas 
šiais esminiais teisiniais argumentais: 

9.1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 1 punktas nustato jų paskirtį – suregu-
liuoti šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir 
karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius 
su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Taigi Taisyklės 
nereglamentuoja techninių statybos klausimų, kurie sprendžiami statybos santykius 
reguliuojančiuose teisės aktuose. Vienas iš Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 da-
lyje nustatytų tikslų – ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus, o sistemiškai 
įvertinus šio įstatymo 29 straipsnio 1–3 dalių turinį bei jų santykį su kitais įstatymo 
straipsniais, akivaizdu, jog šio straipsnio tikslas – ginti šilumos vartotojų teises ir teisė-
tus interesus, nustatant jų teisę nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. 

9.2. Įstatyme yra įtvirtinta vartotojo teisė pakeisti buto šildymo ir (ar) apsirūpini-
mo karštu vandeniu būdą bei šiuo pagrindu nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens 
pirkimo–pardavimo sutartį, todėl akivaizdu, kad šios teisės įgyvendinimo galimybei 
užtikrinti teisės aktuose (įstatyme ar poįstatyminiame teisės akte) turi būti numaty-
tos ir tam tikros priemonės, reikalavimai bei sąlygos šiai teisei tinkamai, nepažeidžiant 
kitų vartotojų interesų, įgyvendinti. Atsižvelgiant į įstatymo viršenybės principą, poįs-
tatyminiame teisės akte nustatytas teisinis reglamentavimas turi būti grindžiamas tei-
siniu reglamentavimu, įtvirtintu įstatymuose ir gali jį tik detalizuoti, tačiau negali būti 
sukuriamos naujo bendro pobūdžio teisės normos, konkuruojančios su įstatymo nor-
momis. Siekdama sudaryti vartotojui sąlygas įgyvendinti teisę pakeisti apsirūpinimo 
šiluma būdą bei atitinkamai apsaugoti kitų vartotojų teises bei teisėtus interesus, Ener-
getikos ministerija procedūrinius šios teisės įgyvendinimo klausimus nustatė Taisyklių 
antrosios dalies VIII skyriaus 104–112, 114, 115, 117–124 punktuose, kurie nenustato 
jokių statybos darbams taikomų techninių reikalavimų. 

9.3. Ginčijamos Taisyklių nuostatos susijusios su tinkamu ir procedūriškai aiškiai 
nustatytu vartotojo teisės įgyvendinimu, o techniniai šildymo būdo pakeitimo darbai 
(statybos darbai) atliekami vadovaujantis statybos teisinius santykius reglamentuojan-
čiais galiojančiais teisės aktais. Pavyzdžiui, Taisyklių 107 punkte nurodyta, kad spren-
dimas priimamas teisės aktuose nustatyta tvarka ir pateikiama nuoroda į Taisyklių  
1 priedo 3 punktą – Šilumos ūkio įstatymą. Taip pat Taisyklėse nustatyta, kad šilumos 
įrenginių atjungimo projektavimo, rengimo ir kiti su atjungimu susiję darbai atliekami 
pagal teisės aktų reikalavimus, bei pateikiama nuoroda į Taisyklių 1 priedo atitinkamus 
punktus, kuriuose išvardijami statybos darbams taikomi teisės aktai. Ginčijamos Taisy-
klių nuostatos taip pat grindžiamos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu nuo-
savybės neliečiamumo ir apsaugos principu. Pastato šildymo ir karšto vandens sistema 
yra bendroji dalinė pastato savininkų nuosavybė, todėl atskiro vartotojo priimamas 
sprendimas atjungti šilumos tiekimo prietaisus ir įrenginius nuo centralizuoto šilu-
mos perdavimo tinklų gali turėti įtakos kitų vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams. 
Taigi Taisyklių 104–112, 114, 115, 117–124 punktai nenustato naujų bendro pobūdžio 
normų: vartotojo teisė pakeisti šildymo būdą ir (ar) atsijungti nuo šildymo sistemos 
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nustatyta Šilumos ūkio įstatyme, t. y. įtvirtinta įstatymo lygmeniu; minėtos nuostatos 
neriboja vartotojo teisės pakeisti šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir (ar) 
atsijungti nuo karšto vandens ar šildymo sistemų, t. y. nesiaurina šios teisės apimties, 
taip pat nekonkuruoja su Šilumos ūkio įstatymu. 

9.4. Vertinant ginčijamų Taisyklių punktų atitiktį Statybos įstatymo 2 straipsnio 
21 daliai, 20 straipsnio 11 daliai ta apimtimi, kuria statybos priskyrimo atskiroms sta-
tybos rūšims ypatumus nustato Vyriausybės įgaliota institucija, ir Vyriausybės Nuta-
rimo Nr. 280 1.2.18 punktui, kad statybos priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypa-
tumus nustato Aplinkos ministerija, pabrėžtina, kad šių klausimų minėti Taisyklių 
punktai nereglamentuoja. Teisiniai klausimai, kurie nepatenka į Šilumos ūkio įstatymo 
reguliavimo sritį, inter alia statybos klausimai, sprendžiami kitų įstatymų ar juos de-
talizuojančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka. Pastatų ir / ar inžinerinių sis-
temų bei kitų statybos objektų įrengimo, keitimo, šalinimo ar kiti statybos darbai ir jų 
kvalifikavimas, priskiriant atitinkamus darbus tam tikrai statybos rūšiai, nėra Šilumos 
ūkio įstatymo reguliavimo sritis, todėl minėti veiksmai yra atliekami ar atitinkamai 
vertinami kitų specialių teisės aktų nustatyta tvarka, į kuriuos Taisyklėse pateikiamos 
nuorodos. Taigi pareiškėjas prašo ištirti Taisyklių nuostatas, kurios jokiais aspektais 
nereglamentuoja statybos santykių, inter alia nereglamentuoja statinio projekto rengi-
mo tvarkos ir sudedamųjų dalių, statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims 
ypatumų, kuriuos pagal Vyriausybės Nutarimą Nr. 280 įgaliota nustatyti Aplinkos mi-
nisterija. Kadangi ginčijamuose Taisyklių punktuose ir Statybos įstatymo 20 straipsnio 
11 dalyje bei Vyriausybės Nutarimo Nr. 280 1.2.18 punkte reglamentuojami skirtingi 
teisiniai santykiai, todėl tarp jų negali būti prieštaravimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

10. Pareiškėjas nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje iškėlė klausimą 
dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
(2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-653 redakcija) 2 priedo 6 punkto atitikties Šilu-
mos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 daliai ir 
Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos staty-
bos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 punktui, taip pat dėl Lietuvos Respublikos energe-
tikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių (2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1-187 redakcija) 104-112, 114, 
115, 117-124 punktų atitikties Lietuvos Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, 
Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 daliai, 20 straipsnio 11 daliai, Vyriausybės 2002 m. 
vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendi-
nimo“ 1.2.18 punktui, teisės aktų hierarchijos principui.

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

11. Pareiškėjas, prašydamas ištirti energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu 
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Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2012 m. rugsėjo 21 d. 
įsakymo Nr. 1-187 redakcija) 104–112, 114, 115, 117–124 punktų atitiktį Šilumos ūkio 
įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 daliai, 20 straipsnio 
11 daliai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 
„Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 punktui bei teisės 
aktų hierarchijos principui, kaip matyti iš prašymo argumentų, abejoja šių nuostatų 
teisėtumu iš esmės energetikos ministro įgaliojimų nustatyti ginčijamą teisinį regulia-
vimą aspektu, taip pat mano, jog ginčijamose nuostatose įtvirtintas teisinis reguliavi-
mas prieštarauja Statybos įstatymui, taip pažeidžiant teisės aktų hierarchijos principą. 

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teis-
mas) ne kartą yra pažymėjęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – universa-
lus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Lietuvos Res-
publikos Konstitucija (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2010 m. birželio 
29 d., 2011 m. vasario 14 d. ir kt. nutarimai). Konstituciniu teisinės valstybės princi-
pu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 
2000 m. gruodžio 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Konstitucinėje jurispruden-
cijoje nuosekliai pažymima, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja 
įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, inter alia tai, kad 
teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų (Konstitu-
cinio Teismo 2014 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2010 m. kovo 22 d. ir kt. 
nutarimai); įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi 
būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi 
būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi 
būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santy-
kius (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 
2 d., 2013 m. gruodžio 16 d. ir kt. nutarimai). Priešingu atveju teisės subjektams būtų 
apsunkintos galimybės žinoti, ko iš jų reikalauja teisė (Konstitucinio Teismo 2005 m. 
rugsėjo 29 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad iš kons-
titucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimai 
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės 
aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad <...> žemesnės galios teisės ak-
tuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju 
aukštesnės galios teisės aktuose; <...> poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įsta-
tymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ar sukurti 
naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes 
taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės 
aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 
2005 m. sausio 19 d. nutarimai).

13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat nuose-
kliai pabrėžia viešojo administravimo subjektų pareigą veikti tik pagal aukštesnės ga-
lios teisės aktais jiems suteiktą kompetenciją, nurodydamas, kad viešojo administra-
vimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems 
priskirtos kompetencijos ribose, bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar 
sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą administracinėje 
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byloje Nr. I444-4/2008, 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. I552-22/2013 ir kt.), o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais 
suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas 
priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės princi-
pas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2011 m. birželio 20 d. sprendimas administraci-
nėje byloje Nr. I756-6/2011). 

14. Pagal Energetikos įstatymą Energetikos ministerija yra viena iš energetikos 
veiklos valdymą, reguliavimą, priežiūrą ir kontrolę Lietuvos Respublikoje atliekančių 
institucijų (Energetikos įstatymo 4 str.). Šio įstatymo 6 straipsnis nustato Energetikos 
ministerijos funkcijas, inter alia formuoti valstybės politiką energetikos sektoriuje ir 
organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti jos įgyvendinimą (1 p.), pagal kompetenciją tvir-
tinti teisės aktus, reglamentuojančius energijos tiekimo saugumo, energetikos objektų 
ir įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, naudojimo, tech-
ninės saugos, efektyvaus naudojimo ir kitus techninius klausimus (2 p.), tvirtinti ener-
gijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles (5 p.), 
nustatyti vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungi-
mo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemą) tvarką ir są-
lygas (12 p.), taip pat atlikti kitas šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 
Taigi Energetikos ministerijai, kaip vienai iš energetikos veiklos valdymą, reguliavimą, 
priežiūrą ir kontrolę atliekančių institucijų, priskirtos gana plačios funkcijos energeti-
kos, inter alia šilumos ūkio srityje. 

15. Kaip matyti iš energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297, 
kuriuo buvo patvirtintos tam tikra apimtimi ginčijamos Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklės, preambulės, jis priimtas vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio  
2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi bei 29 straipsnio 3 dalimi, iš ku-
rių išplaukia, jog energetikos ministrui įstatymų leidėjas pavedė nustatyti (detalizuo-
ti) šilumos vartotojų, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, taip pat namo šildymo ir 
karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykius, teises ir pareigas, susijusius 
su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu (pastebėtina, 
jog būtent šis tikslas yra nurodytas ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 1 punkte). 
Tačiau nustatydama atitinkamą teisinį reguliavimą, Energetikos ministerija, kaip minė-
ta, saistoma inter alia iš konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiančių teisėkū-
ros subjektui keliamų reikalavimų. 

16. Energetikos ministerija, siekdama pagrįsti savo įgaliojimus nustatyti Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklėse įtvirtintą ginčijamą teisinį reguliavimą, pažymėjo, jog 
naujų teisės normų, reguliuojančių techninius statybos teisinius santykius, ji nenustatė, 
o tik, siekdama užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą var-
totojų teisę pakeisti buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vande-
niu būdą, susistemino nustatytus procedūrinius reikalavimus, pateikdama atitinkamas 
nuorodas į teisės aktus, reguliuojančius statybos teisinius santykius. Vertindama šiuos 
argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nagrinėjamoje norminėje bylo-
je aktualus klausimas – šilumos vartotojų teisės pakeisti atitinkamo pastato ar patal-
pų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdą įgyvendinimas – patenka ne 
tik į Šilumos ūkio įstatymo, tačiau (be kita ko, atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo  
29 straipsnio 1 dalies nuostatą, jog šildymo būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta 
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tvarka) ir į statybos teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų reguliavimo sritį, ka-
dangi šildymo būdas keičiamas atjungiant atitinkamus įrenginius nuo šilumos perdavi-
mo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Be to, šil-
dymo būdo pakeitimas tam tikrais aspektais susijęs ir su civiliniais teisiniais santykiais 
– tiek, kiek tai susiję su atsijungusių vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų 
tarpusavio teisių bei pareigų pasikeitimu ar, kai atsijungia dalis pastato, kitų, neatsijun-
giančių vartotojų teisėmis, teisėtais interesais ir pan. Taigi akivaizdu, jog nagrinėjamu 
atveju itin aktualus yra atitinkamų teisėkūros subjektų kompetencijos atribojimo klau-
simas. Be to, minėtų Energetikos ministerijos argumentų kontekste išplėstinė teisėjų 
kolegija neabejoja, jog tam tikrais atvejais, kai tai būtina teisinio reguliavimo aiškumo 
tikslais, ypač reguliuojant tam tikrus kompleksinius teisinius santykius, kyla būtinybė 
teisės normose pateikti nuorodas į, be kita ko, kitų įgaliotų teisėkūros subjektų priim-
tus teisės aktus ar galbūt įtvirtinti (perkelti) teisės normas, grindžiamas kitų teisėkūros 
subjektų pagal kompetenciją nustatytu teisiniu reguliavimu. Tačiau akcentuotina, jog 
toks teisinis reguliavimas negali sudaryti prielaidų abejonėms dėl jo prigimties bei kil-
mės, inter alia – iš kokių teisinių santykių reguliavimo srities tokios teisės normos kil-
dintinos, juolab įtvirtinant atitinkamas nuostatas, grindžiamas kito teisėkūros subjekto 
pagal kompetenciją nustatytu teisiniu reguliavimu (pakartojant tam tikrą kito teisėkū-
ros subjekto įtvirtintą teisinį reguliavimą), negali būti akcentuojami ar nustatomi nauji 
teisinio reguliavimo aspektai, taip iš esmės veikiant ultra vires.

17. Pareiškėjo ginčijami Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių punktai reguliuo-
ja teisinius santykius dėl šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų 
vartotojo iniciatyva: 104-108 punktuose nustatoma, kokie veiksmai turi būti atliekami, 
siekiant atjungti atitinkamus pastatus ar daugiabučio namo dalį nuo šilumos perda-
vimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, o būtent – kad 
pastato savininkas (daugiabučio namo valdytojas, atsijungimo iniciatoriai, kai siekia-
ma atjungti daugiabučio namo butą ar kitą patalpą) turi pateikti savivaldybės institu-
cijai prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (apra-
šui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), 
bei kokie dokumentai privalomai pridedami prie tokio prašymo; 109 punktas nustato, 
kad savivaldybė teisės aktuose nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po 
kurių išduodamas rašytinis pritarimas pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), 
arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti; 110 punkte nustatyta, kad pastato savininkas 
arba valdytojas, gavęs minėtą rašytinį pritarimą, kitą šilumnešį ar energijos rūšį teik-
siančiam asmeniui pateikia paraišką gauti prisijungimo sąlygas; 111 punktas nustato, 
kad jeigu vartotojų pasirinkimas neatitinka savivaldybės infrastruktūros plėtros speci-
aliojo plano ir šilumos ūkio specialiųjų planų, savivaldybė šiame punkte nurodytuose 
teisės aktuose nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių motyvuo-
tu pagrindu atsisako išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui 
(aprašui), o 112 punkte nustatyta minėto Taisyklių 111 punkto netaikymo sąlyga – jei 
atjungiamo objekto šildymui ir (ar) karštam vandeniui ruošti bus naudojami atsinau-
jinantys neiškastinių išteklių šilumos energijos šaltiniai; 114 punktas nustato tam ti-
krus individualaus ar dvibučio namo savininkų, pageidaujančių atjungti prie šilumos 
perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo įrenginius, bei šilumos tiekėjo tarpusavio 
santykių (teisių bei pareigų) aspektus; 115 punkte reglamentuojami pastato savinin-
ko teisės atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo ar karšto 
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vandens įrenginius, kai keičiama pastato paskirtis ir pastatas nebus šildomas arba 
kai numatoma pastatą nugriauti, įgyvendinimo klausimai; 117 punktas nustato, kad  
atitinkami organizaciniai, priešprojektiniai, projektavimo, įrengimo ir kiti su atjungimu 
susiję darbai atliekami pagal nurodytų teisės aktų reikalavimus ir projektą suintere-
suotų patalpų savininkų lėšomis, taip pat nustato, kokie statinio projektai rengiami, jei 
po minėtų darbų numatoma atlikti kitus statybos darbus ir jei vienu metu numatoma 
atjungti kelis atskirus daugiabučio namo ar sublokuoto daugiabučio namo bloko (sek-
cijos) butus ar kitas patalpas; 118 punktas nustato duomenis, kurie turi būti nurodyti 
daugiabučio namo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šilumos ir (ar) karšto vandens 
vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu pastato šildymo ir karšto van-
dens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo 
projekte (apraše); 119 punktas nustato, kad jeigu prie atjungiamo objekto šilumos ir 
karšto vandens įrenginių yra prijungtos kitų namų, butų ar patalpų šildymo ir karšto 
vandens sistemos, vartotojai savo šilumos įrenginius gali atjungti tik nepažeisdami kitų 
pastatų, butų ar patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų, taip pat kad su daugiabu-
čio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginių atjungimu susiję daugiabu-
čio namo šildymo sistemos inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) 
pertvarkymo darbai atliekami vadovaujantis Taisyklių 93–102 punktuose nustatyta 
tvarka atjungiamų buto ar kitų patalpų savininko lėšomis; 120 punktas nustato varto-
tojo ar jo vardu veikiančio asmens pareigą nustatytu terminu pranešti šilumos tiekė-
jui apie numatomą atjungimą; 121 punktas nustato, kad baigus Taisyklių 117 punkte 
nurodytus darbus, atsijungimo iniciatorius, pastato savininkas arba valdytojas ir šilu-
mos tiekėjo įgaliotas atstovas surašo šilumos tiekimo nutraukimą patvirtinantį aktą;  
122 punktas numato, kad pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų 
patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant valdytojo ir šilumos tiekėjo įgalio-
tiems atstovams bei kad baigus atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, val-
dytojas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą; 123 punktas nustato, kad pastato, 
sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įren-
giniai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto atjungimo akto ir susi-
tarimo dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pasirašymo dienos, jeigu 
šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip, o 124 punktas – kad daugia-
bučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrengi-
niai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais 
sudarytos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal 
Taisyklių 107.1.4–108.1.5 punktų nuostatas nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto 
surašymo dienos – šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju suda-
ro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio 
namo bendrosioms reikmėms tenkinti; iki butų ir kitų patalpų savininkai ir šilumos 
tiekėjai sudaro šias šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pagal šalių indivi-
dualiai aptartas sąlygas, nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto pasirašymo momento 
taikomos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos varto-
tojais standartinės sąlygos; butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami 
atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį ap-
moka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją 
nustačius vadovaujantis šiame punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

18. Atsižvelgdama į nurodytų ginčijamų nuostatų turinį, išplėstinė teisėjų kolegija 
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pirmiausia pažymi, jog jomis yra reguliuojami įvairūs su pastato (patalpų) šilumos 
įrenginių atjungimu nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ar 
karšto vandens sistemos (kai atjungiama dalis daugiabučio namo, jo butas ar kitos pa-
talpos) susiję klausimai – nuo klausimo iniciavimo iki atitinkamų darbų pabaigos, su 
kuria sietinas šilumos vartotojo bei šilumos tiekėjo tarpusavio teisių bei pareigų pasi-
keitimas. Taigi atsižvelgiant į tai, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu nustatyta tvarka, 
kurios laikantis įgyvendinama teisė atjungti atitinkamus šilumos įrenginius, yra reikš-
mingai susijusi su statybos teisiniais santykiais, o būtent, – atitinkamo statybą leidžian-
čio dokumento išdavimu, statinio projektavimu, atitinkamų darbų pabaiga, – taip pat į 
tai, jog pareiškėjas abejones ginčijamų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatų 
teisėtumu kelia iš esmės atsakovo – Energetikos ministerijos – įgaliojimų nustatyti mi-
nėtą teisinį reguliavimą aspektu, pirmiausia būtina įvertinti statinio projektavimo, sta-
tybą leidžiančių dokumentų išdavimo bei susijusių teisinių santykių reguliavimą, inter 
alia valstybės institucijų įgaliojimus šioje srityje. 

19. Statybos teisinius santykius Lietuvos Respublikoje reguliuoja Lietuvos Res-
publikos statybos įstatymas (šiuo metu galiojanti 2013 m. birželio 27 d. įstatymo  
Nr. XII-424 redakcija). Statybos įstatymo 1 straipsnio, apibrėžiančio šio įstatymo pa-
skirtį ir taikymą, 1 dalyje įtvirtinta, jog šis įstatymas nustato visų Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe statomų, 
rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio 
normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, 
statinių naudojimo ir priežiūros, griovimo tvarką, statybos dalyvių, viešojo adminis-
travimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų 
veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. 

20. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 dalį, statinio projekto rengimo tvarką 
ir sudedamąsias dalis, statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus, 
nesudėtingų statinių sąrašą ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumus 
nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. va-
sario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendini-
mo“ (2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1415 redakcija) 1.2.18 punktu Aplinkos minis-
terija įgaliota nustatyti statinio projekto rengimo tvarką ir sudedamąsias dalis, statybos 
darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus, nesudėtingų statinių sąrašą 
ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumus. Vadovaudamasis nuro-
dytomis nuostatomis, aplinkos ministras 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 
patvirtino statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (da-
bar galiojanti 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-240 redakcija), kuris nustato, be kita 
ko, paprastojo remonto aprašo rengimo tvarką bei statinio projekto sudedamąsias dalis 
(1.1–1.2 punktai). Įgyvendindamas Statybos įstatymo 23 straipsnio 26 dalies nuosta-
tą, jog prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą turinį, statybą leidžiančiam do-
kumentui gauti pateikiamo statinio projekto apimtį ir statybą leidžiančių dokumentų 
turinį nustato Aplinkos ministerija, aplinkos ministras 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu 
Nr. D1-826 patvirtino statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą lei-
džiantys dokumentai“, kuris detalizuoja Statybos įstatymo 23 straipsnio nuostatas, re-
glamentuojančias statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras. Atsižvelgiant į 
tai, konstatuotina, jog pastato (ar jo dalies) šildymo būdo pakeitimas, atjungiant atitin-
kamus šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo 
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ir karšto vandens sistemos, tiek, kiek tai susiję su atitinkamai statinio projektavimu, 
statybą leidžiančio dokumento išdavimu bei atitinkamų statybos darbų užbaigimu, pa-
tenka į Statybos įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų, inter alia priimtų įstatymų 
leidėjo įgaliotos Aplinkos ministerijos, reguliavimo sritį. Savo ruožtu cituotų Staty-
bos įstatymo bei Vyriausybės Nutarimo Nr. 280 nuostatų pagrindu konstatuotina, jog 
Energetikos ministerijai nėra pavesta reguliuoti nagrinėjamu atveju aktualius statybos 
teisinius santykius.

21. Nurodytų argumentų kontekste pažymėtina, jog išplėstinė teisėjų kolegija ne-
kvestionuoja tam tikrų Energetikos ministerijos įgaliojimų statybos teisinių santykių 
(teisinių santykių, glaudžiai susijusių su statybos teisiniais santykiais) srityje, išplau-
kiančių iš Energetikos ministerijos, kaip itin plačias funkcijas įgyvendinant valstybės 
politiką energetikos srityje turinčios institucijos (Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatymo (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1888 redakcija) 6 str.), kompetenci-
jos. Pavyzdžiui, pagal Energetikos įstatymo 6 straipsnio 12 punktą, Energetikos minis-
terija yra įgaliota nustatyti vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, 
sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sis-
temų) tvarką ir sąlygas, o pagal 13 punktą, Energetikos ministerijai kartu su Aplinkos 
ministerija pavesta nustatyti valstybinės svarbos energetikos objektų statybos plana-
vimo tvarką ir sąlygas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutari-
mo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo 
sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“, priimto įgyvendinant Statybos įstatymo 
8 straipsnio 5 dalį, 111 punktu Energetikos ministerijai yra priskirtos atitinkamos nor-
matyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritys. Nepaisant to, 
nagrinėjamu atveju, kaip minėta, aktualus yra tam tikrų konkrečių statybos teisinių 
santykių, susijusių su statinio projektavimu, statybą leidžiančių dokumentų išdavimu ir 
atitinkamų statybos darbų užbaigimu, reguliavimas.

22. Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto staty-
bos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, priimto įgyvendi-
nant Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi bei Vyriausybės nutarimo Nr. 280 1.2.18 
punktu Aplinkos ministerijai pavestus įgaliojimus, 12.11 punktas (2010 m. rugsėjo 27 d. 
įsakymo Nr. D1-824 redakcija) nustato, kad statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inži-
nerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priskiriamas prie paprastojo remonto 
darbų. Pagal atvejus, kada rengiamas statinio projektas, nustatančios Statybos įstatymo 
20 straipsnio 1 dalies (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-424 redakcija) 9 punktą, 
paprastojo remonto aprašas rengiamas statinio paprastajam remontui tik Aplinkos mi-
nisterijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais.

23. Statybos įstatymo 23 straipsnio (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redak-
cija) 1 dalis nustato statybą leidžiančių dokumentų rūšių sąrašą, inter alia nustato, kad 
atitinkamais atvejais statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgalioto valstybės tar-
nautojo pritarimas šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose nurodytam sta-
tinio projektui (kai jis privalomas). Kaip minėta, pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 
1 dalies 9 punktą, paprastojo remonto aprašas rengiamas statinio paprastajam remontui 
tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais. Aplinkos minis-
tro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamen-
to STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 32 punkte nustatyta, jog atve-
jai, kada privaloma rengti atitinkamos rūšies statinio projektą ir gauti šiam projektui 
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rašytinį pritarimą, pateikiami šio Reglamento 6 priede. Pagal nurodyto Reglamento 
6 priedo „Atvejai, kada privalomas rašytinis pritarimas statinio projektui“ (2013 m. 
gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-914 redakcija) 5.3 punktą, rašytinis pritarimas papras-
tojo remonto aprašui privalomas įrengiant, pertvarkant, išmontuojant bendrąją pastato 
dujų inžinerinę sistemą, įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato (išskyrus vienbu-
tį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį) šildymo ir elektros bendrą-
sias inžinerines sistemas. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, darytina išvada, 
jog pagal statybos teisinius santykius reguliuojantį Statybos įstatymą bei jį įgyvendi-
nančius poįstatyminius teisės aktus, inter alia aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. 
įsakymu Nr. 622 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio 
statybos rūšys“ bei 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtintą statybos tech-
ninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, atitinkamiems sta-
tybos darbams, siekiant pakeisti pastato ar jo dalies (daugiabučio namo sekcijos, buto 
ar kitų patalpų) šildymo būdą (atjungti atitinkamus šilumos įrenginius nuo šilumos 
perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos), kaip sta-
tybos darbams, priskirtiems prie paprastojo remonto darbų, atlikti būtina rengti pa-
prastojo remonto aprašą bei gauti statybą leidžiantį dokumentą – įgalioto savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojo (Statybos įstatymo 23 str. 5 d.) rašytinį pritarimą 
paprastojo remonto aprašui. Savo ruožtu reikalavimai, keliami siekiant gauti statybą 
leidžiantį dokumentą, nustatyti tiek Statybos įstatymo 23 straipsnyje, tiek jį tam ti-
krais aspektais detalizuojančiame minėtame aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. 
įsakymu Nr. D1-826 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 
„Statybą leidžiantys dokumentai“. Pavyzdžiui, Statybos įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje 
numatyta, kad rašytinį pritarimą išduoda įgaliotas savivaldybės administracijos vals-
tybės tarnautojas, jeigu statinio projektui pagal kompetenciją pritarė šio straipsnio 17 
dalyje nurodytos institucijos (t. y. savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas 
valstybės tarnautojas – visais atvejais; saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas valsty-
bės tarnautojas – statybos saugomoje teritorijoje, kurioje yra įsteigta saugomos teri-
torijos direkcija, atveju; regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas – 
statybos saugomoje teritorijoje, kurioje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos, 
atveju; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas valstybės 
tarnautojas – statybos kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijo-
je, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugose zonose atvejais; prisijungimo sąlygas iš-
davusių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai ar naudotojai). Sta-
tybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalis nustato rašytiniam pritarimui statinio projektui 
gauti pateikiamų dokumentų sąrašą, nustatant, jog turi būti pateikiami, be kita ko, pra-
šymas, atitinkamas statinio projektas ir kompiuterinė laikmena su projekto įrašu arba 
tik kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti 
asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais, statinio bendraturčių sutikimas. Aplinkos 
ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtintame statybos techninia-
me reglamente STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatyta, jog no-
rint gauti rašytinį pritarimą Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose 
nurodytiems projektams (taip pat ir 9 punkte nurodytam paprastojo remonto aprašui), 
savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas (Reglamento 3 priedas), Statybos 
įstatymo 23 straipsnio 10 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio 
projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar 
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žymos projekte) projekto sprendiniams. Kiek tai aktualu nagrinėjamo klausimo kon-
tekste, šio Reglamento 10 priede „Privalomi rašytiniai pritarimai projektui iki prašymo 
išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo“ nustatyta, kad iki pateikiant prašymą 
išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti, be kita ko, pastato administra-
toriaus ir bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytinius pritarimus – jei projekte 
suprojektuoti pastato bendrųjų inžinerinių sistemų (šildymo, dujų, elektros) kokybiniai 
ar (ir) kiekybiniai pakeitimai (apkrova, diametrai, leistinoji galia ir pan.) (6 p.). 

24. Minėta, kad Energetikos ministerija nurodė, jog ginčijamose nuostatose, siek-
dama užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą vartotojų teisę 
pakeisti buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, ji su-
sistemino procedūrinius reikalavimus, pateikdama atitinkamas nuorodas į teisės aktus, 
reguliuojančius statybos teisinius santykius. Tačiau nagrinėjamu atveju pripažintina, 
jog blanketinės, t. y. nukreipiančios į kitus teisės aktus, inter alia reguliuojančius staty-
bos teisinius santykius, normos yra įtvirtintos tik kai kuriuose Šilumos tiekimo ir var-
tojimo taisyklių punktuose, pavyzdžiui, 106.1, 107.1, 108.1, 109, 111, 115 ir 117 punk-
tuose. Tačiau tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, jog nurodytos normos, kuriose yra aiškiai 
pateikiamos nuorodos į kitus teisės aktus, įvertinus visuminį ginčijamą teisinį regulia-
vimą, nustatantį šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų (pastato 
atjungimo atveju) ar nuo daugiabučio namo šilumos ar karšto vandens įrenginių (dau-
giabučio namo dalies atjungimo atveju) procedūrą, akivaizdu, yra pavienės. 

25. Minėta, kad pateikiamų dokumentų rašytiniam pritarimui statinio projek-
tui (taip pat ir paprastojo remonto aprašui) gauti sąrašą nustato Statybos įstatymo  
23 straipsnio 10 dalis, taip pat minėtą Statybos įstatymo straipsnį detalizuojantis aplin-
kos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtintas statybos techninis 
reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. Taigi konstatuotina, 
jog tiek Statybos įstatyme, tiek atitinkamus statybos teisinius santykius, susijusius su 
statybą leidžiančio dokumento išdavimu, detalizuojančiame aplinkos ministro patvir-
tintame statybos techniniame reglamente yra įtvirtintas išsamus teisinis reguliavimas 
dėl dokumentų, kurie turi būti pateikiami su prašymu išduoti rašytinį pritarimą stati-
nio projektui (inter alia paprastojo remonto aprašui). Todėl šiuo aspektu pripažintina, 
jog Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 104, 105, 106, 107 ir 108 punktuose ta ap-
imtimi, kiek nustatyta, jog prie prašymo išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo 
remonto projektui (aprašui) turi būti pridedama kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos 
rūšį tieksiančio asmens išduota pažyma apie tokio tiekimo technines galimybes; da-
lies pastato, buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pageidaujan-
čių atjungti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius nuo dau-
giabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos, įsipareigojimas vykdyti prievoles 
prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam 
tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros, jų įsipa-
reigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartoji-
mo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose; valdytojo pažyma, grindžiama tech-
niniais, ekonominiais bei teisiniais argumentais, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų 
šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų 
patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai (kai atjungiamas daugiabučio namo butas 
ar kitos patalpos), yra reguliuojami statybos teisiniai santykiai dėl statybą leidžian-
čio dokumento išdavimo, nustatant naujus, Statybos įstatyme bei minėtame statybos  
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techniniame reglamente nenumatytus reikalavimus, keliamus asmenims, siekiantiems 
gauti statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį pritarimą statinio paprastojo remonto 
aprašui. Tai leidžia pripažinti, jog Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 104, 105, 106, 
107 ir 108 punktai atitinkama apimtimi prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės 
principui. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog šios išvados nepaneigia tai, jog Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatos, kuriose nustatyta pareiga prie prašymo savi-
valdybės institucijai išduoti rašytinį pritarimą paprastojo remonto projektui (aprašui) 
pridėti kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį tieksiančio asmens išduotą pažymą 
apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (Taisyklių 104.1, 105.1, 
106.1.2, 107.1.3, 108.1.3 punktai), taip pat pridėti pageidaujančių atsijungti daugiabučio 
namo dalies, buto ar kitų patalpų savininko įsipareigojimą pakeisti šilumos vartojimo 
pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įren-
giniuose (Taisyklių 107.1.4 ir 108.1.5 p.), gali būti siejamos su atitinkamomis Šilumos 
ūkio įstatymo nuostatomis, inter alia susijusiomis su šilumos tiekimo patikimumo ir 
pan. užtikrinimu, taip pat Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnyje ir 29 straipsnio 3 da-
lyje įtvirtinta daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininko pareiga apmokė-
ti už jam tenkančią pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto 
vandens dalį, nepriklausomai, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Taip 
pat pareiga prie prašymo pridėti valdytojo pažymą, grindžiamą techniniais, ekonomi-
niais bei teisiniais argumentais, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo 
bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savi-
ninkų teisės ar teisėti interesai, gali būti siejama su aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 
27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 
„Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 priedo 1.3 punktu, pagal kurį tikrinant projektus, 
savivaldybių administracija patikrina, ar nėra juridinių faktų, kurie pažeistų trečiųjų 
asmenų interesus. Tačiau nagrinėjamu atveju atitinkami reikalavimai – pridėti nuro-
dytus dokumentus prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą – ginčijamo-
se nuostatose yra įtvirtinti kaip sudėtinė procedūros, siekiant gauti statybą leidžiantį 
dokumentą, dalis, nors įgaliojimų nustatyti tokį teisinį reguliavimą atsakovas niekaip 
nepagrindė.

26. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 110 punktas nustato, jog gavęs rašyti-
nį pritarimą paprastojo remonto projektui, pastato savininkas arba valdytojas pateikia 
kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį tieksiančiam asmeniui paraišką gauti prisi-
jungimo sąlygas. Tačiau iš Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies išplaukia, jog pri-
sijungimo sąlygos – tai vienas iš dokumentų, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio 
projektas. Taigi šiuo aspektu, atsižvelgiant į sąvokų identiškumą ir nesant jokių nuoro-
dų, jog nagrinėjamu atveju sąvoka „prisijungimo sąlygos“, vartojama Šilumos tiekimo 
ir vartojimo taisyklių 110 punkte, turi kitą prasmę nei įtvirtinta Statybos įstatymo 2 
straipsnio 32 dalyje bei minėtoje 20 straipsnio 3 dalyje, darytina išvada, jog Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklių 110 nuostata, pagal kurią paraiška išduoti prisijungimo 
sąlygas teikiama gavus statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį pritarimą paprastojo re-
monto aprašui, nustato kitokį teisinį reguliavimą, nei nustatyta Statybos įstatyme, tuo 
pažeidžiant iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantį teisės aktų hierarchijos 
principą.

27. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 111 ir 112 punktai įtvirtina tam tikras 
nuostatas dėl savivaldybės veiksmų, sprendžiant klausimą dėl rašytinio pritarimo pastato 
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paprastojo remonto projektui (aprašui) išdavimo, tiek, kiek tai susiję su vartotojų pasi-
rinkimo atitiktimi savivaldybės infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naf-
tos tiekimo tinklų) specialiajam planui ir šilumos ūkio specialiesiems planams. Išplės-
tinė teisėjų kolegija pažymi, jog minėtos nuostatos yra susijusios su, be kita ko, Šilumos 
ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintu teisiniu reguliavimu, taip pat statybos 
techninio reglamento 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 priedo „Tikri-
nančių projektus subjektų kompetencijos sritys“ 1.13 punktu, pagal kurį savivaldybių 
administracijos projektus tikrina inter alia tuo aspektu, ar projektas atitinka savivaldy-
bės specialiųjų planų taisykles. Tačiau nagrinėjamu atveju pripažintina, jog atsakovas 
ginčijamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 111–112 punktų nuostatose regulia-
vo (akcentavo) tam tikrus naujus subjekto, įgalioto išduoti statybą leidžiantį dokumen-
tą, veiksmų, sprendžiant nurodytą klausimą, aspektus, nors įgaliota institucija nustatyti 
(detalizuoti) statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarką pagal Statybos įstatymo 
23 straipsnį yra Aplinkos ministerija. Todėl pripažintina, jog nurodytos Šilumos tieki-
mo ir vartojimo taisyklių nuostatos priimtos viršijus atsakovui suteiktą kompetenciją. 
Analogiškai vertintinas ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 115 punktas.

28. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog atitinkami įgaliojimai detalizuoti teisinį 
reguliavimą, įtvirtintą Statybos įstatyme, kiek tai susiję su statinio projekto rengimo 
tvarka, jo turiniui keliamais reikalavimais, yra suteikti aplinkos ministrui (Aplinkos 
ministerijai), kuris, minėta, 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtino sta-
tybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (dabar galiojan-
ti 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-240 redakcija). Taigi šiuo aspektu pripažintina, 
jog energetikos ministras, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 117 punkte nustatęs, 
kokie sprendiniai pateikiami statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo projekte 
(apraše), taip pat 118 punkte įtvirtinęs duomenis, kurie turi būti nurodyti daugiabu-
čio namo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo 
įrenginių atjungimo ir susijusių inžinerinių sistemų pertvarkymo projekte, nustatė tei-
sinį reguliavimą, neturėdamas tam įgaliojimų. 

29. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 119 punkte nustatyta, kad atitinkami 
daugiabučio namo šildymo sistemos inžinerinių sistemų pertvarkymo darbai atliekami 
vadovaujantis šių Taisyklių 93-102 punktuose nustatyta tvarka. Išplėstinė teisėjų ko-
legija, įvertinusi šių, t. y. Taisyklių 93-102 punktų turinį, pirmiausia pastebi, jog juose 
yra reguliuojami teisiniai santykiai dėl daugiabučio namo (viso pastato) moderniza-
vimo, pertvarkymo, atjungimo ir (ar) prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų, be 
to, pažymėtina, jog įtvirtinant šilumos įrenginių pertvarkymui keliamus reikalavimus, 
nustatomi tam tikrais aspektais tiek nauji, tiek ir kitokie reikalavimai, nei įtvirtintieji 
ginčijamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatose. Šios aplinkybės leidžia 
konstatuoti, jog minėta nuoroda Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 119 punkte 
sukuria tam tikrą neaiškumą bei neapibrėžtumą dėl reikalavimų, taikomų atitinkamų 
šilumos įrenginių pertvarkymui, dėl ko šis punktas nurodyta apimtimi negali būti pri-
pažįstamas atitinkančiu konstitucinį teisinės valstybės principą. 

30. Pareiškėjas taip pat ginčija tam tikras Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 
nuostatas, susijusias su pastato ar jo dalies šildymo būdo pakeitimo užbaigimu: 121 
punktas nustato, kad baigęs atitinkamus darbus, atsijungimo iniciatorius, pastato sa-
vininkas arba valdytojas ir šilumos tiekėjo įgaliotas atstovas surašo šilumos tiekimo 
nutraukimą patvirtinantį aktą, 122 punktas – kad baigus pastato, jo sekcijos (bloko) 
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ar buto (kitų patalpų) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo 
darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, valdytojas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjun-
gimo aktą, pagal 123 punktą, pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar 
kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti nuo minėto Taisyklių 
122 punkte nurodyto atjungimo akto ir susitarimo dėl šilumos pirkimo–pardavimo 
sutarties nutraukimo pasirašymo dienos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje 
nenustatyta kitaip, o 124 punkte įtvirtintos nuostatos dėl atsijungusių šilumos vartoto-
jų bei šilumos tiekėjo tarpusavio santykių pasikeitimu nuo minėto Taisyklių 122 punk-
te nurodyto akto surašymo. Tačiau pažymėtina, kad Statybos įstatymo 24 straipsnio 
4 dalis nustato, be kita ko, jog statinių paprastasis remontas užbaigiamas statytojui ar 
jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigi-
mą. Taigi Statybos įstatyme aiškiai nustačius, jog paprastojo remonto darbų užbaigi-
mą fiksuojantis dokumentas – tai deklaracija apie statybos užbaigimą, pripažintina, jog 
Taisyklių 121–124 punktuose įtvirtinto teisinio reguliavimo esmė bei paskirtis tampa 
neaiški. Nors, viena vertus, šiomis nuostatomis nustatomi tam tikri šilumos vartoto-
jo ir šilumos tiekėjo tarpusavio santykių aspektai, tačiau jų formuluotės gali suponuo-
ti išvadą, jog jomis reguliuojami būtent šilumos įrenginių atjungimo, kaip paprastojo 
remonto darbų, užbaigimo teisiniai santykiai, juolab kad iš Šilumos ūkio įstatymo 29 
straipsnio 3 dalies išplaukia, jog įstatymų leidėjas šildymo būdo pakeitimo bei, atitin-
kamai, šilumos vartotojų ir šilumos tiekėjo teisių bei pareigų pakeitimo momentą siekė 
susieti būtent su statybos darbus užbaigiančio dokumento surašymu. Nurodyti argu-
mentai lemia, jog Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 121–124 punktai pripažintini 
neatitinkančiais iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių teisinio reguliavi-
mo aiškumo ir neprieštaringumo reikalavimų. 

31. Minėta, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu, įtvirtintu Šilumos tiekimo ir varto-
jimo taisyklių 104–112, 114, 115, 117–124 punktuose, yra reguliuojami įvairūs teisinių 
santykių, susijusių su pastato ar jo dalies šildymo būdo pakeitimu, atjungiant šilumos 
įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo (kai atsijungia dalis 
daugiabučio namo) šildymo ar karšto vandens sistemos, aspektai – nuo atitinkamų 
darbų inicijavimo iki jų pabaigos. Todėl, įvertinus šių nuostatų turinį, paskirtį bei esmę, 
taip pat – atitinkamų normų tarpusavio ryšius bei sąveiką, juolab atsižvelgiant į Ener-
getikos ministerijos nurodytą tikslą (susisteminti procedūrinius su nurodytu klausimu 
susijusius reikalavimus), pripažintina, jog ginčijamos nuostatos turi būti vertinamos 
kaip vientisas teisinis reguliavimas, skirtas reguliuoti teisinius santykius dėl atitinkamo 
pastato ar patalpų šildymo būdo pakeitimo, o ne kaip santykinai atskirų teisės normų 
visuma. Atsižvelgdama į tai, nagrinėjamu atveju, nepaisant to, kad atskiros ginčijamos 
nuostatos, kurios nukreipia į kitus tam tikrus klausimus reguliuojančius teisės aktus 
(Taisyklių 106.1, 107.1, 108.1, 109, 111, 115, 117 punktai tam tikra apimtimi) ar kurio-
mis iš esmės reguliuojami su šilumos vartotojų ir šilumos tiekėjų tarpusavio teisėmis 
bei pareigomis susiję klausimai (Taisyklių 114, 120 p.), negali būti pripažintos prieš-
taraujančiomis aukštesnės galios teisės aktams pareiškėjo nurodytu aspektu, išplėstinė 
teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrindas pripažinti prieštaraujančiu konstituciniam 
teisinės valstybės principui visą pareiškėjo ginčijamą teisinį reguliavimą, įtvirtintą Ši-
lumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 104–112, 114, 115, 117–124 punktuose. Priešingu 
atveju, palikus galioti atitinkamas pavienes ginčijamas Šilumos tiekimo ir vartojimo tai-
syklių nuostatas, fragmentiškai reguliuojančias tam tikrus šilumos įrenginių atjungimo 
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nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens aspek-
tus, akivaizdu, nebūtų užtikrinti iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys 
teisiniam reguliavimui keliami aiškumo, darnos bei nuoseklumo reikalavimai, o suin-
teresuotiems subjektams, siekiantiems pakeisti pastato ar jo dalies šildymo būdą, tai 
sukeltų neaiškumo bei neapibrėžtumo situaciją. 

32. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pripažintina, kad energetikos ministro 
2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisy-
klių (2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1-187 redakcija) 104–112, 114, 115, 117–124 
punktai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. 

33. Pripažinus ginčijamą teisinį reguliavimą prieštaraujančiu konstituciniam teisi-
nės valstybės principui, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra būtina tirti Šilu-
mos tiekimo ir vartojimo taisyklių 104–112, 114, 115, 117–124 punktų atitikties kitoms 
pareiškėjo prašyme nurodytoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms – Šilumos 
ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 daliai, 20 straips-
nio 11 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo 
Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 punktui. 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

34. Pareiškėjo ginčijamas aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu 
Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 
rūšys“ (2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-653 redakcija) 2 priedo „Kiti normatyvi-
niai dokumentai, reglamentuojantys statinio statybos rūšis“ 6 punktas nustato:

„Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas 
Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildy-
mo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo 
įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 118-5094).“

35. Taigi pareiškėjo ginčijama nuostata, kaip išplaukia iš, be kita ko, tam tikra 
apimtimi ginčijamo statybos techninio reglamento 2 priedo pavadinimo, nukreipia į 
vieną iš normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statinio statybos rūšis. Kaip 
matyti iš pareiškėjo prašymo argumentų, Reglamento 2 priedo 6 punkto atitiktimi nu-
rodytoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms abejojama tuo aspektu, jog minėtas 
punktas, pasak pareiškėjo, leidžia statybos darbų rūšis reglamentuoti įgaliojimų netu-
rinčiam energetikos ministrui.

36. Pareiškėjas abejoja ginčijamos nuostatos atliktimi Šilumos ūkio įstatymo 29 
straipsnio 1 dalies nuostatai, kad buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (in-
žinerines sistemas), taip pat Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 daliai ir Vyriausybės 
2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
įgyvendinimo“ 1.2.18 punktui. 

Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 dalis nustato:
„Statinio projekto rengimo tvarką ir sudedamąsias dalis, statybos darbų priskyri-

mo atskiroms statybos rūšims ypatumus, nesudėtingų statinių sąrašą ir statinių prisky-
rimo nesudėtingiems statiniams ypatumus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“

Vyriausybė Nutarimo Nr. 280 1.2.18 punktu įgaliojo Aplinkos ministeriją nusta-
tyti statinio projekto rengimo tvarką ir sudedamąsias dalis, statybos darbų priskyrimo 
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atskiroms statybos rūšims ypatumus, nesudėtingų statinių sąrašą ir statinių priskyrimo 
nesudėtingiems statiniams ypatumus.

37. Taigi Šilumos ūkio įstatymo nuostata, kurios atžvilgiu prašoma įvertinti gin-
čijamos Reglamento normos teisėtumą, nustato, kokiu būdu keičiamas buto (butų) ir 
kitų patalpų šildymo būdas (t. y. nukreipia į statybos teisinius santykius reguliuojantį 
Statybos įstatymą), o Statybos įstatymo bei Vyriausybės Nutarimo Nr. 280 nuostatos, 
atitiktimi kurioms ginčijama Reglamento nuostata kvestionuojama, numato tam tikrus 
Aplinkos ministerijos įgaliojimus statybos teisinių santykių srityje, o būtent, kiek ak-
tualu nagrinėjamo klausimo kontekste, kad Aplinkos ministerija yra įgaliota nustatyti 
statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus. 

38. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad tam tikra apimtimi ginčija-
mas Reglamentas priimtas atsakovui įgyvendinant Statybos įstatyme bei Vyriausybės 
2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
įgyvendinimo“ 1.2.18 punktu įtvirtintus įgaliojimus nustatyti statybos darbų prisky-
rimą atitinkamoms statybos rūšims (jų ypatumus). Statybos techninis reglamentas – 
viena iš normatyvinių statybos techninių dokumentų rūšių (pagal Statybos įstatymo 
2 straipsnio 54 dalį, normatyvinis statybos techninis dokumentas – dokumentas, kuris 
nustato statinio projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinio naudojimo, prie-
žiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas). 
Normatyvių statybos techninių dokumentų sistemai apibrėžti skirto Statybos įstatymo 
8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad statybos techniniai reglamentai – Vyriausy-
bės įgaliotos institucijos teisės aktai (branduolinės energetikos objektams – šios insti-
tucijos ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teisės aktai), kurie nusta-
to statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba 
nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros 
taisykles. Statybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalis nustato, kad į statybos techninius regla-
mentus taip pat įrašomi normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikala-
vimai, nurodyti šio Įstatymo 2 straipsnio 55 dalyje, išreiškiant juos techniniais parame-
trais arba nuorodomis į normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus. 

39. Energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-172 „Dėl Šilumos 
gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sis-
temų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo 
darbų rūšių aprašo patvirtinimo“, kaip matyti iš jo preambulės, priimtas vadovaujantis 
Statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties doku-
mentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 111.2.2 punktu. 

40. Statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalis nustato inter alia, kad normatyvinius 
statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetenciją 
valstybės institucija, o šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus teisės aktus – pagal 
Vyriausybės nustatytą kompetenciją Vyriausybės įgaliota institucija, suderinusios su 
Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai pavesta tvirtinti statybos techninius reglamen-
tus; normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirs-
tymą tarp valstybės institucijų nustato Vyriausybė. Normatyviniai statinio saugos ir 
paskirties dokumentai – dokumentai, kurie kitų įstatymų ar teisės aktų pagrindu nu-
stato statinio apsaugos ir saugos, žmonių, kurie juo naudojasi, apsaugos ir saugos, sta-
tinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus pagal šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytas sritis, atsižvelgiant į statinio paskirtį (statinio tipą) ir jame planuojamą vei-
klą; šie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties reikalavimus: statinio matmenų 
(priklausančių nuo statinio paskirties) apskaičiavimo, funkcinių ryšių tarp statinio da-
lių (patalpų) ir statinių, technologinių ir energetikos įrenginių, technologinių inžineri-
nių sistemų, technologijos ir energetikos procesų patikimumo, efektyvumo ir saugos; 
inžineriniais tinklais tiekiamų ir statinio inžinerinėse sistemose naudojamų vandens, 
nuotekų, energijos nešiklių ir pan.; žemės ūkio melioracijos sistemų reguliuojamo dir-
vožemio drėgmės režimo ir agrotechnikos (Statybos įstatymo 2 str. 55 d.).

41. Vyriausybė 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institu-
cijų“ paskirstė normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis 
tarp valstybės institucijų, inter alia šio nutarimo 111.2.2 punktu Energetikos ministeri-
jai paskirta normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritis – energe-
tikos objektai (elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų priklausiniai; gamtinių dujų 
sistemos, gamtinių dujų saugyklos; suskystintų gamtinių dujų importo terminalai ir 
saugyklos; magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai; naftos perdirbimo įrenginiai; 
naftos bei naftos produktų terminalai ir saugyklos; šilumos tiekimo tinklai ir jų pri-
klausiniai) ir įrenginiai, skirti energijos ar energijos išteklių (įskaitant atsinaujinan-
čiuosius energijos išteklius) gamybai, laikymui, perdirbimui, perdavimui, skirstymui, ir 
pan. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad iš Statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies bei 
minėto Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institu-
cijų“ 111.2.2 punkto išplaukia Energetikos ministerijos kompetencija tvirtinti norma-
tyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus nurodytoje srityje. Savo ruožtu, kaip 
minėta, pagal Statybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalį atitinkami normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, išreiškiant juos techniniais parametrais 
arba nuorodomis į šiuo dokumentus, įrašomi į statybos techninius reglamentus. Šių 
teisinių argumentų pagrindu darytina išvada, jog aplinkos ministras, 2002 m. gruodžio 
5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 
„Statinio statybos rūšys“ (2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-653 redakcija), turė-
jo teisinį pagrindą pateikti nuorodą į galiojantį energetikos ministro įsakymą, priimtą 
vadovaujantis Statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi bei Vyriausybės 2004 m. spalio 
21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 111.2.2 punktu. 

42. Minėta, kad pareiškėjo ginčijama norma savo esme yra blanketinė, nukreipian-
ti į energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamy-
bos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) 
statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rū-
šių aprašo patvirtinimo“. Šio teisės akto, t. y. energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. 
įsakymo Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių 
(šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos per-
davimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“, teisėtumo patikra – nei 
formos, nei turinio aspektu – nėra nagrinėjamos norminės administracinės bylos da-
lykas. Savo ruožtu iš pareiškėjo ginčijamos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. 
įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio 
statybos rūšys“ (2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-653 redakcija) normos per se 
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negalima spręsti apie energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakyme Nr. 1-172 
„Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karš-
to vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrengi-
nių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ įtvirtinto teisinio reguliavimo turinį, ir, 
atitinkamai, negalima daryti išvadų apie galimą šio teisinio reguliavimo prieštaravimą 
aukštesnės galios teisės aktams (inter alia pareiškėjo nurodytu aspektu – kad šį teisinį 
reguliavimą nustatė tokių įgaliojimų neturintis teisėkūros subjektas). 

43. Atsižvelgdama į nurodytus teisinius argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija 
daro išvadą, jog ginčijamas aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
(2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-653 redakcija) 2 priedo 6 punktas pareiškėjo 
nurodytu aspektu neprieštarauja Statybos įstatymo 20 straipsnio 11 daliai ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respu-
blikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 punktui. 

44. Minėta, kad Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis, kiek tai aktualu na-
grinėjamam klausimui, nustato, be kita ko, jog buto (butų) ir kitų patalpų šildymo 
būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo 
ginčijama Reglamento norma nukreipia į energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. 
įsakymą Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių 
(šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos per-
davimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“, kaip į galiojantį energe-
tikos ministro patvirtintą normatyvinį statinio saugos ir paskirties dokumentą, tai yra 
ginčijama norma pati savaime nenustato teisinio reguliavimo, kuris patektų į Šilumos 
ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi reguliuojamų teisinių santykių sritį, darytina išva-
da, jog ginčijamas aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtin-
to statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2013 m. 
rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-653 redakcija) 2 priedo 6 punktas negali prieštarauti Šilu-
mos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai.

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 Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. 
įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2012 m. rugsė-
jo 21 d. įsakymo Nr. 1-187 redakcija) 104–112, 114, 115, 117–124 punktai prieštarauja 
konstituciniam teisinės valstybės principui. 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsa-
kymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 
rūšys“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Sta-
tinio statybos rūšys“ (2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-653 redakcija) 2 priedo 6 
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 da-
lies nuostatai, jog buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Res-
publikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
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20 straipsnio 11 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nu-
tarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.18 
punktui.

Sprendimas neskundžiamas.

1.3. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo 
Nr. T-210 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą 
pajamų mokestį įsigyjant verslo liudijimus“ teisėtumo

Administracinė byla Nr. A492-1707/2014
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00093-2013-5

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. lapkričio 5 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Virginijos Volskienės 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Pane-
vėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 20 d. sprendimo administraci-
nėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje prašymą atsakovui 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo teisėtumo ištyrimo.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje kreipėsi į Panevėžio apygardos 
administracinį teismą su prašymu (b. l. 32-36) ištirti, ar Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos (toliau – ir Taryba) 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-210 „Dėl Ignali-
nos rajono savivaldybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant 
verslo liudijimus“ (toliau – ir Sprendimas), kurio 1 punktu Taryba nusprendė patvir-
tinti Ignalinos rajono savivaldybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokes-
tį įsigyjant verslo liudijimus skyrimo tvarkos aprašą (toliau – ir Tvarkos aprašas), o  
2 punktu nusprendė kompensuoti 2013 metais dalį sumokėto fiksuoto pajamų mokes-
čio įsigyjant verslo liudijimą pagal Sprendimo 1 punktu patvirtintą Tvarkos aprašą šia-
me punkte nurodytiems, verslo liudijimą įsigyjantiems asmenims, neprieštarauja: Lie-
tuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 6 straipsnio 
4 daliai (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1154 redakcija); Lietuvos Respublikos  
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mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 2 straipsnio 9 daliai (2011 m. 
gruodžio 22 d. įstatymo XI-1154 redakcija); Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo (toliau – ir VSĮ) 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 38 punktams (2008 m. rugsėjo 
15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
4 straipsnio 6 punktui (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams (2009 m. 
birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-2883 redakcija); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. lapkričio 19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų Verslo liudijimų išdavimo gyven-
tojams taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4.5 punktui (2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo  
Nr. 1797 redakcija) ir 13 punktui (2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 576 redakcija).

Pareiškėjas nurodė, kad paminėtų teisės aktų nuostatos nesuteikia savivaldybės ta-
rybai teisės nustatyti (patvirtinti) kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį 
įsigyjant verslo liudijimus skyrimo tvarką ir kompensuoti dalį sumokėto fiksuoto paja-
mų mokesčio įsigyjant verslo liudijimą, tuo labiau nustatyti asmenims, turintiems teisę, 
savivaldybės tarybai priėmus atitinkamą sprendimą, mokėti mažesnį fiksuoto dydžio 
pajamų mokestį, papildomas sąlygas ir apribojimus, kurių jiems nenumato įstatymas.

Atsakovas Ignalinos rajono savivaldybės taryba pateikė atsiliepimą, prašydama 
pareiškėjo prašymą atmesti (b. l. 94-97). 

Atsakovas paaiškino, kad Taryba Sprendimą priėmė nesivadovaudama GPMĮ  
6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, kadangi šio sprendimo tikslas buvo ne fiksuoto paja-
mų mokesčio dydžio nustatymas (jo sumažinimas), o Taryba siekė atskiriems sociali-
nio statuso asmenims, nurodytiems Sprendimo 2.1-2.10 punktuose, kompensuoti dalį 
sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio įsigyjant verslo liudijimą savivaldybės biudžeto 
sąskaita, nes tokią teisę jai suteikia VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 38 punktai. Atsako-
vas taip pat nesutiko, kad Sprendimas prieštarauja MAĮ 2 straipsnio 9 daliai, Taisyklių 
4 bei 13 punktams, kadangi jo dalykas yra nesusijęs su šių teisės normų reglamentuo-
jamais klausimais. Atsakovas mano, kad nepagrįsti pareiškėjo teiginiai dėl Sprendimo 
prieštaravimo VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam savivaldybės veiklos ir savival-
dybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principui bei VAĮ 3 straipsnio 1 ir  
4 punktuose įtvirtintiems įstatymo viršenybės bei nepiktnaudžiavimo valdžia prin-
cipui. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) 
įtvirtintos nuostatos, jog savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato 
įstatymas (119 str.) bei savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompe-
tenciją veikia laisvai ir savarankiškai (120 str.). VSĮ 4 straipsnyje įtvirtintas savivaldybių 
savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompe-
tenciją principas. Šių teisės aktų analizės pagrindu darė išvadą, kad savivaldybės taryba 
turi teisę pati spręsti, kaip geriau ir veiksmingiau organizuoti savivaldybei priskirtos 
funkcijos įgyvendinimą, t. y. nustatyti mažesnį fiksuotą pajamų mokestį ar nuspręsti, 
jog veiksmingiau ir ekonomiškiau nustatyti šio mokesčio kompensavimo (grąžinimo) 
tvarką. 

II.

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 20 d. sprendimu 
nusprendė pripažinti, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 
20 d. sprendimas Nr. T-210, kurio 1 punktu nuspręsta patvirtinti Ignalinos rajono  
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savivaldybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liudi-
jimus skyrimo tvarkos aprašą, o 2 punktu nuspręsta kompensuoti 2013 metais dalį su-
mokėto fiksuoto pajamų mokesčio įsigyjant verslo liudijimą pagal Sprendimo 1 punktu 
patvirtintą aprašą šiame punkte nurodytiems verslo liudijimą įsigyjantiems asmenims 
prieštarauja Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 
4 daliai (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1154 redakcija), Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 38 punktams (2008 m. rugsėjo 
15 d. įstatymo X-1722 redakcija).

Teismas nustatė, kad pajamų mokesčių tarifų dydžius reglamentuojančio GPMĮ 6 
straipsnio 4 dalies nuostatos nesuteikia teisės ir (ar) pareigos savivaldybės tarybai pri-
imti sprendimą kompensuoti dalį sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio įsigyjant verslo 
liudijimą bei nustatyti (tvirtinti) kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį 
įsigyjant verslo liudijimus skyrimo tvarką.

Teismas pažymėjo, jog VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 38 punktuose, kuriais re-
miantis priimtas ginčijamas Sprendimas, reglamentuota savivaldybės tarybos išimtinė 
kompetencija, tame tarpe ir sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nu-
statytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensaci-
jų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas 
atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta 
(18 punktas, 2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) bei sprendimų dėl 
kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos so-
cialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudže-
to tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir 
mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas (38 punktas, 2008 m. rugsėjo 
15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija). Nurodė, jog sisteminiu teisės aiškinimo metodu 
analizuojant nurodytas teisės normų nuostatas, daroma išvada, jog savivaldybės tary-
bai suteikta išimtinė teisė: 1) priimti sprendimus teikti mokesčių lengvatas, kai tokia 
teisė nustatyta įstatyme, t. y. jei konkretų mokestį reglamentuojantis įstatymas savival-
dybės tarybai suteikia teisę nustatyti mokesčio lengvatą, ji gali būti nustatyta; 2) priim-
ti sprendimus nustatyti subsidijų ir kompensacijų tvarką, tačiau tik naujas darbo vie-
tas steigiančioms visų rūšių įmonėms, o ne fiziniams asmenims, įsigyjantiems verslo 
liudijimus; 3) sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo 
priėmimas. Vartotojo sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, kur vartotojas apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kuris 
pareiškia valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų 
ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, tačiau į šios sąvokos tu-
rinį fiziniai asmenys, įsigyjantys verslo liudijimus, nepatenka; 4) papildomos socialinės 
paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos 
nustatymas. Teismas pažymėjo, kad socialinės pašalpos ir kompensacijos sąvokos aiški-
namos taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams įstatymo 5 straipsnis, kuriame nurodyta, kad piniginės 
socialinės paramos rūšys yra socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo van-
dens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. Tokios socialinės paramos teiki-
mo tvarka nustatoma Socialinės šalpos teikimo tvarkos aprašu, kurį tvirtina savival-
dybių tarybos. Šių socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas 
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apima socialinių paslaugų teikimo asmenims teisinius santykius, tačiau neapima verslo 
liudijimų išdavimo ir mokėjimo už juos teisinių santykių reglamentavimo.

Teismas sprendė, jog Taryba, 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-184 „Dėl 
veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokes-
čio dydžių 2013 metams nustatymo“ nustatydama mažesnį fiksuotą pajamų mokesčio 
dydį, priėmė sprendimą dėl lengvatų taikymo, taip įgyvendindama VSĮ 16 straipsnio 
2 dalies 18 punkte pavestą funkciją. Tuo tarpu ginčo Sprendimu nuspręsdama kom-
pensuoti 2013 metais dalį sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio įsigyjant verslo liudiji-
mą pagal Sprendimo 1 punktu patvirtintą Tvarkos aprašą šiame punkte nurodytiems, 
verslo liudijimą įsigyjantiems asmenims bei nustatydama kompensacijų už sumokėtą 
fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liudijimus skyrimo tvarką, viršijo savo kom-
petencijos ribas, viršijo savo įgaliojimus bei pažeidė VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 bei 
38 punktų reikalavimus, kadangi aukščiau minėtos VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 bei 
38 punktų nuostatos įtvirtina savivaldybės tarybos kompetenciją priimant sprendimus 
dėl lengvatų taikymo, kai lengvatų taikymą nustato atitinkamas mokesčio įstatymas, 
taip pat priimant sprendimus dėl kompensacijų skyrimo, tačiau tik naujas darbo vietas 
steigiančioms įmonėms, be to, priimant sprendimus dėl kompensacijų, tačiau tik tam 
tikroms vartotojų grupėms.

Teismas sprendė, jog, konstatavus ginčijamo Sprendimo nuostatų prieštaravimą 
GPMĮ 6 straipsnio 4 daliai, VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 38 punktams, taip pat kons-
tatuotina, jog Taryba pažeidė VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintą savivaldybės veiklos 
ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, reiškiantį, kad sa-
vivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei 
visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, VAĮ 3 straipsnio 1 punkte nustatytą įstatymo viršenybės principą, reiš-
kiantį, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą 
turi būti nustatyti teisės aktuose ir šių subjektų priimami sprendimai visais atvejais 
turi būti pagrįsti įstatymais, taip pat VAĮ 3 straipsnio 4 punkte reglamentuotą nepik-
tnaudžiavimo valdžia principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams 
draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas, neturint šio įstatymo nustatyta 
tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų. Pažymėjo, kad savivaldybių sava-
rankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia viešojo administravi-
mo teises ir pareigas turinčio subjekto, t. y. savivaldybės tarybos, nuo pareigos laikytis 
visų kitų viešosios teisės principų, taip pat teisėtumo principo. Taigi, viešojo adminis-
travimo subjektai, inter alia savivaldybės taryba, savo veikloje privalo vadovautis VSĮ 
4 straipsnio 6 dalyje reglamentuotu savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų pri-
imamų sprendimų teisėtumo principu, VAĮ 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintu įstatymo 
viršenybės principu bei VAĮ 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintu nepiktnaudžiavimo val-
džia principu. Pagal viešojoje teisėje galiojantį teisėtumo principą, viešojo administra-
vimo subjektai privalo veikti tik neviršydami įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribų, o 
veikimas viršijant kompetencijos ribas, yra pagrindas ginčijamą Sprendimą pripažin-
ti neteisėtu. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pvz.: 
administracinės bylos Nr. I1-4/2005, Nr. I1-2/2006, Nr. I444-6/2009, Nr. I552-23/2012), 
konstatavęs ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimą Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo 6 straipsnio 4 daliai, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 38 
punktams, teismas nepasisakė dėl Sprendimo atitikties kitiems teisės aktams. 
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III.

Atsakovas Ignalinos rajono savivaldybės taryba pateikė apeliacinį skundą (b. l. 
130–133), prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. 
vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti. 

Atsakovas, remdamasis Konstitucijos 119, 120 straipsnių, įtvirtinančių savival-
dos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką, savivaldybių laisvę bei savarankiškumą, 
Europos vietos savivaldos chartijos nuostatomis, įtvirtinančiomis vietinės valdžios or-
ganų įgaliojimų išskirtinumą, Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintais savivaldybių sava-
rankiškumo ir veiklos laisvės principais, tvirtina, kad Taryba turi teisę ir laisvę spręsti, 
kaip geriau ir veiksmingiau organizuoti savivaldybei priskirtų funkcijų įgyvendinimą. 
Mano, kad ginčijamas Sprendimas priimtas pagal savivaldybei suteiktą kompetenciją 
ir įgyvendinant VSĮ 6 straipsnio 38 punkte jai pavestą funkciją sudaryti sąlygas verslo 
plėtrai ir šią veiklą skatinti, t. y. siekiant sudaryti verslininkams, vykdantiems veiklą 
pagal verslo liudijimą, vienodas sąlygas pasinaudoti galimybe mokėti mažesnį pajamų 
mokestį, gaunant dalinę sumokėto mokesčio kompensaciją. Sprendimo tikslas – nepa-
likti galimybių nesąžiningiems verslininkams naudotis jiems nepriklausančiomis len-
gvatomis, o socialiai pažeidžiamiems asmenims padėti mokant jiems kompensaciją už 
dalį sumokėto pajamų mokesčio. Tarybos sprendimu siekta tapačių asmenų nediskri-
minavimo, įtvirtinant teisę gauti kompensaciją tik asmenims, nurodytiems Sprendimo 
2.1-2.10 punktuose. Tvirtina, kad savivaldybė pasinaudojo GPMĮ įtvirtinta teise ma-
žinti pajamų mokestį ne tiesiogiai, bet per jo grąžinimą (kompensavimą), nustatyda-
ma tam tikras kompensavimo sąlygas ir tvarką. Toks pajamų mokesčio mažinimo bū-
das, savivaldybės manymu, yra socialiai teisingesnis ir skatinantis verslininkus verstis 
tam tikra veikla neabejojant, kad panašia veikla besiverčiantys verslininkai nepagrįstai 
moka mažesnį pajamų mokestį, nes neteisėtai pasinaudoja lengvatomis. Taryba, atsi-
žvelgdama į vietos sąlygas, į tai, kad kai kurie gyventojai piktnaudžiauja nustatytomis 
pajamų mokesčio lengvatomis, į verslo liudijimų įsigijimo ir šio mokesčio mokėjimo 
aplinkybes, siekė atskiriems asmenims, nurodytiems Sprendimo 2.1-2.10 punktuose, 
kompensuoti dalį sumokėto pajamų mokesčio, o tai prilygsta mokesčio mažinimui. 
Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai į nurodytas aplinkybes neat-
sižvelgė. Atsakovas mano, kad, priimdamas Sprendimą, nepažeidė VSĮ 16 straipsnio 2 
dalies 18 ir 38 punktų, kadangi šiame sprendime numatytas kompensacijas prilygina 
mokesčio lengvatai. Atsakovas taip pat mano, kad vartotojo sąvoka gali turėti skirtingą 
prasmę skirtingame kontekste, todėl ši sąvoka nesietina su apibrėžtąja Vartotojų teisių 
apsaugos įstatyme. Atsakovas mano, kad Taryba, priimdama Sprendimą, Konstitucijos 
ir įstatymų nepažeidė, o veikė pagal suteiktus įgaliojimus, atsižvelgdama į vietos sąly-
gas ir aplinkybes. 

Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 137–138), prašydamas ape-
liacinį skundą atmesti.

Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino 
materialinės teisės normas. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad priimant Sprendimą 
siekta sudaryti verslininkams, vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą, vienodas są-
lygas pasinaudoti galimybe mokėti mažesnį pajamų mokestį, kadangi pačiame Spren-
dime numatytos nevienodos sąlygos asmenų, nurodytų GPMĮ 6 straipsnio 4 dalyje, ka-
tegorijoms, o tik tiems asmenims, kurie atitinka dar ir atsakovo nustatytas papildomas 
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sąlygas ir kriterijus. Laikosi savo pozicijos, kad savivaldybė neturi teisės nustatyti kom-
pensacijų. Teigia, kad atsakovas, grįsdamas apeliacinį skundą bylai reikšmingų aplinky-
bių neištyrimu, nenurodė, kokios konkrečios aplinkybės nėra įvertintos.

Teisėjų kolegija 

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

Ginčo esmė

Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Ignalinos rajono savival-
dybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liudijimus“ 
teisėtumas. Sprendimo 1 punktu Taryba nusprendė patvirtinti Ignalinos rajono savi-
valdybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liudiji-
mus skyrimo tvarkos aprašą, o 2 punktu nusprendė kompensuoti 2013 metais dalį su-
mokėto fiksuoto pajamų mokesčio įsigyjant verslo liudijimą pagal Sprendimo 1 punktu 
patvirtintą Tvarkos aprašą šiame punkte nurodytiems, verslo liudijimą įsigyjantiems 
asmenims.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje kvestionavo šio Sprendimo ati-
tikimą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 daliai 
(2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1154 redakcija), Lietuvos Respublikos mokes-
čių administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 daliai (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo  
XI-1154 redakcija), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 da-
lies 18 ir 38 punktams (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija), Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų Verslo liu-
dijimų išdavimo gyventojams taisyklių 4.5 punktui (2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo 
Nr. 1797 redakcija) ir 13 punktui (2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 576 redakcija), 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (2008 m. rugsė-
jo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-2883 
redakcija). 

Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad savivaldybė, gin-
čo Sprendimu nuspręsdama kompensuoti 2013 metais dalį sumokėto fiksuoto paja-
mų mokesčio įsigyjant verslo liudijimą pagal Sprendimo 1 punktu patvirtintą Tvarkos 
aprašą šiame punkte nurodytiems verslo liudijimą įsigyjantiems asmenims, bei nusta-
tydama kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liudijimus 
skyrimo tvarką, viršijo savo kompetencijos ribas bei pažeidė GPMĮ 6 straipsnio 4 da-
lies nuostatas, kadangi jos nesuteikia teisės ir (ar) pareigos savivaldybės tarybai priim-
ti sprendimą kompensuoti dalį sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio įsigyjant verslo 
liudijimą bei nustatyti (tvirtinti) kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį 
įsigyjant verslo liudijimus skyrimo tvarką, pažeidė VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 bei 
38 punktų reikalavimus, kadangi ankščiau minėtos VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 bei 
38 punktų nuostatos įtvirtina savivaldybės tarybos kompetenciją priimant sprendimus 
dėl lengvatų taikymo, kai lengvatų taikymą nustato atitinkamas mokesčio įstatymas, 
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taip pat priimant sprendimus dėl kompensacijų skyrimo, tačiau tik naujas darbo vietas 
steigiančioms įmonėms, be to, priimant sprendimus dėl kompensacijų, tačiau tik tam 
tikroms vartotojų grupėms, ir pripažino, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-210 prieštarauja Lietuvos Respublikos gyven-
tojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 daliai (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo 
Nr. XI-1154 redakcija), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio  
2 dalies 18 ir 38 punktams (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo X-1722 redakcija).

Atsakovas Ignalinos rajono savivaldybės taryba apeliaciniu ginčydama pirmo-
sios instancijos teismo sprendimą teigė, kad teismas neatsižvelgė į Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 119 straipsnyje, 120 straipsnyje, Europos vietos savivaldos chartijos 3 
straipsnio 1 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvir-
tintą savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės principą, Vietos savivaldos įstaty-
mo 6 straipsnio 38 punkte pavestą funkciją sudaryti sąlygas verslo plėtrai ir šią veiklą 
skatinti. Mano, kad GPMĮ 6 straipsnio 4 dalies nuostatos suteikia savivaldybės tarybai 
teisę nustatyti mažesnį fiksuoto mokesčio tarifą, ir šia teise buvo pasinaudota nustatant 
tam tikras kompensavimo sąlygas ir tvarką, todėl Sprendimas neteisėtu pripažintas ne-
pagrįstai, neįvertinus visų ginčui teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių.

Savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės principas

Ignalinos rajono savivaldybės taryba apeliaciniu skundu ginčydama pirmosios 
instancijos teismo sprendimą rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straips-
nio nuostata, kad savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstaty-
mas, 120 straipsnio nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų api-
brėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, Europos vietos savivaldos chartijos 
3 straipsnio 1 dalimi, įtvirtinančia, jog vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios 
organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindi-
nę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos 
gyventojų interesais, chartijos 4 straipsnio 4 dalimi, įtvirtinančia, kad vietinės valdžios 
organams suteikiami pilni ir išskirtiniai įgaliojimai; jų negalima panaikinti ar apriboti 
kitas, centrinės ar regioninės, valdžios organas, išskyrus įstatymo numatytais atvejais, 
taip pat Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu 
savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose api-
brėžtą kompetenciją principu.

Teisėjų kolegija pažymi, jog Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį savi-
valdybių veiklos laisvės ir savarankiškumo principą, ne kartą yra akcentavęs, jog Kons-
titucijos 120 straipsnio 2 dalies norma, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, 
negali būti atsiejama nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių vei-
kimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos 
kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas, 2002 m. gruo-
džio 24 d. nutarimas ir kt.). Konstitucinė nuostata, kad savivaldybės pagal Konstituci-
jos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia ir tai, kad 
jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, 
tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios funkcijos yra joms pri-
skirtos. <...> Tačiau pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savi-
valdybėms, yra reglamentuojamos įstatymais; nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad 
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savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (2002 m. gruodžio 24 d. 
nutarimas, 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2005 m. liepos 8 d. nutarimas). Savival-
dybių ir valstybės interesų derinimo principas reiškiasi ne tik valstybei įvairiais būdais 
ir formomis remiant savivaldybes arba valstybei įstatymo apibrėžtomis formomis pri-
žiūrint savivaldybių veiklą, bet ir koordinuojant bendrus veiksmus, kai siekiama reikš-
mingų socialinių tikslų.

Taigi vertinant šį konstitucinį principą, akivaizdu, jog jis negali būti aiškinamas 
kaip laiduojantis absoliučią vietos savivaldos viešojo administravimo institucijų laisvę 
įgyvendinant Konstitucijoje bei įstatymuose įtvirtintus įgaliojimus, kadangi vietos sa-
vivaldos institucijos yra ribojamos Konstitucijoje įtvirtintų imperatyvų ir iš jų kylančių 
įstatymuose, inter alia Viešojo administravimo įstatyme bei Vietos savivaldos įstatyme,  
įtvirtintų veiklos principų.

Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne 
kartą konstatavo, jog šis principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, 
kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik nevir-
šydami savo įgaliojimų <...> (2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. 
kovo 2 d. 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 poįstatyminiai teisės ak-
tai 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 (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 po-
įstatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu, 
taip pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konku-
ruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais (2006 m. kovo 14 d., 
2009 m. birželio 22 d. nutarimai). 

Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pažymi, jog savivaldybių taryboms, o konkrečiu 
atveju –Ignalinos rajono savivaldybės tarybai – suteikta teisė nustatyti mažesnį fiksuo-
to dydžio pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo 
liudijimą, įgaliojimai nustatyti tarifus nėra kvestionuojami, tačiau, kaip matyti pirmiau-
sia iš jau minėto konstitucinio teisinės valstybės principo ir konstitucinio savivaldybių 
veiklos laisvės ir savarankiškumo principo, taip pat iš Viešojo administravimo įstatyme 
bei Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų vietos savivaldos institucijų veiklos principų, 
atsakovas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, neturi visiško savarankiškumo 
pasirinkti tam tikrą teisinio reguliavimo būdą šioje srityje. Atsakovo diskrecijos teisę 
nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria 
verčiamasi turint verslo liudijimą, nagrinėjamu atveju riboja Lietuvos Respublikos gy-
ventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąlygos, t. y. ne tik 
numatytos kategorijos asmenų, kuriems gali būti mažinamas mokestis, bet ir įstatymą 
įgyvendinančiuose aktuose nustatyta Verslo liudijimų išdavimo tvarka, kuri įtvirtina, 
kad šis dokumentas išduodamas sumokėjus nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokestį 
(GPMĮ 2 str. 22 p.), bei iš jau minėto konstitucinio teisinės valstybės principo kylan-
tys imperatyvai, inter alia teisėkūros reikalavimai viešojo administravimo subjektams, 
asmenų lygybės įstatymui, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo ir apsaugos, teisingumo, 
teisinio tikrumo ir aiškumo, proporcingumo ir kt. 
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Aptariami savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės santykio su Konstitucijoje 
bei įstatymuose apibrėžta kompetencija aspektai yra atskleidžiami nuosekliai vystomo-
je Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., bylos Nr. A575-247/2011, 
Nr. A146-1128/2013, Nr. A502-2418/2013).

Dėl savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-210 teisėtumo

Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl Ignalinos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-210 teisėtumo, visų pirma 
vertino šio akto atitiktį GPMĮ 6 straipsnio 4 daliai (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo 
Nr. XI-1152 redakcija). GPMĮ 6 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad už per mokestinį 
laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą, 
mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, kuris nega-
li būti mažesnis už pajamų mokestį, apskaičiuojamą dvylikos minimaliųjų mėnesinių 
algų, galiojančių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam 
įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 dieną, sumai pritaikius šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą pajamų mokesčio tarifą, galiosiantį to mokestinio laikotarpio, kuriam įsigy-
jamas verslo liudijimas, sausio 1 dieną. Savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti ma-
žesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi 
turint verslo liudijimą, ir nustatytos kategorijos asmenų, kuriems gali būti nustatytas 
mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, 
kad GPMĮ 6 straipsnio 4 dalies nuostatos nesuteikia teisės ir (ar) pareigos savivaldy-
bės tarybai priimti sprendimą kompensuoti dalį sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio 
įsigyjant verslo liudijimą bei nustatyti (tvirtinti) kompensacijų už sumokėtą fiksuotą 
pajamų mokestį įsigyjant verslo liudijimus skyrimo tvarką. Teisėjų kolegija, papildyda-
ma teismo sprendimo argumentus, atkreipia dėmesį, kad GPMĮ ne tik nustato mokes-
tį privalančius mokėti subjektus, pajamų rūšis, kurios turi būti apmokestinamos šiuo 
mokesčiu, bet ir visuotinai privalomą GPM mokėjimo tvarką. Įstatyme numatyta teisė 
nustatyti mažesnį fiksuotą pajamų mokestį suponuoja pareigą šią teisę įgyvendinti įsta-
tyme numatytais būdais. Taigi sprendžiant dėl ginčijamo savivaldybės tarybos sprendi-
mo atitikimo GPMĮ 6 straipsnio 4 dalies nuostatoms, jų turinys turi būti aiškinamas 
sistemiškai su kitomis šio įstatymo bei kitų mokesčių teisinius santykius reglamen-
tuojančių teisės aktų normomis, kurios įtvirtina įstatyme numatytų mokesčių mokė-
jimo tvarką bei principus. Nagrinėjamu atveju yra aktualus Gyventojų pajamų mokes-
čio įstatymo 2 straipsnio 22 punkte pateikiamas verslo liudijimo apibrėžimas – verslo 
liudijimas yra šio Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą 
verčiantis individualia veikla ir (arba) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos 
veikla, jeigu šios veiklos rūšys įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 
veiklos rūšių sąrašą. Šiame apibrėžime išdėstytos nuostatos reiškia, kad verslo liudi-
jimas yra išduodamas po to, kai sumokamas nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mo-
kestis, todėl tiek mokesčio dydis, tiek mažesnio tarifo taikymas turi būti nustatyti ir 
žinomi iš anksto. Tokio reikalavimo mokesčio mažesnio tarifo nustatymui pagrįstumą 
patvirtina ir Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtinti mokestinio reglamentavi-
mo principai – mokestinių prievolių, lengvatų reglamentavimo iš anksto, jų aiškumo,  
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teisingumo (MAĮ 3, 4, 6, 9 str.). Taigi savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti mažesnį 
fiksuoto dydžio pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint 
verslo liudijimą ir tuo pačiu pareigą tai taikyti tik įstatyme nustatytoms kategorijoms 
asmenų, bei tai atlikti tik įstatymui neprieštaraujančiu būdu. Viešosios teisės nuostatos 
negali būti interpretuojamos kitaip, negu jos betarpiškai išdėstytos teisės aktuose, tuo 
tarpu savivaldybės taryba ginčijamu Sprendimu nustatydama sumokėto fiksuoto paja-
mų mokesčio kompensavimo tvarką, pagal kurią lengvata gali būti pritaikyta po to, kai 
verslo liudijimas įsigyjamas, nustatė kitą, negu GPMĮ 6 straipsnio 4 dalyje numatyta, 
pajamų mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudiji-
mo, apmokestinimo būdą, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad priimant gin-
čijamą sprendimą buvo viršyta teisės aktais nustatyta savivaldybės tarybos kompeten-
cija, yra pagrįsta. 

Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje reglamentuota savivaldybės ta-
rybos išimtinė kompetencija, tame tarpe ir sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir ki-
tas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų 
ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvar-
kos nustatymas, atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam 
nebuvo numatyta (18 punktas, 2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija), 
bei sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmi-
mas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš sa-
vivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko 
globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas (38 punktas, 
2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija). Pirmosios instancijos teismas 
pagrįstai konstatavo, kad ginčo Sprendimu nuspręsdama kompensuoti 2013 metais 
dalį sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio įsigyjant verslo liudijimą pagal Sprendimo 
1 punktu patvirtintą Tvarkos aprašą šiame punkte nurodytiems, verslo liudijimą įsigy-
jantiems asmenims bei nustatydama kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mo-
kestį įsigyjant verslo liudijimus skyrimo tvarką, savivaldybė viršijo savo kompetencijos 
ribas bei pažeidė VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 bei 38 punktų reikalavimus, kadangi 
aukščiau minėtos VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 bei 38 punktų nuostatos įtvirtina sa-
vivaldybės tarybos kompetenciją priimant sprendimus dėl lengvatų taikymo, kai len-
gvatų taikymą nustato atitinkamas mokesčio įstatymas, taip pat priimant sprendimus 
dėl kompensacijų skyrimo, tačiau tik naujas darbo vietas steigiančioms įmonėms, be 
to, priimant sprendimus dėl kompensacijų, tačiau tik tam tikroms vartotojų grupėms. 
Konstatavimas, kad ginčijamo Sprendimo nuostatos prieštarauja GPMĮ 6 straipsnio  
4 daliai, VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 38 punktams, nulemia tai, jog Taryba pažeidė 
VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintą savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų pri-
imamų sprendimų teisėtumo principą, VAĮ 3 straipsnio 1 punkte nustatytą įstatymo 
viršenybės principą, VAĮ 3 straipsnio 4 punkte reglamentuotą nepiktnaudžiavimo val-
džia principą. Savivaldybių savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis 
neatleidžia viešojo administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto, t. y. savivaldy-
bės tarybos, nuo pareigos laikytis visų kitų viešosios teisės principų, taip pat teisėtumo 
principo. Teisėtumo principas viešojoje teisėje reiškia, kad viešojo administravimo su-
bjektai privalo veikti tik neviršydami įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribų, o spren-
dimo priėmimas viršijant kompetencijos ribas yra pagrindas tokį sprendimą pripažinti 
neteisėtu.
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Apeliacinio skundo argumentai, kad priimdama ginčijamą sprendimą savivaldy-
bės taryba įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punkte jai pavestą 
funkciją sudaryti sąlygas verslo plėtrai ir šią veiklą skatinti, pasirinko socialiai teisin-
gesnį mokesčio tarifo mažinimo būdą, atsižvelgdama į vietos sąlygas ir aplinkybes, ne-
paneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, bei nėra tos aplinkybės, kurios 
turėtų teisinę reikšmę vertinant savivaldybės tarybos kompetencijos, apibrėžtos GPMĮ 
6 straipsnio 4 dalyje, viršijimą. 

Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą apeliacine tvarka, nenustatė pagrindų skundžia-
mą pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti, Ignalinos rajono savi-
valdybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-210 „Dėl Ignalinos rajono 
savivaldybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liu-
dijimus“ neteisėtu pripažintas pagrįstai. 

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

n u t a r i a:

Atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 20 d. sprendimą pa-

likti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama.

1.4. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu 
Nr. T3-38 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 
ir 2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-95 bei juo patvirtintų Vilniaus rajono 
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių tam tikra apimtimi teisėtumo

Administracinė byla Nr. A442-1586/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01650-2013-1

Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2; 70.1 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. lapkričio 10 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko, Ričardo  
Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus 
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apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybai dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir Vyriausybės 
atstovas) su pareiškimu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, prašydamas ištirti: 1) ar Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 
28 d. sprendimo Nr. T3-38 1 punktu patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės 
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo 
nuostatai (toliau – ir Nuostatai) tiek, kiek juose nėra nustatyti vietinės rinkliavos dy-
džiai, atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatą; 
2) ar Nuostatai bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendi-
mas Nr. T3-95 ir juo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už ko-
munalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (toliau – ir 
Vietinės rinkliavos dydžiai) tiek, kiek nenustatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę 
rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, atitinka Lietuvos Respublikos viešo-
jo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintą proporcingumo principą.

2. Paaiškino, kad iš Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintos Rinkliavos 
ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvar-
kymą dydžio nustatymo metodikos (toliau – ir Metodika) reglamentavimo akivaizdu, 
kad nustatydama vietinę rinkliavą savivaldybė privalo vadovautis vietinės rinkliavos 
nustatymo reikalavimais ir nustatydama rinkliavos dydį (rinkliavos kintamosios deda-
mąją ar (ir) rinkliavos pastoviosios dedamąją) susieti su faktiniu perduodamu (dekla-
ruojamu) atliekų kiekiu. Tačiau Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 
28 d. sprendimo Nr. T3-38 1 punktu patvirtinti Nuostatai nenustato tokios galimybės 
atliekų turėtojui, todėl gali būti pažeidžiamas proporcingumo principas, nes preziu-
muojamas galintis susidaryti atliekų kiekis ir faktinis deklaruojamas atliekų kiekis gali 
akivaizdžiai skirtis ir viršyti tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti. 
Nurodė, jog atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalių nuos-
tatas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. patvirtintų Vilniaus 
rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 38 
ir 39 punktus, matyti, kad teisės aktai suteikia savivaldybėms teisę sureglamentuoti sa-
vivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos teikimą ir kitas su šiais teisiniais santykiais susijusias sąlygas taip, 
kaip savivaldybė mano esant reikalinga, ir taip, kad būtų užtikrinti Atliekų tvarkymo 
įstatymo nustatyti reikalavimai.

3. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškimą nurodė, 
jog su pareiškimu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 

4. Paaiškino, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtinti Vilniaus rajono 
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 
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ir atliekų tvarkymą dydžiai yra Nuostatų III skirsnio sudedamoji dalis. Nurodė, jog 
pareiškėjas savo prašymą iš esmės grindė norminiais teisės aktais, kurie įsigaliojo po 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-38 bei 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-95 priėmi-
mo. Tai reiškia, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnyje bei Metodikoje įtvirtin-
ti reikalavimai nėra taikomi tiems visuomeniniams santykiams, kurie yra sureguliuoti 
iki minėtų norminių teisės aktų įsigaliojimo. Net jei teisinis reguliavimas būtų aiškina-
mas taip, kad turi būti keičiami jau patvirtinti Nuostatai ir jau priimtas Vilniaus rajo-
no savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T3-95 bei juo patvirtinti 
Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai taip, kad jie atitiktų Atliekų tvarkymo įsta-
tymo 302 straipsnį bei Metodiką, turėtų būti numatytas pereinamasis laikotarpis. Be to, 
iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 2 punkto 
matyti, kad Metodika nėra privalomojo pobūdžio. Teigė, jog Metodikai įgyvendinti eg-
zistuoja objektyvios kliūtys, t. y. neaiškus joje įtvirtintas reglamentavimas užkerta kelią 
savivaldybėms šią Metodiką įgyvendinti. Pareiškėjas, prašydamas teismo ištirti nor-
minių aktų atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam 
proporcingumo principui, nepateikė jokių aiškiai suformuluotų teisinių argumentų. 
Pažymėjo, jog galimybę atliekų turėtojams mokėti pagal realiai susidarantį ir perduo-
damą atliekų kiekį savivaldybės norminiuose teisės aktuose galima nustatyti tais atve-
jais, kai tas konkretus atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekis 
gali būti nustatytas nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų. 2008 m. spalio 14 d. buvo 
atlikta Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įdiegimo Vilniaus rajono 
savivaldybėje galimybių analizė, kurioje rekomenduojama Vilniaus rajono savivaldy-
bėje nustatyti vietinę rinkliavą pagal nekilnojamojo turto plotą, nes galimybė vietinę 
rinkliavą apskaičiuoti pagal faktiškai perduotų tvarkyti atliekų kiekį reikalauja didelių 
sąnaudų. Diferencijuotas apmokestinimas didina bendras komunalinių atliekų tvarky-
mo sąnaudas. Pasirenkant fiksuotą įmoką už atliekų kiekį, reikalinga papildoma komu-
nalinių atliekų reikalavimų laikymosi priežiūra ir kontrolė. Savivaldybės norminiuose 
teisės aktuose nustatyti faktinį perduodamų tvarkyti atliekų kiekį, nepatiriant didelių 
ekonominių sąnaudų, nėra galimybės. 

II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 3 d. sprendimu pa-
reiškėjo pareiškimą tenkino iš dalies. Pripažino, kad Nuostatai ir Vietinės rinkliavos 
dydžiai tiek, kiek jie nenustato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokė-
ti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo  
3 straipsnio 3 punkte nustatytam proporcingumo principui. Kitą Vyriausybės atstovo 
pareiškimo dalį atmetė kaip nepagrįstą. 

6. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio  
3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 12 straipsnio 1–2 punktų nuostatas, Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2010 m. kovo 29 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A525-471/2010, 2011 m. birželio 13 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A442-2210/2011; 2011 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje byloje 



57

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Nr. A442-1035/2011). Teismas darė išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis 
nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu; pareiga mokėti vietinę rinkliavą ne-
priklauso nuo sutarties su atliekų tvarkytoju. Aiškinant bylai aktualų principą „teršėjas 
moka“, teismas atsižvelgė į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (2009 m. liepos 16 d. 
prejudicinis sprendimas byloje Futura Immobiliare (C-254/08), 2008 m. birželio 24 d. 
didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Commune de Mesquer (C-188/07) 
praktiką. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. 
nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad Atliekų tvarkymo 
įstatymas expresis verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų tvarkymo 
išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį. Tačiau ka-
dangi Atliekų tvarkymo įstatymas yra skirtas užtikrinti ir Europos Sąjungos teisės aktų, 
inter alia 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB 
dėl atliekų taikymą (Atliekų tvarkymo įstatymo 1 str. 4 d.), siekiant įvertinti paminėtų 
pareiškėjo argumentų pagrįstumą, nacionalinės teisės nuostatos turi būti aiškinamos 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę. Vertinant ginčijamų nuostatų atitiktį propor-
cingumo reikalavimui akcentavo, kad tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungos teisėje 
įtvirtintas principas „teršėjas moka“ nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už ko-
munalinių atliekų tvarkymą dydį apskaičiuoti pagal deklaruojamų atliekų kiekį. Todėl 
tais atvejais, kai įmanoma, nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų, nustatyti konkre-
tų atliekų turėtojo deklaruojamo komunalinių atliekų kiekį, šiam tenkanti mokėtina 
suma turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Pareiškėjas pagrįs-
tai nurodė, kad Nuostatuose iš viso nėra nustatytos tvarkos, kuri leistų už komunali-
nių atliekų surinkimą ir tvarkymą tam tikriems vietinės rinkliavos mokėtojams mokėti 
pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Savo ruožtu atsakovas nemotyvavo, kodėl jam būtų 
nepakeliamai brangu ir sudėtinga tikrinti, ar deklaruojami atliekų kiekiai yra realūs, 
kai, pavyzdžiui, asmenys naudojasi ne kolektyviniais, o individualiais konteineriais, ir 
kiekvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų kiekis yra nesunkiai nustatomas. 
Proporcingumo principas reikalauja, kad nustatyta rinkliava už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nebūtų akivaizdžiai neproporcinga 
dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam susidaryti atliekų kie-
kiui. Teismas darė išvadą, kad Nuostatai tiek, kiek jie nenustato galimybės atliekų turė-
tojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte nustatytam proporcingumo principui. 

7. Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė aiš-
kiai suformuluotų teisinių argumentų, pagrindžiančių jo abejonę dėl Nuostatų atitik-
ties Rinkliavų įstatymo 13 straipsnio 1 daliai. Byloje nustatyta, kad Nuostatų III skirs-
nyje yra nustatytas vietinės rinkliavos dydis, vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo 
tvarka ir kitos nuostatos, susijusios su vietinės rinkliavos dydžiu. Minėtą Nuostatų  
III skirsnį detalizuoja Vietinės rinkliavos dydžiai (iš dalies pakeisti Vilniaus rajono sa-
vivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T3-95 ir Vilniaus rajono savival-
dybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T3-220). Taigi atsakovas pagrįstai 
teigė, kad Vietinės rinkliavos dydžiai yra Nuostatų III skirsnio sudedamoji dalis. To-
dėl teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, jog Nuostatai tiek, kiek juose 
nėra nustatyti vietinės rinkliavos dydžiai, prieštarauja Rinkliavų įstatymo 13 straipsnio 
1 dalies nuostatai.
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III.

8. Atsakovas apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos administra-
cinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą – pareiškėjo pareiškimo dalį, kurioje pa-
reiškėjas prašo ištirti, ar Nuostatai bei Vietinės rinkliavos dydžiai tiek, kiek nenustatyta 
galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, 
atitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintą proporcingu-
mo principą, atmesti kaip nepagrįstą.

9. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas netyrė įrodymų apie tai, ar objekty-
viai įmanomas ir (ar) nėra nepagrįstai sudėtingas Vilniaus rajono komunalinių atliekų 
turėtojams atliekų deklaravimas. Atsakovas detaliai nurodė, kokių didelių sąnaudų rei-
kalauja galimybė vietinę rinkliavą apskaičiuoti pagal faktiškai perduotų tvarkyti atlie-
kų kiekį. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. 
nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-1592/2012 ir teigia, jog galimybę atliekų 
turėtojams mokėti pagal realiai susidarantį – perduodamą atliekų kiekį, savivaldybės 
norminiuose teisės aktuose galima numatyti tais atvejais, kai konkretus atliekų turėtojo 
perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekis gali būti nustatytas nepatiriant dide-
lių ekonominių sąnaudų. Remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 ir 87 straipsniais ir nurodo, kad pirmosios instancijos 
teismas išdėstė bylos faktines aplinkybes, iš esmės netyrė norminių administracinių 
teisės aktų atitikimo aukštesnės galios teisės aktams, o tik perrašė Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo bei Europos Teisingumo Teismo praktikos teiginius. Sprendi-
me neatsakyta į atsakovo išdėstytus esminius argumentus ir keliamus klausimus. Teis-
mas nepateikė norminių aktų vertinimo kriterijų ir byloje surinktų įrodymų analizės, 
šių įrodymų neapibendrino, nepadarė išvadų dėl byloje nustatytų teisiškai reikšmin-
gų aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas ir dėl to 
neteisingai išsprendė bylą. Teismo sprendimas vertinamas kaip esantis be motyvų, to-
dėl vadovaujantis ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 142 straipsnio 1 dalimi bei  
2 dalies 5 punktu turi būti panaikintas.

10. Pareiškėjas su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka. 
11. Nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasi-

sakęs, jog įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo 
teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (2008 m. gruodžio 5 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. P444-196/2008, 2009 m. liepos 24 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. P525-194/2009, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A444-2731/2012 ir kt.). Todėl atsakovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismo 
sprendime nėra pakankamų ir aiškių argumentų, ar kad teismas visiškai nevertino at-
sakovo argumentų, negali būti pagrindas konstatuoti, kad teismo sprendimas yra be 
motyvų, juolab kad ir pačiame apeliaciniame skunde nenurodyta, kokios apimties ir 
reikšmingumo argumentų pakaktų tam, kad teismo sprendimas būtų įtikinantis savo 
pagrįstumu. 

12. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai išanalizavo 
aukštesnės galios teisės aktų normas, reglamentuojančias byloje analizuojamus teisi-
nius santykius, jas atitinkamai taikė ir vertino. Mano, kad teismo sprendime yra pakan-
kamai motyvų, kad nekiltų abejonių dėl jo pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismo 
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sprendimo motyvuojamoji dalis pagrįsta teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma ir 
teisės normomis, atitinka ABTĮ 57 straipsnio, 86 straipsnio 1 ir 2 dalies, 87 straipsnio  
4 dalies keliamus reikalavimus.

13. Remiasi ABTĮ 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei nurodo, kad ne kartą Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo nutartyse buvo pripažinta, jog nenumatymas gali-
mybės mokėti vietinę rinkliavą pagal faktinį atliekų kiekį prieštarauja Viešojo adminis-
travimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui (Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A143-1592/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010). Atsakovas nepateikė argu-
mentų, kodėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika turėtų 
būti keičiama. Be to, po teismo suformuotos praktikos įsigaliojo teisinis reglamentavi-
mas, kuris nepaneigia, o kaip tik patvirtina teismo suformuotą praktiką ir Europos Są-
jungos teisinį reglamentavimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta 
Metodika numato dvinarį rinkliavos apskaičiavimo būdą, kurį sudaro pastovioji ir kin-
tamoji dalis. Kintamoji dalis būtent ir padeda apskaičiuoti faktinį atliekų kiekį. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

14. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 
2013 m. gegužės 20 d. pareiškimu (b. l. 1–4) ir 2013 m. spalio 23 d. patikslintu pareiš-
kimu (b. l., 119–120) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą 
ištirti:

(1) ar Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų su-
rinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Vilniaus rajono sa-
vivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T3-38 (toliau – ir Nuostatai), 
tiek, kiek juose nėra nustatyti vietinės rinkliavos dydžiai, atitinka Rinkliavų įstatymo 
13 straipsnio 1 dalį;

(2) ar Nuostatai bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. 
sprendimas Nr. T3-95 ir juo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinklia-
vos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai 
(toliau – ir Vietinės rinkliavos dydžiai) tiek, kiek juose nenustatyta galimybė atliekų 
turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį, atitinka Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintą proporcingumo principą.

15. Išnagrinėjęs šiuos prašymus, Vilniaus apygardos administracinis teismas 
2014 m. vasario 3 d. sprendimu pripažino, kad Nuostatai bei Vilniaus rajono savival-
dybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T3-95 ir juo patvirtinti Vietinės rin-
kliavos dydžiai tiek, kiek jie nenustato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą 
mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 
3 straipsnio 3 punkte nustatytam proporcingumo principui. Kitą pareiškėjo pareiški-
mo (prašymo) dalį (dėl Nuostatų atitikties Rinkliavų įstatymo 13 str. 1 d.) pirmosios 
instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstą.

16. Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. 
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sprendimo dalimi, kuria Nuostatai bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 
kovo 30 d. sprendimas Nr. T3-95 ir juo patvirtinti Vietinės rinkliavos dydžiai buvo pri-
pažinti prieštaraujančiais Viešojo administravimo įstatymui, atsakovas pateikė apelia-
cinį skundą (b. l. 158–161), kuriame prašo šią pirmosios instancijos teismo sprendimo 
dalį panaikinti. Pareiškėjas apeliacinio skundo dėl minėto Vilniaus apygardos adminis-
tracinio teismo sprendimo nepateikė.

17. Išdėstytos procesinės aplinkybės lemia, kad apeliacinės instancijos teismo na-
grinėjamos administracinės bylos dalykas yra Nuostatų bei Vilniaus rajono savivaldy-
bės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-95 ir juo patvirtintų Vietinės rinklia-
vos dydžių tiek, kiek juose nenustatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą 
mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį, atitiktis Viešojo administravimo įstatymo  
3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui.

18. Atskirai paminėtina, kad kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikė pra-
šymą bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka (b. l. 161). 
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto išdėstytus argumentus, atsižvelg-
dama į tai, kad byloje dominuoja teisės aiškinimo klausimai ir kitas reikšmingas nagri-
nėjamos administracinės bylos aplinkybes, bei vadovaudamasi Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 114 straipsnio 2 dalimi ir 137 straipsnio 1 dalimi, konstatuoja, kad 
žodinis bylos nagrinėjimas ginčo atveju nėra būtinas, todėl atsisakytina tenkinti šį at-
sakovo prašymą.

V.

19. Savivaldybių veiklos priežiūrą vykdančio Vyriausybės atstovo (nagrinėjamu 
atveju – pareiškėjo) teisę su pareiškimu kreiptis į administracinį teismą, kad būtų iš-
tirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas 
(ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, numato Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 2 dalis.

20. Administracinių bylų teisenos įstatymas eksplicitiškai neįtvirtina reikalavimų 
abstraktaus prašymo (pareiškimo) ištirti norminio administracinio akto teisėtumą tu-
riniui. Tačiau šio įstatymo 114 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos dėl norminių admi-
nistracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas 
proceso taisykles. Tai, be kita ko, reiškia, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 
110 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų pareiškimų dėl norminio administracinio akto 
teisėtumo turinys turėtų iš esmės atitikti šio proceso įstatymo 23 ir 24 straipsniuose 
išdėstytus reikalavimus, atsižvelgiant į specialių procesinių normų, išdėstytų Admi-
nistracinių bylų teisenos įstatymo šešioliktame skirsnyje „Pareiškimai ištirti norminių 
administracinių aktų teisėtumą“, nuostatas bei ginčų dėl norminių administracinių 
aktų specifiką.

21. Šiuo aspektu pastebėtina, jog norminių administracinių aktų teisėtumo tyri-
mo administraciniuose teismuose specifika, be kita ko, reiškia, kad bylos dėl šių aktų 
atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui pagrindas yra teisiškai motyvuo-
ta abejonė (teisiniai argumentai, kuriais pareiškėjas grindžia savo abejonę), kad visas 
aktas ar jo dalis prieštarauja aukštesnės teisinės galios aktams pagal: 1) normų turinį;  
2) reguliavimo apimtį; 3) formą; 4) nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsi-
galiojimo tvarką.
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22. Tai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, reikalauja, kad pareiškėjo pozicija 
dėl norminio administracinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės nor-
miniam aktui turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti 
argumentai ir motyvai, pagrindžiantys abejonę, kad teisės aktas (jo dalis) prieštarauja 
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro 
pobūdžio teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas, 
jo manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet privalo aiš-
kiai nurodyti, kurie ginčijamo norminio administracinio akto punktai (jų pastraipos ar 
punktų papunkčiai), kokia apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam 
aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo da-
lies) nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai 
suformuluotais teisiniais argumentais. Pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumen-
tus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti tiek 
atitinkamo norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios 
teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo konkrečią 
nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012). 
Aptariamame prašyme neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisi-
nio reguliavimo aspektų.

23. Primintina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuo-
sekliai laikomasi pozicijos, kad ginčijamo norminio administracinio akto panaikini-
mas iki sprendimo byloje priėmimo reiškia, jog tais atvejais, kai į administracinį teis-
mą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi ne teismai, administracinio 
akto teisėtumo byla praranda savo objektą (pvz. žr. Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2009 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-1/2009, 2009 m. 
gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1449/2009). Toks vertinimas 
taikomas ir tais atvejais, kai ginčijamo norminio administracinio akto nuostatos nors 
nėra panaikintos, tačiau yra panaikintas (pakeistas) teisinis reguliavimas, kurio atitik-
čiai turėjo būti tiriamos ginčijamos normos, nes teisės akto, kuriam galimai priešta-
rauja norminis administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) turi įtakos norminio 
administracinio akto teisėtumo bylai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m.). Aptariamos Administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų asmenų pareigos 
argumentuoti kontekste teigtina, jog iš minėtoje administracinių teismų praktikoje su-
formuotų proceso taisyklių išplaukia ir reikalavimas, kad abstraktų prašymą ištirti nor-
minio administracinio akto teisėtumą pateikęs pareiškėjas savo abejonę paprastai turi 
grįsti (argumentuoti) remdamasis galiojančiomis ginčo teisiniams santykiams aktua-
liomis teisės aktų normomis (galiojančiu teisiniu reglamentavimu). Tokį vertinimą pa-
grindžia ir tai, kad neretai konkrečios teisės normos turinys bei jos taikymo ypatumai 
nustatomi ją (normą) analizuojant (aiškinant) kitų teisės normų, įtvirtintų tiek tame 
pačiame, tiek kituose teisės aktuose, kontekste. Todėl pastarųjų (reikšmingas) pasikeiti-
mas (panaikinimas) gali iš esmės pakeisti ir tikrinamos norminio administracinio akto 
normos aiškinimo bei taikymo taisykles, be kita ko, apsprendžiančias šios normos san-
tykį su įstatymu ar Vyriausybės norminiu aktu, kurių atitikčiai ji yra tikrinama.
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VI.

24. Paisant prieš tai apibrėžtų bylos nagrinėjimo ribų pirmiausia konstatuotina, 
jog pareiškėjas iš esmės kvestionuoja ginčo norminių administracinių aktų teisėtumą 
tik tiek, „kiek juose nėra numatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mo-
kėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį“. Kitaip tariant, pareiškėjas iš esmės preziumuoja 
legislatyvinės omisijos buvimą bei, apibrėždamas jos turinį, teigia, jog ši teisinio re-
guliavimo spraga turėtų būti užpildyta įtvirtinant vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą mokėtojų galimybę šią rinkliavą 
mokėti pagal „deklaruojamą atliekų kiekį“.

25. Šiuo aspektu būtina priminti, kad, kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas, minėtas komunalinių atliekų kiekio deklaravimas 
tėra vienas iš būdų, sudarančių prielaidas atliekų turėtojui vietinę rinkliavą mokėti pa-
gal faktiškai perduodamų tvarkyti šių atliekų kiekį (pvz., žr. 2013 m. sausio 22 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A143-689-2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 
2013 m.; 2013 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-181/2013). Tei-
sėkūros subjekto (nagrinėjamu atveju – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos) pareiga 
būtent tokiu būdu reglamentuoti atitinkamus teisinius santykius savaime neišplaukia 
iš Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkto ir teismui pateiktame pa-
reiškime bei patikslintame pareiškime nurodytų įstatymų ir (ar) Vyriausybės norminių 
aktų. Pareiškėjas, iš esmės apsiribodamas abstrakčiais teiginiais dėl būtinybės numatyti 
vietinės rinkliavos mokėtojų galimybę aptariamą vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį 
iš jo surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, nepateikia jokių teisinių argu-
mentų, kodėl ši galimybė atliekų turėtojams Vilniaus rajono savivaldybėje turėtų būti 
užtikrinama būtent pareiškėjo nurodomu būdu, t. y. deklaruojant atliekų kiekį, nenu-
rodo jokių konkrečių įstatymų ir (ar) juos lydinčių teisės aktų nuostatų, numatančių 
savivaldybių tarybų pareigą vietinę rinkliavą skaičiuoti minėtu būdu.

26. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad būtent pareiškėjas, teikdamas prašymą 
ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam 
aktui, apibrėžia administracinės bylos dėl šio akto teisėtumo ribas. Tokį prašymą na-
grinėjantis administracinis teismas (išskyrus išimtinius atvejus, susijusius su būtinybe 
užtikrinti, kad sprendimas norminėje administracinėje byloje padėtų tinkamai išspręs-
ti individualią bylą, kurią nagrinėjantis teismas nusprendė kreiptis su prašymu ištirti 
norminio teisės akto teisėtumą) neturi teisės savo iniciatyva keisti norminės adminis-
tracinės bylos nagrinėjimo ribų (dalyko).

27. Šiomis aplinkybėmis konstatuotina, kad pareiškėjo prašyme nėra pateikta tei-
sinių argumentų, kurie leistų abejonę dėl jo nurodomos legislatyvinės omisijos buvimo 
tikrinamuose norminiuose administraciniuose aktuose pripažinti teisiškai motyvuota, 
kaip to reikalauja šiame baigiamajame teismo akte paminėtos administracinės teisenos 
taisyklės. Dėl šios aplinkybės procesinių pasekmių nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad 
vietinės rinkliavos mokėjimo „pagal deklaruojamą atliekų kiekį“ nenumatymas ginčo 
norminiuose administraciniuose aktuose yra esminis pareiškėjo preziumuojamos le-
gislatyvinės omisijos elementas, tiesiogiai ir betarpiškai susijęs su norminės bylos ribas 
apibrėžiančia abejone dėl šių aktų teisėtumo. Todėl konstatuoti argumentavimo (teisi-
nių motyvų) trūkumai ginčo atveju sudarė savarankišką ir pakankamą pagrindą pir-
mosios instancijos teismui atsisakyti priimti pareiškėjo pareiškimą dėl ginčo norminių 
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administracinių aktų teisėtumo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d.  
1 p., 114 str. 1 d.), o tokį pareiškimą priėmus – norminę administracinę bylą nutraukti 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.).

VII.

28. Nagrinėjamu atveju papildomai paminėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
ir Įstatymo papildymo 301, 302 straipsniais įstatymu Atliekų tvarkymo įstatymas buvo 
papildytas naujais 301 ir 302 straipsniais, įsigaliojusiais nuo 2013 m. liepos 1 d. Be to, 
Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 buvo patvirtinta Rinkliavos ar kitos 
įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio 
nustatymo metodika (toliau – ir Metodika). Šiomis įstatymo ir Vyriausybės nutarimu 
patvirtintos Metodikos nuostatomis buvo įtvirtintos naujos reikšmingos taisyklės, inter 
alia susijusios su savivaldybės teisės nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą jos teritorijoje įgyvendinimo ribomis 
(savivaldybės tarybos diskrecijos apimtimi). 

29. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pareiškėjo iškeltas ginčo norminių administra-
cinių aktų atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam 
bendrajam proporcingumo principui klausimas yra susijęs su Vilniaus rajono savival-
dybės tarybos sprendimu nenumatyti galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą 
mokėti „pagal deklaruojamą atliekų kiekį“. Tokia norminių administracinių aktų tei-
sėtumo tyrimo apimtis neatsietina nuo savivaldybių tarybų diskrecijos, nustatant ap-
tariamas rinkliavas, ir šią diskreciją apibrėžiančių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų 
nuostatų, įskaitant įsigaliojusių po 2013 m. liepos 1 d., aiškinimo bei taikymo.

30. Vertinant minėtų naujų Atliekų tvarkymo įstatymo ir Metodikos nuostatų 
turinį matyti, kad jose įtvirtintas reglamentavimas neabejotinai yra aktualus siekiant 
atskleisti aptariamos vietinės rinkliavos turinį ir tiesiogiai susijęs su pareiškėjo pareiš-
kime keliamais klausimais. Naujas teisinis reglamentavimas yra reikšmingas ir spren-
džiant klausimą dėl galimybės remtis administracinių teismų praktika, kurią nurodo 
pareiškėjas, nes pareiškime ir patikslintame pareiškime minimuose Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo sprendimuose pateiktos Rinkliavų ir Atliekų tvarkymo įsta-
tymų bei juos lydinčių teisės aktų aiškinimo ir taikymo taisyklės buvo suformuotos 
įvertinus ankstesnį, nei po 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojusį, teisinį reguliavimą.

31. Iš pirmosios instancijos teismui pateiktų pareiškėjo procesinių dokumen-
tų matyti, kad minėtomis Atliekų tvarkymo įstatymo ir Metodikos nuostatomis jis iš 
esmės remiasi tik kvestionuodamas ginčijamų norminių administracinių aktų atitik-
tį šioms naujoms taisyklėms, nors šių (tikrinamų) aktų atitikties klausimas naujoms 
įstatymo ir Vyriausybės nutarimo nuostatoms nėra keliamas. Tiek, kiek tai susiję su 
pareiškėjo suformuotu šioje administracinėje byloje atliekamo tyrimo objektu, naujas 
reglamentavimas iš esmės teismui pateiktame pareiškime ir patikslintame pareiškime 
nebuvo vertinamas, apsiribota abstrakčiais (bendrais) teiginiais ir nuorodomis į anks-
tesnę Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką. Kitaip tariant, motyvuo-
damas savo abejonę dėl ginčo norminių administracinių aktų teisėtumo, pareiškėjas iš 
esmės neįvertino reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų.
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32. Šių aplinkybių konstatavimas nagrinėjamu atveju taip pat sudaro pagrindą 
pripažinti, kad pareiškėjo abstrakčiame prašyme nurodyta abejonė dėl ginčo norminių 
administracinių aktų atitikties minėtai Viešojo administravimo įstatymo nuostatai ne-
gali būti pripažinta tinkamai motyvuota, kaip to reikalauja šiame baigiamajame teismo 
akte paminėtos proceso taisykles.

33. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pir-
mosios instancijos teismas, priėmęs ir išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą ištirti ginčo 
norminių administracinių aktų atitiktį Viešojo administravimo įstatymui, netinkamai 
taikė aktualias proceso įstatymų nuostatas, todėl šio teismo sprendimas keistinas. Vil-
niaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimo dalis, kuria 
pripažinta, kad Nuostatai ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. 
sprendimas Nr. T3-95 ir juo patvirtinti Vietinės rinkliavos dydžiai tiek, kiek jie nenu-
stato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų 
kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte nustatytam 
proporcingumo principui, naikintina ir administracinė byla šioje dalyje nutrauktina.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 
114 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą tenkinti iš 
dalies.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą 
pakeisti.

Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. spren-
dimo dalį, kuria pripažinta, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 
28 d. sprendimo Nr. T3-38 1 punktu patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vieti-
nės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarky-
mą nuostatai ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimas 
Nr. T3-95 ir juo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komu-
nalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai tiek, kiek jie 
nenustato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruoja-
mą atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  
3 straipsnio 3 punkte nustatytam proporcingumo principui, ir administracinę bylą šio-
je dalyje nutraukti.

Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimo 
dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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1.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 
patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, 
skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos 
aprašo 1.2 ir 1.3 papunkčių teisėtumo

Administracinė byla Nr. A556-1782/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-06615-2013-7

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2014 m. lapkričio 11 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus 
(pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pa-
gal atsakovo Elektrėnų savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos pareiškimą atsakovui Elek-
trėnų savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas) pa-
davė teismui pareiškimą, prašydamas ištirti, ar Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. 
kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, 
apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2 papunktis, nustatantis, jog komiteto pirminin-
ko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos 
pirmininkui išmoka skiriama – iki 3,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 
bazinių socialinių išmokų (toliau – ir BSI), ir 1.3 papunktis, nustatantis, jog komite-
to pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki 4 BSI, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 
nuostatoms, o pripažinus prieštaraujančiais – laikyti juos panaikintais.

Pareiškėjas paaiškino, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2013 m. kovo 27 d. spren-
dimu Nr. TS-50 patvirtino naujos redakcijos Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos 
reglamentą (toliau – ir Reglamentas), kurio pakeitimas priimtas 2013 m. spalio 23 d. 
tarybos sprendimu Nr. TS-240. Reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susiju-
sioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 
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1 punkte nustatyta, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų 
neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama tokio dydžio išmoka (to-
liau – ir Išmoka) atsiskaitytinai: 1.1. tarybos nariui – iki 3 BSI; 1.2. komiteto pirminin-
ko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos 
pirmininkui – iki 3,5 BSI; 1.3. komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos 
lyderiui – iki 4 BSI. Tarybos sprendimas atitinka visus kriterijus, būdingus norminiam 
teisės aktui: yra taikomas individualiais požymiais neapibrėžtam asmenų ratui, jame 
suformuotos daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio elgesio taisyklės. Vyriausybės 
atstovui kilo abejonių dėl Reglamento Aprašo 1.2 ir 1.3 papunkčių atitikties Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir VSĮ) 26 straipsnio 2 dalies nuosta-
toms. VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, 
veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms 
(toliau – ir Kanceliarijos išlaidos) apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka 
savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Sis-
teminė VSĮ 19 straipsnio 12 dalies, 23 straipsnio, 24 straipsnio nuostatų analizė leidžia 
teigti, kad savivaldybės tarybos nariai (savivaldybės tarybos opozicijos lyderis, tary-
bos komitetų pirmininkai, jų pavaduotojai, pakomitečio pirmininkai, frakcijų seniūnai, 
nuolatinių komisijų pirmininkai) savo teisėmis yra lygūs. Kadangi nurodyti savival-
dybės tarybos nariai savo teisėmis yra lygūs, o VSĮ numatyta savivaldybės tarybos tei-
sė skirti Išmokas tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms 
apmokėti, darytina išvada, kad VSĮ nenumato galimybės skirti papildomų Išmokų sa-
vivaldybės tarybos opozicijos lyderiui, komitetų pirmininkams ar jų pavaduotojams, 
pakomitečių pirmininkams, frakcijų seniūnams ir nuolatinių komisijų pirmininkams 
su jų, kaip opozicijos lyderio, komiteto pirmininko bei pavaduotojo, pakomitečio pir-
mininko, frakcijos seniūno ar nuolatinės komisijos pirmininko, veikla susijusioms 
Kanceliarijos išlaidoms apmokėti. Už jų darbą yra apmokama VSĮ 26 straipsnio 1 da-
lyje nustatyta tvarka. Tokia VSĮ 26 straipsnio 2 dalies taikymo praktika suformuota ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2011 m. sausio 4 d. nu-
tartyje administracinėje byloje Nr. A63-1728/2010. Teismas nutartyje pažymėjo, kad VSĮ 
26 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog tarybos nariui su jo veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmo-
ka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Įstatymų 
leidėjas, nustatydamas, kad savivaldybių tarybų nariai turi teisę į išmokas, susijusias 
su minėtomis išlaidomis, siekė užtikrinti tarybos narių tinkamą materialinę, adminis-
tracinę bazę įstatyme numatytoms funkcijoms atlikti. Teismas nurodė, kad nustatant 
valstybės institucijų kompetenciją viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžia-
ma viskas, kas nėra leista“. Remiantis šiuo principu, savivaldybių tarybų teisė numatyti 
išmokas dėl patirtų išlaidų tarybos nariams negali būti aiškinama plečiamai. Išmokos, 
susijusios su kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidomis, yra tiksli-
nės, kuriomis siekiama atlyginti tas išlaidas, kurias patiria tarybos nariai, vykdydami 
savo veiklą dėl jų funkcijų ypatybių, pvz., efektyvaus bendravimo su rinkėjais ir pan., 
ir kurių nepadengia savivaldybės administracija. Tokiu būdu VSĮ 26 straipsnio 2 daly-
je įtvirtintų išmokų tikslas yra padengti galimas papildomas sąnaudas (kanceliarijos, 
pašto, telefono, transporto), kurių nepadengia tarybos narių gaunamas apmokėjimas 
už faktiškai išdirbtą laiką. Tarybos nustatytas teisinis reglamentavimas siejant išmokų 
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mokėjimą ne su teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis, o išimtinai tik su tarybos na-
rio, mero, jo pavaduotojo, kolegijos nario ar komiteto pirmininko statuso turėjimu, kas 
automatiškai nereiškia didesnių išlaidų turėjimo ir neleidžia nustatyti išmokų dydžio, 
neatitinka VSĮ 26 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Toks Elektrėnų savivaldybės tarybos 
nustatytas reglamentavimas, siejantis diferencijuotą Išmokų mokėjimą išimtinai tik su 
tarybos nario, komiteto pirmininko pavaduotojo, pakomitečio pirmininko, frakcijos 
seniūno, nuolatinės komisijos pirmininko, komiteto pirmininko, opozicijos lyderio sta-
tuso turėjimu, prieštarauja tikslinei Išmokų paskirčiai, įstatyminiu reguliavimu įtvir-
tintam siekiui atlyginti tik tas išlaidas, kurias patiria tarybos nariai, vykdydami savo 
veiklą, o tuo pačiu prieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Pažymėjo, kad 
įgyvendindamos savo įgaliojimus savivaldybės institucijos privalo vadovautis aukštes-
nės galios teisės aktais ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš jų – VSĮ 4 straipsnio  
6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų spren-
dimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti 
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, t. y. turi būti užtikri-
namas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. 
Savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas, kuris nustato tam tikras 
taisykles, turi būti konkretus, aiškus ir tikslus, nekeliantis abejonių dėl jo turinio ir tai-
kymo, nedviprasmiškas.

Atsakovas Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškimą su pareiškimo 
reikalavimais nesutiko. 

Atsakovas paaiškino, kad komitetų pirmininkai, opozicijos lyderis, komiteto pir-
mininko pavaduotojai, frakcijų seniūnai, komisijų pirmininkai ir kiti savivaldybės ta-
rybos nariai nėra ir negali būti lygūs nei savo teisėmis, nei savo pareigomis dėl eina-
mų pareigų savivaldybės tarybos sudarytose institucijose. Savivaldybės tarybos nariai, 
kurie papildomai eina komiteto pirmininko, komisijos pirmininko ir kitas papildomas 
pareigas, vykdo daugiau funkcijų, turi daugiau atsakomybės, todėl ir išlaidos jų yra di-
desnės. Būtent tokios praktikos laikosi Lietuvos Respublikos Seimas savo Statuto 15-3 
straipsnyje diferencijuodamas lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms ap-
mokėti dydį pagal Seimo nario pareigas, todėl, pasak atsakovo, ir savivaldybės teisė nu-
statyti adekvatų išlaidų kompensavimo dydį atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nario 
pareigas neturi būti varžoma. Nurodė VSĮ, Reglamento normas, kurios nustato komi-
tetų ir komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų, opozicijos lyderio, frakcijų seniūnių sky-
rimo tvarką, jų vykdomas funkcijas, ir aiškino, kad teisinga ir protinga yra laikyti, jog 
didesnis teisių ir pareigų kiekis suponuoja didesnes jų įgyvendinimo išlaidas, nes vieni 
tarybos nariai, turėdami daugiau darbo už kitus ir atlikdami tą darbą, natūraliai pati-
ria daugiau išlaidų. Akivaizdu, kad savivaldybės tarybos nariai (savivaldybės tarybos 
opozicijos lyderis, tarybos komitetų pirmininkai, jų pavaduotojai, pakomitečių pirmi-
ninkai, frakcijų seniūnai, nuolatinių komisijų pirmininkai) savo teisėmis nėra ir negali 
būti lygūs, o pareiškėjo nurodyta teismų praktika yra ydinga, todėl keistina. Taip pat 
atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo prašymas teismui yra suformuluotas netinkamai, 
nes patenkinus tokį prašymą būtų neaišku, kaip tektų vykdyti teismo sprendimą. Pa-
reiškėjas prašo teismo, pripažinus savivaldybės teisės aktą prieštaraujančiu įstatymui, 
laikyti jį panaikintu. Iš tokios formuluotės nėra aišku, ar pripažinus savivaldybės teisės 
aktą prieštaraujančiu įstatymui, laikyti jį panaikintu turėtų tik vienas teismas, ar ir sa-
vivaldybė, kuri galbūt liktų kitos nuomonės.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 10 d. sprendimu pri-
pažino Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 pa-
tvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skir-
tų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo  
1.2 papunktį prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  
26 straipsnio 2 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 redakcija, Valstybės 
žinios, 2013 m. gruodžio 5 d., Nr. 124-6288) nuostatoms ir nusprendė laikyti jį panai-
kintu. Teismas taip pat pripažino Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. 
sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento  
2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, sky-
rimo tvarkos aprašo 1.3 papunktį prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vietos savival-
dos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 redak-
cija, Valstybės žinios, 2013 m. gruodžio 5 d., Nr. 124-6288) nuostatoms ir nusprendė 
laikyti jį panaikintu. Teismas nusprendė, sprendimui įsiteisėjus, paskelbti sprendimą 
Teisės aktų registre.

Teismas konstatavo, kad nagrinėjama norminio administracinio akto teisėtu-
mo tyrimo byla. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 
straipsnio nuostatas, su pareiškimu į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis 
administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi 
teisę kreiptis be kitų subjektų ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės 
atstovai. Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime nepagrįstai kritikuoja pareiškėjo 
reikalavimo dalį, kurioje prašoma įstatymui prieštaraujančias normas laikyti panaikin-
tomis. ABTĮ 115 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra įstatymų leidėjo suformuluotas teks-
tas, kurį pažodžiui nurodė ir pareiškėjas. Pagal ABTĮ 117 straipsnio 1 dalies nuostatas, 
įsiteisėjęs teismo sprendimas visais atvejais skelbiamas Teisės aktų registre, todėl to-
kios normos nuo jų paskelbimo Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka nega-
lioja apskritai, o ne kokiam nors konkrečiam subjektui. Teisėkūros pagrindų įstatymo  
22 straipsnyje nustatyta, kad visi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, taip pat visi įsiteisėję adminis-
tracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo registruojami 
ir skelbiami Teisės aktų registre (1 dalis). 

Teismas nustatė, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2013 m. kovo 27 d. sprendimu 
Nr. TS-50 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, vado-
vaudamasi VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, nusprendė pa-
keisti Reglamentą ir patvirtinti jo naują redakciją. Šios naujos redakcijos Reglamento 
2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, sky-
rimo tvarkos aprašo 1 punkte nustatyta, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, 
veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms 
apmokėti, kiek jų neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama tokio dy-
džio išmoka atsiskaitytinai: 1.1. tarybos nariui – iki 3 BSI; 1.2. komiteto pirmininko pa-
vaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pirmi-
ninkui – iki 3,5 BSI; 1.3. komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui 
– iki 4 BSI. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje abejoja, ar šios Reglamento nor-
mos neprieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Šios abejonės grindžiamos 
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ir VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintu teisėtumo principu, kuris reiškia, kad savivaldy-
bės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų rei-
kalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų 
priimamų sprendimų teisėtumas. 

Teismas nurodė, kad VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi 2013 m. kovo 
27 d.) buvo nustatyta: „2. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų 
nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti ski-
riama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma re-
glamente.“ Šiuo metu (įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d.) galioja tokia šios straipsnio 
dalies redakcija: „2. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kan-
celiarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų ne-
suteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti ski-
riama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Šios 
išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente“. T. y. įstatyme pasikeitė 
tik atsiskaitymo už išlaidas tvarka, tačiau nepasikeitė tokios išmokos skyrimo princi-
pinė tvarka ir principinės nuostatos, kokiems subjektams ir kokios išlaidos gali būti 
kompensuojamos. Kadangi paduodant prašymą ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą galiojo kiek kita VSĮ 26 straipsnio 2 dalies redakcija, teismas, atsižvelgdamas 
į tai, kad nagrinėjamas abstraktus prašymas ištirti norminio administracinio akto tei-
sėtumą, tyrė tik nurodytų norminio administracinio akto dalių atitiktį šiuo metu galio-
jančiai VSĮ 26 straipsnio 2 dalies redakcijai. 

Teismas nurodė, kad privalo vadovautis LVAT suformuota praktika, kai buvo ti-
riami analogiški norminiai administraciniai savivaldybių tarybų aktai, kuriais buvo 
nustatytas nevienodas išmokų dydis atsižvelgiant į tarybos nario einamas pareigas 
tarybos komitetuose (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. 
nutarimas, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.). Teismas padarė išvadą, 
kad tokia pati situacija yra, kai tarybos narys eina pareigas frakcijose, nuolatinėse ko-
misijose ar opozicijos lyderio pareigas. Nustatyta, kad jau buvo nagrinėjamas klausi-
mas, ar VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje esantis reglamentavimas leidžia nustatyti išmokų 
dydžius skirtingus dėl to, jog tarybos narys taryboje eina dar kokias nors papildomas 
pareigas, ar šio straipsnio reguliavimas reiškia, kad galimos tik tarybos nariui skiria-
mos išmokos, kurių gavimas gali būti siejamas tik su tarybos nario veikla, o išlaidų 
pobūdis apibrėžtas įstatyme. Iki šiol LVAT praktika tokio pobūdžio norminėse bylose 
nėra pasikeitusi, todėl teismas vadovavosi LVAT 2011 m. sausio 4 d. nutartimi admi-
nistracinėje byloje Nr. A63-1728/2010, 2012 m. spalio 16 d. nutartimi administracinėje 
byloje Nr. A822-2663/2012 suformuluotomis teisės aiškinimo taisyklėmis. Teismas pada-
rė išvadą, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 
patvirtinto Reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos na-
rio veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2 papunktis, nustatantis, jog komiteto 
pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės 
komisijos pirmininkui išmoka skiriama – iki 3,5 BSI, ir 1.3 papunktis, nustatantis, jog 
komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki  
4 BSI, prieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Taryba šiuo atveju nustatė 
skirtingus maksimalius išmokų dydžius, atsižvelgdama į tai, kad tarybos narys eina ko-
miteto pirmininko pavaduotojo, pakomitečio pirmininko, frakcijos seniūno ir nuolatinės 
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komisijos pirmininko pareigas, ir dėl to šiems tarybos nariams gali būti skiriama ne iki 
3 BSI dydžio išmoka už tas pačias išlaidas (susijusias su kanceliarijos, pašto, telefono 
ir kt. išlaidomis), kaip eiliniam tarybos nariui, o iki 3,5 BSI, kitiems tarybos nariams, 
einantiems komiteto pirmininko, savivaldybės tarybos opozicijos lyderio pareigas, iš-
moka gali būti skiriama iki 4 BSI. Pagal minėtas VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, 
kurios iš esmės nepasikeitė, tam, kad išmoka būtų skiriama, reikalinga nustatyti ke-
lis teisiškai reikšmingus faktus: 1) asmuo yra savivaldybės tarybos narys; 2) išlaidos 
turi būti susijusios su tarybos nario veikla ir galimos išlaidos yra konkrečiai apibrėžtos, 
jų sąrašas yra baigtinis (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlai-
doms apmokėti); 3) kalbama apie išlaidas, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka 
savivaldybės administracija. Taigi VSĮ konkrečiai pasakyta, jog reglamentuojamos iš-
laidos, kurios yra susijusios tik su tarybos nario veikla, o tai reiškia, kad jos negali būti 
diferencijuojamos priklausomai su tarybos nario statuso, kurį jis įgyja taryboje, kai yra 
išrenkamas į Reglamento 2 priedo 1 punkte nurodytas pareigas. Elektrėnų savivaldy-
bės taryba nepagrindė savo argumentų, jog Reglamento 2 priede 1 punkte nurodyti 
tarybos nariai, kurie eina taryboje papildomas pareigas, turi bent kiek reikšmingai di-
desnių išlaidų, kurių nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Bet 
kuriuo atveju VSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatos negali būti aiškinamos plečiamai ir 
išlaidos, susijusios su „tarybos nario veikla“, negali būti tapatinamos su kitomis tarybos 
nario pareigomis taryboje. Elektrėnų savivaldybės tarybos atsiliepime nurodomi argu-
mentai apie komitetų, frakcijų, komisijų kompetenciją ir veiklos tvarką negali daryti 
įtakos kitokiam VSĮ 26 straipsnio 2 dalies aiškinimui, nei jis yra pateikiamas minėtose 
administracinėse bylose. Šiuo atveju būtina atsižvelgti ir į VSĮ 26 straipsnio 1 dalies 
nuostatas, kuriose nustatyta, kad tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, 
už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmoka-
ma). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį, atsižvelgiant į fak-
tiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama Reglamente nustatyta tvarka. Atlyginimo 
už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas dydį nustato savivaldybės 
taryba. Vyriausybės atstovo nurodomose Reglamento 2 priedo normose numatytos 
padidintos išmokos už kanceliarijos, pašto ir pan. išlaidas tarybos nariams, einantiems 
taryboje atitinkamas pareigas. Elektrėnų savivaldybės taryba nurodo, kiek daug pa-
pildomų pareigų atlieka tie tarybos nariai, kurie eina Reglamento priedo Nr. 2 1.2 ir  
1.3 papunkčiuose nurodytas pareigas. Tačiau jiems už papildomą darbą mokamas atly-
ginimas. Pagal VSĮ 26 straipsnio 2 dalį, tarybos nariams gali būti mokamos išmokos tik 
su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlai-
doms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. 
Tarybos nario išlaidos nurodytoms reikmėms yra skirtos jų kaip išrinktų atstovų – ta-
rybos narių – funkcijoms atlikti, jie tokias išlaidas patiria dėl būtinumo bendrauti su 
rinkėjais, spręsti rinkėjų keliamas problemas, o ne dėl to, kad jie eina dar papildomas 
pareigas taryboje, suponuojančias būtinumą kviesti posėdžius ir užsiimti panašia or-
ganizacine tarybos vidaus struktūrinių padalinių veikla. Todėl laikomi nepagrįstais ir 
savivaldybės tarybos argumentai, susiję su VSĮ 14 ir 15 straipsnių aiškinimu. Atsižvelg-
damas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Elektrėnų savivaldybės tary-
ba Reglamente atskiriems tarybos nariams nustatydama skirtingo dydžio išmokas, tam 
neturėjo jokio teisinio pagrindo, toks sprendimas nepagrįstas, kaip to reikalauja VSĮ  
4 straipsnio 6 punktas, todėl taryba, priimdama sprendimą patvirtinti tokias Reglamento 
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nuostatas, pažeidė VSĮ įtvirtintą teisėtumo principą. Todėl Elektrėnų savivaldybės tary-
bos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Reglamento 2 priedo Aprašo 
1.2 papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmi-
ninkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pirmininkui išmoka skiriama – iki 
3,5 BSI, ir 1.3 papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininkui, savivaldybės tarybos 
opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki 4 BSI, prieštarauja VSĮ 26 straipsnio 2 dalies 
(2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 redakcija, Valstybės žinios, 2013-12-05, 
Nr. 124-6288) nuostatoms, todėl šios nuostatos laikytinos panaikintomis. Reglamento 
2 priedo 1 punkte numatytų išlaidų maksimalūs dydžiai visiems tarybos nariams turi 
būti nustatomi vienodi. Pagal ABTĮ 117 straipsnio 1 dalį, šis administracinio teismo 
sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu ir 
jo panaikinimo, kai jis įsiteisės, turi būti skelbiamas Teisės aktų registre.

III.

Atsakovas Elektrėnų savivaldybės taryba apeliaciniame skunde prašo panaikinti 
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškimą at-
mesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1. Teismų suformuota praktika nagrinėjamu klausimu yra ydinga, todėl keistina. 
Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai, opozicijos lyderis, komiteto pirmininko 
pavaduotojai, frakcijų seniūnai, komisijų pirmininkai ir kiti savivaldybės tarybos nariai 
nėra ir negali būti lygūs nei savo teisėmis, nei savo pareigomis dėl einamų pareigų sa-
vivaldybės tarybos sudarytose institucijose. Akivaizdu, kad savivaldybės tarybos nariai, 
kurie papildomai eina komiteto pirmininko, komisijos pirmininko ir kitas papildomas 
pareigas, vykdo daugiau funkcijų, turi daugiau atsakomybės, todėl ir išlaidos jų yra di-
desnės. Būtent tokios praktikos laikosi Lietuvos Respublikos Seimas savo Statuto 15-3 
straipsnyje diferencijuodamas lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms ap-
mokėti dydį pagal Seimo nario pareigas, todėl ir savivaldybės teisė nustatyti adekvatų 
išlaidų kompensavimo dydį atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nario pareigas neturi 
būti varžoma. 

2. VSĮ 14 straipsnio 3 dalis numato, kad komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, 
pirmininkus ir jų pavaduotojus renka komitetų nariai. Kontrolės komiteto pirmininką 
savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininko 
pavaduotoją mero siūlymu skiria savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka. Jei-
gu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto pirminin-
ko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), 
Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria savivaldybės taryba 
mero siūlymu. VSĮ 14 straipsnio 2 dalis numato, kad komitetų darbo tvarka nustatoma 
reglamente. VSĮ 15 straipsnio 1 dalis numato kai kurių komisijų pirmininkų skyrimo 
tvarką, taip pat ir opozicijos vaidmenį. Šios nuostatos pabrėžia savivaldybės tarybos 
sudaromų institucijų (šiuo atveju – komitetų ir komisijų) pirmininkų išskirtinumą ir 
tai rodo, kad komitetų ir komisijų pirmininkai nėra vien tik tarybos nariai ir jiems 
nėra būdinga priskirti vien tik tarybos narių teises ir pareigas. Elektrėnų savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento III skyrius numato savivaldybės tarybos komitetų, frakcijų, 
komisijų kompetenciją ir veiklos tvarką. Tai, kad komitetų pirmininkai, opozicijos ly-
deris, komiteto pirmininko pavaduotojai, frakcijų seniūnai, komisijų pirmininkai ir kiti 
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savivaldybės tarybos nariai nėra ir negali būti lygūs nei savo teisėmis, nei savo parei-
gomis, matyti iš Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 121 punkto, numa-
tančio, jog komiteto posėdžius šaukia ir jų darbotvarkę sudaro komiteto pirmininkas 
(tai reiškia, kad joks kitas tarybos narys, išskyrus komiteto pirmininką, vienasmeniškai 
neturi nei teisės, nei pareigos šaukti komiteto posėdžių ir sudaryti jų darbotvarkių), 
122 punktas numato, kad komitetų pirmininkų kviečiami savivaldybės valstybės tar-
nautojai komitetų darbe dalyvauti privalo (tai reiškia, kad komiteto pirmininkas turi 
teisę kviesti savivaldybės valstybės tarnautojus į komitetų posėdžius, o kitiems tarybos 
nariams nei reglamentas, nei kiti teisės aktai tokios teisės nenumato), 127 punktas nu-
mato, kad komiteto sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus pasirašo 
komiteto pirmininkas, o jo nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, pirmininka-
vęs posėdžiui, ir posėdžio sekretorius (tai suponuoja išskirtinį komiteto pirmininko, 
jo pavaduotojo atsakomybės lygį ir tuo pačiu teisę ir pareigą pasirašyti dokumentus),  
129 punktas numato, kad keli komitetai savo iniciatyva komitetų pirmininkų susitari-
mu gali sušaukti bendrus posėdžius, o bendram posėdžiui, pritarus visų komitetų na-
riams, vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas (tokia teisė suteikiama ne kiekvienam 
tarybos nariui, o tik komiteto pirmininkui), 145 punktas numato, kad komiteto pirmi-
ninkas: 145.1. šaukia komiteto posėdžius ir kartu su administracijos direktoriaus pa-
skirtu savivaldybės darbuotoju organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos me-
džiagos parengimą; 145.2. duoda komiteto nariams pavedimus, ne vėliau kaip 3 dienas 
prieš komiteto posėdį pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto 
veikla; 145.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis; 145.4. pir-
mininkauja komiteto posėdžiams; 145.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą; 
145.6. informuoja komiteto narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdy-
mą (ir šios teisės ir pareigos yra priskirtos tik komitetų pirmininkams, o ne kiekvie-
nam tarybos nariui). 

3. VSĮ 15 straipsnio 6 dalis numato, kad savivaldybės tarybos komisijų nuostatus 
tvirtina savivaldybės taryba. Dėl komisijų gausos ir jų nuostatų didelės apimties negali 
pateikti jų teismui, tačiau įrodinėjimo nereikalaujanti aplinkybė yra ta, kad komisijų 
pirmininkai, kaip ir komitetų pirmininkai, organizuoja savo vadovaujamos institucijos 
darbą ir vykdo kitas pareigas, naudojasi teisėmis, kurios yra panašios į minėtas komite-
tų pirmininkų teises ir pareigas ir nėra tapačios kitų komisijos narių ir kitų savivaldy-
bės tarybos narių teisėms ir pareigoms. Tas pats pasakytina ir apie frakcijų seniūnus ir 
opozicijos lyderius. Teisinga ir protinga yra laikyti, kad didesnis teisių ir pareigų kiekis 
suponuoja didesnes jų įgyvendinimo išlaidas, nes vieni tarybos nariai, turėdami dau-
giau darbo už kitus ir atlikdami tą darbą, natūraliai patiria daugiau išlaidų. Taigi aki-
vaizdu, kad savivaldybės tarybos nariai (savivaldybės tarybos opozicijos lyderis, tary-
bos komitetų pirmininkai, jų pavaduotojai, pakomitečių pirmininkai, frakcijų seniūnai, 
nuolatinių komisijų pirmininkai) savo teisėmis nėra ir negali būti lygūs. 

4. Nesutiktina su skundžiamo teismo sprendimo argumentu, kad Elektrėnų savi-
valdybės taryba nepagrindė savo argumentų, jog Reglamento 2 priede 1 punkte nuro-
dyti tarybos nariai, kurie eina taryboje papildomas pareigas, turi bent kiek reikšmingai 
didesnių išlaidų, kurių nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. 
Teismo posėdžio metu teismo paklaustas Elektrėnų savivaldybės tarybos atstovas pa-
tvirtino, kad Reglamento 2 priede 1 punkte nurodyti tarybos nariai, kurie eina tarybo-
je papildomas pareigas, turi didesnių išlaidų, kurių nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka 
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savivaldybės administracija, jie pagrindžia šias išlaidas atitinkamais dokumentais, ir 
tos išlaidos yra kompensuojamos pagal Reglamente nustatytus kompensuotinų išlaidų 
dydžius. Teismui daugiau su tuo susijusių klausimų nekilo (pvz., kuo gali tai įrodyti 
ar pagrįsti, ar pan.), todėl atsakovas neįžvelgė reikalo dėti papildomų pastangų, kad 
išsiaiškintų šį klausimą. Tačiau iš skundžiamo teismo sprendimo turinio matyti, kad 
teismas padarė priešingą išvadą. Teismo padaryta išvada nėra pagrįsta, ji prieštarauja 
tikrovei. Kadangi šio klausimo aktualumas išryškėjo tik teismui suformulavus moty-
vus skundžiamame sprendime, teikia papildomą medžiagą, iš kurios matyti, kad Re-
glamento 2 priede 1 punkte nurodyti tarybos nariai, kurie eina taryboje papildomas 
pareigas, turi didesnių išlaidų, kurių nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės 
administracija. 

5. Nesutiktina su skundžiamo teismo sprendimo argumentu, kad tarybos nario 
išlaidos nurodytoms reikmėms yra skirtos jų kaip išrinktų atstovų - tarybos narių - 
funkcijoms atlikti, jie tokias išlaidas patiria dėl būtinumo bendrauti su rinkėjais, spręsti 
rinkėjų keliamas problemas, o ne dėl to, jog jie eina dar papildomas pareigas taryboje, 
suponuojančias būtinumą kviesti posėdžius ir užsiimti panašia organizacine tarybos 
vidaus struktūrinių padalinių veikla. Todėl laikomi nepagrįstais ir savivaldybės tarybos 
argumentai, susiję su VSĮ 14 ir 15 straipsnių aiškinimu. Iš VSĮ 16 straipsnio, kuriame 
numatyta 60 kompetencijų, matyti, kad bendrauti su rinkėjais ir spręsti rinkėjų kelia-
mas problemas nėra vienintelės tarybos narių funkcijos. VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje kal-
bama apie visą tarybos nario veiklą (įskaitant ir visą organizacinę veiklą), o ne tik apie 
tarybos nario bendravimą su rinkėjais ir rinkėjų keliamų problemų sprendimą. Klai-
dinga būtų manyti, kad jeigu rinkėjai nekeltų biudžeto tvirtinimo, taisyklių, už kurių 
pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, tvirtinimo, sprendimų dėl jungimo-
si į savivaldybių sąjungas priėmimo ir visų kitų klausimų, tai tarybos nariai neturėtų 
jų spręsti arba turėtų spręsti, tačiau negalėtų pretenduoti į išlaidų, patirtų sprendžiant 
(nagrinėjant) šiuos klausimus, atlyginimą.

Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo Elektrėnų savivaldybės 
tarybos apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą. 

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo jokio teisinio 
pagrindo skundžiamo teismo sprendimo panaikinimui bei neišdėsto naujų argumentų, 
jog minėtas teismo sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas. Apeliantas skunde tik 
atkartoja argumentus, išdėstytus atsiliepime į Vyriausybės atstovo pareiškimą teismui, 
kuriuos pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ir priėmė teisėtą bei pagrįstą spren-
dimą. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas konkrečių ginčijamo sprendimo 
nuostatų teisėtumą, išsamiai išanalizavo VSĮ nuostatas, jas tinkamai vertino ir taikė, 
visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, taip pat užtikrindamas iš Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos kylantį teismų praktikos vienodumą, tinkamai rėmė-
si LVAT praktika tokio pobūdžio norminėse administracinėse bylose, kai buvo tiriami 
norminiai administraciniai savivaldybių tarybų aktai, kuriais buvo nustatytas nevieno-
das išmokų tarybos nariams dydis atsižvelgiant į tarybos nario einamas pareigas savi-
valdybės tarybos struktūriniuose padaliniuose (komitetuose). Teismas pagrįstai priėjo 
išvadą, kad tokia pati situacija yra, kai tarybos narys eina opozicijos lyderio pareigas 
ar pareigas frakcijose, nuolatinėse komisijose. Teismas nagrinėjamoje byloje nenustatė 
nei teisinio, nei faktinio pagrindo, leidžiančio daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju 
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yra sąlygos kurti naują precedentą ar nukrypti nuo teismo sprendime minėtos LVAT 
praktikos iš esmės panašiose bylose. Tokių argumentų nepateikė ir atsakovas. Todėl 
nėra jokio pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimą vertinti kaip nepagrįstą. 
Atsakovas nepateikė įrodymų, galinčių paneigti teismo išvadas. Taip pat atsakovas ir 
apeliaciniame skunde nepagrindė savo argumentų, jog tarybos nariai, kurie eina tary-
boje papildomas pareigas, turi bent kiek reikšmingai didesnių išlaidų, kurių nesuteikia 
ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Kaip įrodymą atsakovas pateikia 
tarybos narių išmokų panaudojimo ataskaitą, tačiau joje nurodytos tik konkretiems ta-
rybos nariams skiriamos išmokos dydis bei panaudotų išmokų suma, o ne argumen-
tai, kodėl tarybos nariams priklausomai nuo einamų pareigų taryboje išmoka turi būti 
diferencijuojama. Teismas vertindamas ginčijamo sprendimo nuostatas vertino ne tai, 
kokio dydžio išmoką tarybos narys panaudojo ar gali panaudoti, o analizavo ir verti-
no, ar savivaldybės tarybos numatyta galimybė mokėti diferencijuotas išmokas tary-
bos nariams atitinka įstatymus ir ar toks diferencijavimas yra pagrindžiamas būtinybe 
gauti didesnes išmokas dėl patiriamų papildomų reikšmingai didesnių ir su pareigomis 
susijusių išlaidų. Teismas skundžiamame sprendime pagrįstai padarė išvadą, kad atsa-
kovas nepagrindė savo argumentų, jog tarybos nariai, kurie eina taryboje papildomas 
pareigas, turi bent kiek reikšmingai didesnių išlaidų, kurių nesuteikia ar tiesiogiai ne-
apmoka savivaldybės administracija. Pažymi, kad šioje byloje yra teikiamas abstraktus 
prašymas ištirti norminio akto teisėtumą, todėl norminio teisės akto teisėtumas turi 
būti vertinamas ne pagal tai, ar jame nustatytos elgesio taisyklės jau buvo realizuotos 
individualiuose teisiniuose santykiuose, o pagal tai, ar šiame akte nustatytas teisinis re-
glamentavimas atitinka aukštesnės galios teisės aktų nuostatas. Sutinka su teismo ar-
gumentais, kad išmoka tarybos nariams gali būti mokama tik už patirtas išlaidas vyk-
dant jų, kaip išrinktų atstovų – tarybos narių – funkcijas, bei išvada, kad tiems tarybos 
nariams, kurie turi daugiau pareigų, nes eina komiteto, komisijos pirmininko ar kitas 
pareigas taryboje, už papildomą darbą yra mokamas atlyginimas, kaip numatyta VSĮ 
26 straipsnio 1 dalyje. VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savi-
valdybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savi-
valdybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų 
priimamų sprendimų teisėtumas. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja 
visų teisės aktų hierarchiją, o iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitu-
cinių imperatyvų kylantis reikalavimas teisėkūros subjektams paisyti teisės aktų hierar-
chijos inter alia reiškia, kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį 
teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. 

Teisėjų kolegija

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

Pareiškėjas padavė teismui pareiškimą, prašydamas ištirti, ar Elektrėnų savivaldy-
bės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldy-
bės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su ta-
rybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2 papunktis, nustatantis, jog 
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komiteto pirmininko pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir 
nuolatinės komisijos pirmininkui išmoka skiriama – iki 3,5 Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės patvirtintų bazinių socialinių išmokų, ir 1.3 papunktis, nustatantis, jog komi-
teto pirmininkui, savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki 4 BSI, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 
nuostatoms.

2013 m. lapkričio 11 d. pareiškimo rezoliucinėje dalyje nenurodyta, su kokia Vie-
tos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies redakcija yra nesuderinamas ginčo regu-
liavimas, patvirtintas savivaldybės tarybos.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 3 dalyje išdėstyta, kad prie 
pareiškimo ištirti norminio administracinio ar kito bendro pobūdžio akto teisėtumą 
turi būti pridėtos skundžiamo akto, taip pat įstatymo ar Vyriausybės norminio akto, 
kuriam prieštarauja skundžiamas administracinis aktas, kopijos. Pastarasis reikalavi-
mas buvo įvykdytas. Prie pareiškimo pridėta Vietos savivaldos įstatymo kopija, iš ku-
rios matyti, kokia Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies redakcija turima 
omenyje (2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1327 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) 
(Žin., 2011, Nr. 52-2504). Taigi, iš pridėtos Vietos savivaldos įstatymo kopijos ir pa-
reiškėjo pareiškime pacituotos VSĮ 26 straipsnio 2 dalies, galima daryti išvadą, kad 
keltas klausimas ginčo reguliavimo suderinamumo su šia Vietos savivaldos įstatymo 
26 straipsnio 2 dalies redakcija, o tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo, 
nesant padarytos esminės korektūros (tokios ir nebuvo) VSĮ 26 straipsnio 2 dalies da-
bartinėje redakcijoje, atlikti tyrimą ir iš pradžių pasisakyti dėl to, ar savivaldybės tary-
bos priimtas bei kvestionuojamas teisinis reguliavimas suderinamas su ką tik nurody-
ta Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2011 m. balandžio 19 d. įstatymo 
Nr. XI-1327 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 2011, Nr. 52-2504) redakcija. 

Apeliacine tvarka tikrinamoje administracinėje byloje pirmosios instancijos teis-
mas iš karto tyrė ginčijamo norminio akto dalių atitiktį teismo sprendimo priėmimo 
metu galiojančiai VSĮ 26 straipsnio 2 dalies redakcijai.

Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (2011 m. balandžio 19 d. įsta-
tymo Nr. XI-1327 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 2011, Nr. 52-2504 redakcija) buvo 
numatyta, kad: ,,Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliari-
jos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar 
tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka 
atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.“

Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo 
Nr. XII-612 (nuo 2014 m. sausio 1 d.) Žin., 2013, Nr. 124-6288 redakcija), kuri galiojo 
teismo sprendimo priėmimo metu, buvo pasisakyta: ,,Tarybos nariui su jo, kaip tarybos 
nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlai-
doms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, 
kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą 
per tris mėnesius. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.“

Minimalūs teisinio reguliavimo skirtumai (įstatymo Nr. 52-2504 redakcijoje buvo 
nuostata: ,,kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas 
mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai“, o Nr. 124-6288 VSĮ 26 straipsnio  
2 dalies redakcijoje (teismo sprendimo priėmimo dieną ir dabar) galiojo tokia nuosta-
ta: ,,kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį 



76

I. Administracinių teismų praktika

gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mė-
nesius“), atsižvelgiant į ginčo problematiką, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kole-
gijos vertinimu, nepadarė įtakos iš principo teisingam bylos išnagrinėjimui. 

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instan-
cijos teismo sprendimą, visų pirma aptars, ar Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. 
kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos re-
glamento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, ap-
mokėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2 papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininko 
pavaduotojui, pakomitečio pirmininkui, frakcijos seniūnui ir nuolatinės komisijos pir-
mininkui išmoka skiriama – iki 3,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų bazi-
nių socialinių išmokų, ir 1.3 papunktis, nustatantis, jog komiteto pirmininkui, savival-
dybės tarybos opozicijos lyderiui išmoka skiriama – iki 4 BSI, neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2011 m. balandžio 19 d. 
įstatymo Nr. XI-1327 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 2011, Nr. 52-2504 redakcija) 
nuostatoms (tik ta apimtimi, kuria „Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla su-
sijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, 
kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, gali būti skiria-
ma išmoka“ (analogiška nuostata yra ir dabartinėje Vietos savivaldos įstatymo 26 str. 
2 d. redakcijoje).

Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra pabrėžęs, kad Konstitu-
cijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą, 
užtikrinant iš Konstitucijos kylantį teismų praktikos vienodumą. Teismų įstatymo  
33 straipsnio 4 dalyje taip pat nurodyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinka-
mų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, sufor-
muluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, teismų praktika atitinkamų kate-
gorijų 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. 

Nurodyta konstitucinė pareiga suponuoja šioje baigiamojo teisės akto dalyje įvar-
dyti atitinkamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kur iš esmės 
buvo sprendžiami tapatūs klausimai.

Visų pirma, tai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 4 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1728/2010 (procesinio sprendimo kategorija 
17.2; 35.2).

Šioje administracinėje byloje pareiškėjas taip pat buvo Vyriausybės atstovas, ta-
čiau tik Utenos apskrityje, kuris pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos administraci-
nį teismą, prašydamas ištirti, be kita ko, ar Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. 
liepos 5 d. sprendimu Nr. BI-111 patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos vei-
klos reglamento (2008 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. BI-110 redakcija) 197 punktas 
toje dalyje, kur nustatyta, kad merui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefo-
no, interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 3,5, mero pavaduotojui 2,5, ko-
legijos nariams ir komitetų pirmininkams 0,6 minimalios mėnesinės algos (MMA) dy-
džio išmoka, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai (2008 m. 
rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); ar Reglamento XII skyrius „Tarybos narių 
veiklos apmokėjimas“, 197 punktas, kuris nustato išmokų tarybos nariams mokėjimą, 
tačiau nereglamentuoja, kaip tvirtinamas tokios išmokos dydis, neprieštarauja Vietos 
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savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 
redakcija). 

Teisėjų kolegija 2011 m. sausio 4 d. nutartyje konstatavo, kad visi tarybos nariai, 
neišskiriant tarybos narių, kurie eina mero ir jo pavaduotojo pareigas, turi teisę į išmo-
kas už tam tikras išlaidas, patirtas vykdant tarybos nario funkcijas.

Teisėjų kolegija 2011 m. sausio 4 d. nutartimi patvirtino pirmosios instancijos 
teismo išvadą, jog Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų išmokų 
tikslas yra padengti galimas papildomas sąnaudas (kanceliarijos, pašto, telefono, trans-
porto), kurių nepadengia tarybos narių gaunamas apmokėjimas už faktiškai išdirbtą 
laiką. Atsižvelgdama į tai, padarė išvadą, kad Molėtų rajono savivaldybės tarybos vei-
klos reglamento 197 punktas, pakeistas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 
gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-110, ta apimtimi, kuria numatytos papildomos išmo-
kos merui ir jo pavaduotojui, bei kolegijos nariams ir komitetų pirmininkams, priešta-
rauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.

2011 m. sausio 4 d. nutartyje teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teis-
mo išvada ir dėl to, jog išmoka gali būti gaunama tik tada, kai tarybos narys įvykdo 
šias sąlygas: išlaidos turi būti susijusios su asmens, kaip tarybos nario veikla; lėšos 
buvo išleistos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms ap-
mokėti; jų tiesiogiai nepadengia savivaldybės administracija. Todėl tvirtinant išmokos 
dydį, turi būti nustatyta tvarka, pagal kokius kriterijus ir pagal kokias procedūras šios 
aplinkybės turi būti patvirtinamos. Molėtų rajono savivaldybės tarybos Reglamento 
197 punktas, nustatydamas tik išmokų dydžius, išmokų mokėjimą susieja ne su teisiš-
kai reikšmingomis aplinkybėmis, o išimtinai tik su tarybos nario, mero, jo pavaduoto-
jo, kolegijos nario ar komiteto pirmininko statuso turėjimu. Tam tikrų pareigų ėjimas 
automatiškai nereiškia didesnių išlaidų turėjimo ir neleidžia nustatyti išmokų dydžio. 
Todėl toks reglamentavimas neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 da-
lies reikalavimų.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 16 d. nutartyje 
(administracinė byla Nr. A822-2663/2012), be kita ko, pasisakė ir dėl Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 
2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115, 30, 30.1, 30.4 punktų, 30.1.1, 30.1.2, 
30.1.3 papunkčių atitikimo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straips-
nio 2 daliai.

Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 
patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30, 30.1 punktuose 
buvo nustatyta, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kan-
celiarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų ne-
suteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 2,5 
minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio išmoka atsiskaitytinai. Reglamento 30.1.1–
30.1.3 papunkčiuose tarybos komitetų pirmininkams nustatyta išmoka yra 0,6 koefici-
ento nustatyto dydžio, tarybos komitetų pirmininkų pavaduotojams – 0,5 koeficiento 
nustatyto dydžio, o tarybos komitetų nariams – 0,4 koeficiento nustatyto dydžio.

Tuo metu galiojusioje VSĮ 26 straipsnio 2 dalyje buvo pažymėta, kad tarybos nariui 
su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, 
transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės 
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administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis 
ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.

Paminėtas reguliavimas identiškas Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 da-
lyje (2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1327 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 
2011, Nr. 52-2504 redakcija) apibrėžtam, kurį turėjo atitikti Elektrėnų savivaldybės ta-
rybos veiklos reglamento 2 priedas. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 16 d. nutartyje nuro-
dė, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų išmokų tikslas yra 
padengti galimas papildomas sąnaudas (kanceliarijos, pašto, telefono, transporto), ku-
rių nepadengia tarybos narių gaunamas apmokėjimas už faktiškai išdirbtą laiką. Toliau 
pažymėjo, jog Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies analizė rodo, jog tam, 
kad tarybos narys įgytų teisę į išmoką, reikalingas ne vien asmens statuso buvimo nu-
statymas. Išmoka gali būti gaunama tik tada, kai tarybos narys įvykdo šias sąlygas: iš-
laidos turi būti susijusios su asmens, kaip tarybos nario veikla; lėšos buvo išleistos kan-
celiarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms apmokėti; jų tiesiogiai 
nepadengia savivaldybės administracija.

Teisėjų kolegija 2012 m. spalio 16 d. nutartyje pripažino pagrįsta pirmosios ins-
tancijos teismo išvadą, kad Druskininkų savivaldybės taryba, Reglamento 30.1.1– 
30.1.3 papunkčiuose nustatydama maksimalius išmokų dydžius ir atsižvelgdama tik į 
tarybos nario einamas pareigas komitetuose, išmokų mokėjimą susieja ne su teisiškai 
reikšmingomis aplinkybėmis, o išimtinai tik su tarybos nario statuso turėjimu (komi-
teto pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar komiteto nario). Taip pat teisėjų kolegija 
sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tam tikrų pareigų ėjimas automatiš-
kai nereiškia didesnių išlaidų ir neleidžia nustatyti išmokų dydžio.

Šią administracinę bylą tikrinančios teisėjų kolegijos nuomone, išsamesnis admi-
nistracinės jurisprudencijos pateikimas buvo tikslingas siekiant atskleisti tai, kad pir-
miau paminėtose administracinėse bylose ir šioje administracinėje byloje ginčo pro-
blematika vienoda – savivaldybės tarybos narių, turinčių papildomą statusą, kitokių 
išmokų gavimas, nei savivaldybės tarybos narių, neužimančių papildomos pozicijos.

Teisėjų kolegija, peržiūrėjusi bylos faktines aplinkybes, atsižvelgdama į konstitu-
cinį jurisprudencijos tęstinumo reikalavimą, tvirtina neturinti pagrindo nukrypti nuo 
paminėtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nes tam nėra išskir-
tinių aplinkybių.

Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (2011 m. balandžio 19 d. įstaty-
mo Nr. XI-1327 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 2011, Nr. 52-2504 redakcija) įstatymų 
leidėjas pasisako dėl galimybės tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susiju-
sioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek 
jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Teisėkūros subjektas 
nenumatė, kad savivaldybės tarybos narys, turėdamas papildomą statusą (pvz., komi-
teto pirmininko pavaduotojas, pakomitečio pirmininkas), galėtų pretenduoti į didesnę 
išmoką nei savivaldybės tarybos narys, neturintis papildomo statuso, t. y. nedaroma 
jokia diferenciacija. Savivaldybės tarybos narių atžvilgiu laikomasi ginčo išmokų lygy-
bės principo, todėl reglamentuojant poįstatyminiu teisės aktu aptariamos išmokos dydį 
bei atsiskaitymo tvarką negali atsirasti nuostatų, bylojančių kitaip nei buvo numatyta 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (2011 m. balandžio 19 d. įstatymo  
Nr. XI-1327 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 2011, Nr. 52-2504 redakcija).
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Apeliaciniame skunde ginčijant pirmosios instancijos teismo sprendimą pabrėžia-
mas savivaldybės tarybos narių, užimančių atitinkamas pozicijas, kompetencijos aspek-
tas, bet tai iš principo nėra susieta su ginčo dalyku. Nėra ginčo dėl to, kad teisėkūros 
subjektai savivaldybės tarybos nariui, užimančiam atitinkamą poziciją (komiteto pir-
mininkas, nuolatinės komisijos pirmininkas ir kt.), gali suteikti platesnius įgalinimus 
nei savivaldybės tarybos nariui, neturinčiam papildomos pozicijos, tačiau tai nereiškia, 
kad ginčo išmokų dydis nuo to turi pasikeisti. Tarybos nariui nepriklausomai nuo to, 
ar jis užima papildomą poziciją ar ne, ginčo išmokų dydis pagal įstatymų leidėjo va-
lią nėra diferencijuojamas. Poįstatyminiame teisės akte draudžiama plečiamai aiškinti 
įstatymų leidėjo nustatytą reguliavimą.

Daugiau esminės argumentacijos dėl teisinės galimybės savivaldybės nariams, kai 
jie užima papildomą poziciją, gauti kitokio dydžio aptariamas išmokas, nėra. 

Vyriausiasis administracinis teismas, kaip teisingai ir pažymėjo Vilniaus apy-
gardos administracinis teismas, turint omenyje iš esmės tas pačias principines VSĮ  
26 straipsnio 2 dalies nuostatas, galiojančias ir šiuo metu, patvirtindamas pirmosios 
instancijos teismo argumentaciją bei šio baigiamojo akto motyvuojamosios dalies ar-
gumentacijos pagrindu, palieka galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 
27 d. sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos regla-
mento 2 priedo Išmokų, skirtų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmo-
kėti, skyrimo tvarkos aprašo 1.2 papunktis prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos sa-
vivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 
(nuo 2014 m. sausio 1 d.) Žin., 2013, Nr. 124-6288 redakcija) nuostatoms bei nuspręsta 
laikyti jį panaikintu. Taip pat paliktina galioti ir ta teismo sprendimo dalis, kur pri-
pažinta, jog Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 
patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skir-
tų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo  
1.3 papunktis prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straips-
nio 2 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII-612 (nuo 2014 m. sausio 1 d.) 
Žin., 2013, Nr. 124-6288 redakcija) nuostatoms bei laikytas panaikintu.

Dėl išdėstytų aplinkybių Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas 
keistinas jį papildant, kur papildomai pripažintina, kad ginčijamas reguliavimas prieš-
taravo ir VSĮ 26 straipsnio 2 dalies 2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1327 (nuo 
2011 m. gegužės 3 d.) Nr. 52-2504 redakcijai.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies  
3 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Elektrėnų savivaldybės tarybos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą pakeisti 

taip:
,,Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 

patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skir-
tų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo  
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1.2 papunktį prieštaravusiu bei prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vietos savival-
dos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1327 (nuo 
2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 2011, Nr. 52-2504 redakcija) ir (2013 m. lapkričio 21 d. įsta-
tymo Nr. XII-612 (nuo 2014 m. sausio 1 d.) Žin., 2013, Nr. 124-6288 redakcija) nuosta-
toms ir laikyti jį panaikintu. 

Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-50 
patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedo Išmokų, skir-
tų išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo tvarkos aprašo  
1.3 papunktį prieštaravusiu bei prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vietos savival-
dos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies (2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1327 (nuo 
2011 m. gegužės 3 d.) Žin., 2011, Nr. 52-2504 redakcija) ir (2013 m. lapkričio 21 d. įsta-
tymo Nr. XII-612 (nuo 2014 m. sausio 1 d.) Žin., 2013, Nr. 124-6288 redakcija) nuosta-
toms ir laikyti jį panaikintu.“

Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo 
srityje

2.1. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties

2.1.1. Dėl užsieniečio sulaikymo terminų

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 114 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Užsie-
nietis negali būti sulaikomas ilgiau kaip 6 mėnesiams, išskyrus atvejus, kai jis nebendra-
darbiauja siekiant jį išsiųsti iš Lietuvos Respublikos (atsisako pateikti apie save duomenis, 
teikia klaidinančią informaciją ir pan.) arba negaunami reikiami dokumentai tokio užsie-
niečio išsiuntimui iš valstybės teritorijos įvykdyti. Šiais atvejais sulaikymo terminas gali 
būti pratęstas papildomam, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių, laikotarpiui.“

Į Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 114 straipsnio 4 dalyje nustatytus su-
laikymo terminus turi būti įskaičiuojama ne tik teismo sprendimu paskirto ar pratęsto su-
laikymo, bet ir policijos ar kitos teisėsaugos institucijos pareigūno sprendimu taikyto sulai-
kymo trukmė (iki 48 val., Įstatymo 114 str. 1 d.).

Maksimalus šešių mėnesių sulaikymo terminas, numatytas Įstatymo 114 straipsnio  
4 dalyje, gali būti taikomas užsieniečiui, kaip jis yra apibrėžtas Įstatymo 2 straipsnio  
32 dalyje, taip pat ir tuo atveju, kai jis yra pateikęs prašymą prieglobsčiui suteikti, jei eg-
zistuoja Įstatymo 113 straipsnyje įtvirtinti pagrindai.

Šis 6 mėnesių terminas pagal galiojantį reglamentavimą gali būti pratęstas ne ilgiau 
kaip 12 mėnesių tik tuo atveju, kai vyksta procedūros dėl užsieniečio išsiuntimo ir (ar) yra 
priimtas sprendimas išsiųsti užsienietį (nesvarbu, ar šis sprendimas yra apskųstas).

Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtintas maksimalus 18 mėnesių sulaiky-
mo terminas, į kurį patenka 6 mėnesių terminas, kai užsienietis gali būti sulaikytas 
113 straipsnyje numatytais pagrindais, ir šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip  
12 mėnesių tik egzistuojant 114 straipsnio 4 dalyje numatytoms sąlygoms, kai vyksta pro-
cedūros dėl užsieniečio išsiuntimo ir (ar) yra priimtas sprendimas išsiųsti užsienietį. Suėjus 
maksimaliam 18 mėnesių užsieniečio sulaikymo terminui, jis privalo būti nedelsiant pa-
leistas (Įstatymo 119 str. 2 d.), išskyrus atvejus, kai užsienietis gali būti sulaikytas kitų 
įstatymų pagrindu.



82

I. Administracinių teismų praktika

Administracinė byla Nr. N858-90/2014
Teisminio proceso Nr. 4-45-3-00641-2014-4

Procesinio sprendimo kategorija 3.5

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

2014 m. rugsėjo 15 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mindaugui Kazlauskui,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeri-
jos Užsieniečių registracijos centro atstovui Aleksandrui Kislovui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo N. M. M. ape-
liacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 2 d. sprendimo 
pareiškėjo N. M. M. administracinėje byloje.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. 2014 m. birželio 27 d. Švenčionių rajono apylinkės teisme buvo gautas Vals-
tybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Užsieniečių registracijos centro (toliau – ir Užsieniečių registracijos centras, atsakovas) 
teikimas (b. l. 1–4), kuriame, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsie-
niečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 113 straipsnio 1 dalies 2, 5 punktais,  
2 dalimi, 114, 116 straipsniais, prašoma pratęsti (duomenys neskelbtini) piliečio N. M. M. 
(toliau – ir pareiškėjas, užsienietis) sulaikymo Užsieniečių registracijos centre terminą 
iki 2014 m. spalio 2 d. 

2. Teikime Užsieniečių registracijos centras rėmėsi užsieniečio atžvilgiu priim-
tais Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
(toliau – ir Migracijos departamentas), Švenčionių rajono apylinkės teismo, Vilniaus 
apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
sprendimais, t. y. Migracijos departamento ir Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo sprendimais nesuteikti užsieniečiui prieglobsčio Lietuvos Respublikoje ir anksčiau 
priimtais Švenčionių rajono apylinkės teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo sprendimais dėl šio užsieniečio sulaikymo Užsieniečių registracijos centre. Pra-
šė atsižvelgti į tai, kad iki Migracijos departamento sprendimo įsigaliojimo, užsienietis 
buvo sulaikytas kaip prieglobsčio prašytojas, šiuo metu jis sulaikytas kaip neteisėtai 
esantis Lietuvos Respublikoje. Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje nustatytas užsieniečio 
sulaikymo terminas nėra pasibaigęs. Tokia praktika formuojama ir Europos Sąjungos 
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Teisingumo Teismo bylose (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. lapkričio 
30 d. sprendimą byloje C-357/09 PPU Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) 45 p.).

II.

3. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 2 d. sprendimu (b. l. 10–11), 
vadovaudamasis Įstatymo 113 straipsnio 2 dalimi, 117 straipsniu, Užsieniečių registra-
cijos centro teikimą tenkino ir pratęsė užsieniečio sulaikymo Užsieniečių registracijos 
centre terminą iki 2014 m. spalio 2 d. Teismas sprendimą priėmė nustatęs, kad nėra iš-
nykę Įstatymo 113 straipsnio 2 dalyje numatyti užsieniečio sulaikymo pagrindai. Ver-
tino, kad užsienietis, nesulaukęs galutinio sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo, buvo 
išvykęs iš Lietuvos Respublikos, (duomenys neskelbtini) pateikė kitus savo asmens tapa-
tybės duomenis, taip pat, kad nėra duomenų, patvirtinančių tikrąją užsieniečio tapaty-
bę, nurodė esant pagrindo manyti, jog pateikdamas skirtingus asmens duomenis Lie-
tuvoje ir (duomenys neskelbtini), užsienietis nebendradarbiauja su kompetentingomis 
institucijomis ir gali dar kartą pasislėpti vengdamas išsiuntimo į kilmės šalį. Teismas 
pabrėžė, jog Įstatymo 114 straipsnio 4 dalis nustato bendrą užsieniečių, t. y. prieglobs-
čio prašytojų ir neteisėtai esančių Lietuvos Respublikoje asmenų sulaikymo terminą, 
tuo tarpu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylose pasisakoma, jog 2008 m. gruo-
džio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB dėl bendrų nele-
galiai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 
(toliau – Direktyva 2008/115) reglamentuojamam sulaikymui išsiuntimo tikslu ir prie-
globsčio prašytojo sulaikymui, taikomam pagal 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 
2003/9/EB, nustatančią minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (toliau 
– Direktyva 2003/9) ir 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvą 2005/85/EB, nustatan-
čią būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse (toliau – Direktyva 2005/85), nustatytas skirtingas teisinis režimas. 

III. 

4. Apeliaciniame skunde (b. l. 15–19) pareiškėjas N. M. M. prašo panaikinti Šven-
čionių rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendi-
mą – paleisti jį iš sulaikymo. 

5. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pareiškėjas Švenčionių rajono apylinkės 
teismo 2013 m. sausio 2 d. sprendimu buvo sulaikytas Užsieniečių registracijos centre 
Įstatymo 113 straipsnio 2 dalies pagrindu, t. y. išsiuntimo iš šalies pagrindu, ir šiuo 
pagrindu buvo grindžiami Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 2 d., 
2013 m. birželio 27 d., 2013 m. spalio 1 d., 2013 m. gruodžio 30 d., 2014 m. balandžio 
1 d. bei 2014 m. liepos 2 d. sprendimai pratęsti pareiškėjo sulaikymą Užsieniečių regis-
tracijos centre. Taigi pareiškėjas tiek prieglobsčio procedūros metu, tiek ir jai pasibai-
gus buvo sulaikytas Įstatymo 113 straipsnio 2 dalies pagrindu, t. y. išsiuntimo iš šalies 
pagrindu. Atitinkamai, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. 
lapkričio 30 d. sprendimą byloje C-357/09 Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), į pa-
reiškėjo nepertraukiamą sulaikymo terminą turi būti įskaičiuojamas ir tas laikas, kai 
vykstant prieglobsčio procedūroms, jis ir toliau buvo sulaikytas Užsieniečių registra-
cijos centre išsiuntimo iš šalies pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymas nenumato 
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galimybės sulaikyti užsieniečius ilgiau kaip 18 mėnesių, o pareiškėjas Užsieniečių re-
gistracijos centre yra sulaikytas nuo 2013 m. sausio 2 d., maksimalus leistinas Įstatymo 
114 straipsnio 4 dalyje nustatytas užsieniečių sulaikymo terminas suėjo 2014 m. liepos 
2 d., todėl suėjus šiam maksimaliam sulaikymo terminui, t. y. 2014 m. liepos 2 d., pa-
reiškėjas turėjo būti nedelsiant paleistas iš sulaikymo.

6. Atsiliepime į apeliacinį skundą Užsieniečių registracijos centras prašo apelia-
cinio skundo netenkinti ir palikti galioti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. 
liepos 2 d. sprendimą.

7. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi tie patys argumentai, kaip ir skunde 
pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymima, kad N. M. M. kreipėsi į Užsienie-
čių registracijos centro administraciją su prašymu kuo greičiau išsiųsti jį į (duomenys 
neskelbtini). (Duomenys neskelbtini) ambasada 2014 m. liepos 14 d. išdavė minėtam pi-
liečiui grįžimo pažymėjimą, galiojantį iki 2014 m. rugpjūčio 14 d., bei 2014 m. liepos 
23 d. išdavė grįžimo pažymėjimą, galiojantį iki 2014 m. rugsėjo 23 d. Pabrėžia, kad nuo 
pat atvykimo į Lietuvos Respubliką momento, t. y. nuo 2012 m. birželio 7 d., iki šios 
dienos N. M. M. nebendradarbiavo su kompetentingomis Lietuvos Respublikos insti-
tucijomis, nepateikė jokio savo asmens tapatybę, pilietybę patvirtinančio dokumento 
ar jo kopijos, neteisėtai išvykdamas iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos 
šalis sutrukdė Migracijos departamentui tinkamai bei laiku išnagrinėti jo prieglobsčio 
prašymą. Tik Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 2 d. sprendimu skir-
tas šio užsieniečio sulaikymas bei tolesnis sulaikymo pratęsimas užtikrino netrukdomą 
užsieniečio prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, skundų aukštesnės instancijos teismuo-
se išnagrinėjimą bei galutinio sprendimo priėmimą. 

8. Atsakovas pastebi, kad pareiškėjo minėtame Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimo byloje C-357/09 Said Shamilovich Kadzoev 
(Huchbarov) 45 punkte konstatuota, jog Direktyvoje 2008/115/EB reglamentuojamam 
sulaikymui išsiuntimo tikslu ir prieglobsčio prašytojo sulaikymui, taikomam pagal Di-
rektyvas 2003/9/EB ir 2005/85/EB bei nacionalinės teisės nuostatas, nustatytas skirtin-
gas teisinis režimas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 48 punkte pažymėjo, kad 
laikotarpis, kai asmuo buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre, remiantis prie-
globsčio prašytojams taikomų nacionalinės ir Bendrijos teisės nuostatų pagrindų pri-
imtu sprendimu, neturi būti laikomas sulaikymo išsiuntimo tikslu Direktyvos 2008/115 
15 straipsnio prasme. 

9. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog jis 2013 m. sausio 2 d. teismo 
sprendimu buvo sulaikytas išsiuntimo tikslu. N. M. M. sulaikymo išsiuntimo tikslu ter-
minas, numatytas Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje, nėra pasibaigęs, kadangi minėto už-
sieniečio sulaikymo terminą išsiuntimo tikslu, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo išaiškinimais, reikia skaičiuoti ne nuo jo faktinio sulaikymo 2013 m. sausio 2 d., 
kai jis turėjo prieglobsčio prašytojo statusą, bet nuo sprendimo išsiųsti jį įsigaliojimo 
dienos, t. y. nuo 2014 m. balandžio 7 d., kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį prieglobsčio nesuteikimo byloje. Papil-
domai pažymima, kad atsakovas sutinka su teismo išreikšta pozicija, jog esant pagrįstai 
galimybei išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos, neturi būti formuojama praktika, 
kai užsienietis į savo kilmės valstybę negali būti išsiųstas tik dėl to, kad nebendradar-
biauja su išsiuntimą vykdančiomis institucijomis.



85

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

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl (duomenys neskelbtini) piliečio N. M. M. 
sulaikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus rei-
kalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre termino pratęsimo iki 2014 m. spalio 
2 d. pagrįstumo ir teisėtumo. 

11. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pareiškėjas 2012 m. neteisėtai atvy-
ko į Lietuvos Respubliką ir kreipėsi su prašymu suteikti jam prieglobstį. 2012 m. lie-
pos 5 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą Nr. (15/6-10)-15PR-267, kuriuo 
nusprendė suteikti pareiškėjui laikiną teritorinį prieglobstį Lietuvos Respublikoje, 
nagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti jam prieglobstį iš esmės bei išduoti pareiškėjui 
užsieniečio registracijos pažymėjimą (Užsieniečių registracijos centro byla, b. l. 4). Ta-
čiau pareiškėjas išėjo iš Užsieniečių registracijos centro ir nebegrįžo, todėl Migracijos 
departamentas priėmė sprendimą nutraukti pareiškėjo prašymo suteikti jam prie-
globstį nagrinėjimą (Užsieniečių registracijos centro byla, b. l. 6). Pareiškėjas buvo grą-
žintas iš (duomenys neskelbtini) pagal 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje 
iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir 
mechanizmus (toliau – Dublino II reglamentas) ir 2012 m. lapkričio 22 d. vėl pateikė 
prašymą suteikti jam prieglobstį Lietuvos Respublikoje (Užsieniečių registracijos cen-
tro byla, b. l. 7). Švenčionių rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 2 d. sprendimu, 
kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą, tenkino Užsienie-
čių registracijos centro teikimą dėl pareiškėjo sulaikymo ir jį sulaikė iki 2013 m. ba-
landžio 2 d. arba kol jis bus išsiųstas iš Lietuvos Respublikos. Šiame 2013 m. sausio 2 d. 
sprendime Švenčionių rajono apylinkės teismas pažymėjo, kad pareiškėjas neteisėtai 
buvo išvykęs iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini), ten nuvykęs prisistatė 
kitu vardu ir pavarde nei Lietuvos Respublikos teisėsaugos pareigūnams, taigi užsie-
nietis trukdo priimti sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo ar nesuteikimo ir siekiant 
nustatyti užsieniečio asmens tapatybę bei tam, kad jis vėl savavališkai neišvyktų iš 
Lietuvos Respublikos, būtina pareiškėją sulaikyti Užsieniečių registracijos centre trijų 
mėnesių laikotarpiui. Pareiškėjo sulaikymas buvo ne kartą pratęstas Švenčionių rajo-
no apylinkės teismo sprendimais, kuriuos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
paliko nepakeistus. 2013 m. gegužės 9 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą 
nesuteikti prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) pareiškėjui ir išsiųs-
ti jį iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini). Vilniaus apygardos administraci-
nis teismas bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2014 m. balandžio 7 d. 
nutartimi) pareiškėjo skundus dėl šio sprendimo atmetė kaip nepagrįstus. 2014 m. lie-
pos 2 d. Švenčionių rajono apylinkės teismas tenkino Užsieniečių registracijos centro 
teikimą dėl pareiškėjo sulaikymo pratęsimo iki 2014 m. spalio 2 d. Pareiškėjas pateikė 
apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo. 

12. Pareiškėjas pateiktame apeliaciniame skunde sprendimą pratęsti jo sulaikymą 
iš esmės ginčija tuo aspektu, kad pareiškėjas Užsieniečių registracijos centre yra sulai-
kytas nuo 2013 m. sausio 2 d., tad maksimalus leistinas Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje 



86

I. Administracinių teismų praktika

nustatytas užsieniečio sulaikymo terminas suėjo 2014 m. liepos 2 d., ir suėjus šiam 
maksimaliam sulaikymo terminui pareiškėjas turėjo būti nedelsiant paleistas iš su-
laikymo. Atsakovas su tokia pareiškėjo pozicija nesutinka, teigdamas, kad Įstatymo  
114 straipsnio 4 dalyje numatytas terminas nėra pasibaigęs, kadangi jo pradžią reikia 
skaičiuoti ne nuo pareiškėjo faktinio sulaikymo, t. y. 2013 m. sausio 2 d., bet nuo spren-
dimo išsiųsti jį įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2014 m. balandžio 7 d.

V.

13. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 2 d. sprendimas pratęs-
ti pareiškėjo sulaikymo terminą yra grindžiamas Įstatymo 113 straipsnio 2 dalimi,  
114 straipsniu. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija pasisako dėl šių teisės normų taikymo ir 
aiškinimo nagrinėjamu atveju.

14. Įstatymo 113 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Kai sprendžiama dėl užsieniečio 
grąžinimo į užsienio valstybę, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, įpareigojimo užsie-
niečiui išvykti iš Lietuvos Respublikos arba prieglobsčio prašytojo perdavimo kitai Eu-
ropos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, 
užsienietis gali būti sulaikytas tik tuo atveju, jeigu sulaikymas būtinas atitinkamam 
sprendimui priimti ar vykdyti (jeigu užsienietis trukdo priimti ar vykdyti sprendimą, 
gali pasislėpti vengdamas grąžinimo, išsiuntimo ar perdavimo ir pan.).“ Pažymėtina, 
kad nuo 2014 m. balandžio 7 d., kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tuo 
klausimu priėmė galutinę nutartį, įsigaliojo sprendimas nesuteikti pareiškėjui pabėgė-
lio Lietuvos Respublikoje statuso, papildomos apsaugos ir išsiųsti jį iš Lietuvos Res-
publikos į (duomenys neskelbtini). 2014 m. liepos 2 d. pirmosios instancijos teismo 
sprendimu pareiškėjo sulaikymas buvo pratęstas motyvuojant, kad užsienietis 2012 m. 
lapkričio 22 d. grąžintas į Lietuvos Respubliką pagal Dublino II reglamentą, kadangi 
išvyko iš Lietuvos Respublikos nesulaukęs galutinio sprendimo prieglobsčio procedū-
roje, taip trukdydamas priimti sprendimą dėl jo prašymo suteikti prieglobstį, todėl yra 
pagrindas manyti, kad užsienietis, nebūdamas sulaikytas, gali pasislėpti ir tuo trukdyti 
vykdyti sprendimą. Teismas papildomai atsižvelgė į tas aplinkybes, kad užsieniečio ta-
patybė nenustatyta, jis nebendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis nusta-
tant jo tapatybę bei išsiunčiant jį iš Lietuvos Respublikos ir į tai, kad negaunami doku-
mentai užsieniečio išsiuntimui. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau paminėtas 
aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pagrindė pareiškėjo 
sulaikymo pratęsimą tuo pagrindu, kad jis galėjo pasislėpti vengdamas grąžinimo, o jo 
sulaikymas šiuo atveju buvo būtinas atitinkamam sprendimui dėl išsiuntimo vykdy-
ti. Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde pareiškėjas taip pat iš esmės nekvestionuoja, 
kad egzistavo Įstatymo 113 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindai jį sulaikyti. Tačiau 
vien pagrindo, numatyto Įstatymo 113 straipsnyje, egzistavimo ne visada pakanka, kad 
užsienietį būtų galima sulaikyti (pratęsti jo sulaikymą). Būtina atsižvelgti į Įstatyme 
nustatytus apribojimus dėl užsieniečio sulaikymo termino. 

15. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje taip pat rėmėsi Įstatymo 114 straips-
nio 4 dalimi, kurioje nustatyta: „Užsienietis negali būti sulaikomas ilgiau kaip 6 mėne-
siams, išskyrus atvejus, kai jis nebendradarbiauja siekiant jį išsiųsti iš Lietuvos Respubli-
kos (atsisako pateikti apie save duomenis, teikia klaidinančią informaciją ir pan.) arba 
negaunami reikiami dokumentai tokio užsieniečio išsiuntimui iš valstybės teritorijos 
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įvykdyti. Šiais atvejais sulaikymo terminas gali būti pratęstas papildomam, ne ilges-
niam kaip 12 mėnesių, laikotarpiui.“ 

16. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad žmogaus laisvė yra fundamentali de-
mokratinės teisinės valstybės vertybė, prigimtinė žmogaus teisė, kurią gina tiek naci-
onaliniai (Konstitucijos 20 str.), tiek tarptautiniai teisės aktai (pvz., Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 str.). Dėl šios priežasties teisės normos, su-
sijusios su asmens sulaikymo pagrindais, turi būti aiškinamos griežtai. Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas yra nusprendęs, kad turint omenyje asmens laisvės reikšmę, tam, 
jog asmens laisvės atėmimas būtų laikomas teisėtu Žmogaus teisių ir pagrindinių lais-
vių apsaugos konvencijos 5 straipsnio požiūriu, nacionalinė teisė turi būti pakankamai 
tiksli, kad asmuo galėtų, jei reikia ir pasinaudodamas patarimu, protingai, atsižvelgda-
mas į konkrečias aplinkybes, numatyti veiksmo, kurį atlieka, padarinius (žr., pvz., Žmo-
gaus Teisių Teismo 2004 m. spalio 5 d. sprendimą byloje H. L. prieš Jungtinę Karalystę, 
pareiškimo Nr. 45508/99, 114 p.).

17. Vertinant Įstatymo normas pagal pirmiau paminėtus kriterijus, taip pat siste-
minio ir lingvistinio aiškinimo metodais, visų pirma pažymėtina, kad į Įstatymo 114 
straipsnio 4 dalyje nustatytus sulaikymo terminus turi būti įskaičiuojama ne tik teismo 
sprendimu paskirto ar pratęsto sulaikymo, bet ir policijos ar kitos teisėsaugos insti-
tucijos pareigūno sprendimu taikyto sulaikymo trukmė (iki 48 val., Įstatymo 114 str. 
1 d.). Aiškinant priešingai, būtų sudarytos prielaidos paneigti Įstatymo 114 straipsnio 
4 dalyje nustatytus terminus, pavyzdžiui, sistemingai sulaikant asmenis 48 valandoms 
keletą (keliolika) kartų iš eilės. Antra, maksimalus šešių mėnesių sulaikymo terminas, 
numatytas Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje, gali būti taikomas užsieniečiui, kaip jis yra 
apibrėžtas Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, taip pat ir tuo atveju, kai jis yra pateikęs 
prašymą prieglobsčiui suteikti, jei egzistuoja Įstatymo 113 straipsnyje įtvirtinti pagrin-
dai, kadangi 114 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta: „Užsienietis negali būti sulaikomas il-
giau kaip 6 mėnesiams <...>“ ir šioje normos dalyje nėra išskiriami užsieniečiai pagal 
tai, kokios procedūros jų atžvilgiu yra vykdomos. Trečia, šis 6 mėnesių terminas pagal 
galiojantį reglamentavimą gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 12 mėnesių tik tuo atveju, 
kai vyksta procedūros dėl užsieniečio išsiuntimo ir (ar) yra priimtas sprendimas išsiųs-
ti užsienietį (nesvarbu, ar šis sprendimas yra apskųstas), nes Įstatymo 114 straipsnio  
4 dalyje minimi sulaikymo pratęsimo ilgiau kaip 6 mėnesiams pagrindai yra konkre-
čiai siejami su siekiu užsienietį išsiųsti („<...> nebendradarbiauja siekiant jį išsiųsti iš 
Lietuvos Respublikos <...> arba negaunami reikiami dokumentai tokio užsieniečio iš-
siuntimui iš valstybės teritorijos įvykdyti“).

18. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija daro iš-
vadą, kad Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtintas maksimalus 18 mėnesių su-
laikymo terminas, į kurį patenka 6 mėnesių terminas, kai užsienietis gali būti sulaiky-
tas 113 straipsnyje numatytais pagrindais, ir šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau 
kaip 12 mėnesių tik egzistuojant 114 straipsnio 4 dalyje numatytoms sąlygoms, kai 
vyksta procedūros dėl užsieniečio išsiuntimo ir (ar) yra priimtas sprendimas išsiųsti 
užsienietį. Šie Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje nustatyti maksimalūs sulaikymo ter-
minai turi būti pradėti skaičiuoti nuo užsieniečio faktinio sulaikymo momento. Įstaty-
mo 114 straipsnio 4 dalyje nėra nustatytas pagrindas sulaikyti užsienietį ilgesniam nei 
18 mėnesių laikotarpiui. Todėl, vadovaujantis Įstatymo 114 straipsnio 4 dalimi, suėjus 
maksimaliam 18 mėnesių užsieniečio sulaikymo terminui, jis privalo būti nedelsiant  
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paleistas (Įstatymo 119 str. 2 d.), išskyrus atvejus, kai užsienietis gali būti sulaikytas 
kitų įstatymų pagrindu. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad jei įstatymų lei-
dėjas ketino Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje nustatytus maksimalius sulaikymo ter-
minus diferencijuoti, skaičiuojant juos atskirai prieglobsčio prašytojams ar kitais už-
sieniečio sulaikymo pagrindų atvejais, jis turėjo tai padaryti aiškiai ir nedviprasmiškai. 
Teismas savo nuožiūra negali pratęsti Įstatyme eksplicitiškai įtvirtintų maksimalių su-
laikymo terminų.

19. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, taip pat pareiškėjas ir atsako-
vas rėmėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimu 
C-357/09 Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), kuriame Europos Sąjungos Teisingu-
mo Teismas inter alia aiškino Direktyvos 2008/115 15 straipsnį ir pažymėjo, kad Direk-
tyvoje 2008/115 reglamentuojamam sulaikymui išsiuntimo tikslu ir prieglobsčio pra-
šytojo sulaikymui, taikomam pagal Direktyvas 2003/9 ir 2005/85, nustatytas skirtingas 
teisinis režimas. Šiame sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad laikotarpis, kai 
asmuo buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre remiantis prieglobsčio prašyto-
jams taikomų nacionalinės ir Bendrijos teisės nuostatų pagrindu priimtu sprendimu, 
neturi būti laikomas sulaikymu išsiuntimo tikslu Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 
prasme. 

20. Direktyvos 2008/115 15 straipsnis reglamentuoja trečiosios šalies piliečio, ku-
riam taikoma grąžinimo tvarka, sulaikymą. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta: „Sulaiky-
mas trunka tol, kol tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir jis yra būtinas siekiant 
užtikrinti sėkmingą išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato sulaikymo laikotarpio 
ribą, kuri negali viršyti šešių mėnesių.“ To paties straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad vals-
tybės narės negali pratęsti 5 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus kai laikydamosi na-
cionalinės teisės gali pratęsti ribotam laikotarpiui, neviršijančiam dar dvylikos mėnesių, 
tais atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedū-
ra užtruks ilgiau dėl to, kad: a) suinteresuotasis trečiosios šalies pilietis nepakankamai 
bendradarbiauja, arba b) vėluojama gauti reikiamus dokumentus iš trečiųjų šalių. Tos 
pačios direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Ši direktyva nepažeidžia valstybių 
narių teisės priimti ar taikyti palankesnes nuostatas asmenims, kuriems ji yra taikoma, 
jei tokios nuostatos neprieštarauja šiai direktyvai.“ Direktyvos 2005/85 18 straipsnio 
2 dalyje nustatyta: „Kai prieglobsčio prašytojas yra sulaikomas, valstybės narės užti-
krina greito teisminio svarstymo galimybę“. Šioje direktyvoje nėra nustatytas konkre-
tus maksimalus prieglobsčio prašytojo sulaikymo terminas. Tos pačios direktyvos 5 
straipsnyje nustatyta: „Valstybės narės gali nustatyti arba ir toliau taikyti palankesnius 
reikalavimus pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkai, tiek, kiek tie reikala-
vimai neprieštarauja šiai direktyvai“. Direktyvos 2003/9 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta: 
„Kai yra tikslinga, pavyzdžiui, dėl teisinių priežasčių arba viešosios tvarkos sumetimais, 
valstybės narės nacionalinės teisės aktuose nustatyta tvarka gali izoliuoti prieglobsčio 
prašytoją tam tikroje konkrečioje vietoje“. Šioje direktyvoje taip pat nėra nustatytas 
konkretus maksimalus prieglobsčio prašytojo sulaikymo terminas. 

21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Direktyvos 2008/115, 2003/9 ir 2005/85 ne-
draudžia valstybėms narėms nustatyti palankesnių nuostatų asmenims, jei jos ne-
prieštarauja šioms direktyvoms (Direktyvos 2005/85 5 straipsnis, Direktyvos 2008/115  
4 straipsnio 3 dalis, Direktyvos 2003/9 4 straipsnis ir 15 konstatuojamoji dalis). Be to, Di-
rektyvos 2008/115 15 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta pareiga valstybėms narėms nustatyti 
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sulaikymo laikotarpio ribas, neviršijančias nurodytų terminų, t. y. valstybės narės gali 
pasirinkti įtvirtinti ir trumpesnius nei nurodyta sulaikymo terminus. Šiuo atveju Lie-
tuvos Respublikos įstatymų leidėjas pasirinko įtvirtinti palankesnes sąlygas užsienie-
čiams nei tai būtų galima padaryti pagal Direktyvas 2005/85 ir 2008/115, nustatydamas 
18 mėnesių trukmės galimą ilgiausią užsieniečio sulaikymo laikotarpį, kai vyksta pro-
cedūra dėl jo išsiuntimo, į kurį patenka 6 mėnesių terminas, kai užsienietį galima su-
laikyti ne tik pagrindais, susijusiais su išsiuntimu, bet ir kitais Įstatymo 113 straipsnyje 
nustatytais pagrindais. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, toks reglamentavimas yra 
suderinamas su minėtomis direktyvomis, kadangi nustatyti terminai neviršija Direkty-
vos 2008/115 15 straipsnyje įtvirtintų maksimalių sulaikymo terminų. Europos Sąjun-
gos Teisingumo Teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimas C-357/09 Said Shamilovich 
Kadzoev (Huchbarov) šiuo atveju nėra aktualus, nes Lietuvos Respublikos teisėje nėra 
įtvirtintų atskirai skaičiuojamų sulaikymo terminų prieglobsčio prašytojams ir jo ne-
prašantiems užsieniečiams. Kaip minėta, šiuo atveju yra sprendžiama dėl pamatinės 
demokratinės visuomenės vertybės – prigimtinės teisės į laisvę, todėl jos ribojimas 
įstatymu privalo būti reglamentuotas tiksliai, o įstatymo normos – aiškinamos griežtai.

22. Iš bylos medžiagos matyti, kad Švenčionių rajono apylinkės teismui priimant 
sprendimą pratęsti pareiškėjo sulaikymą, maksimalus 18 mėnesių terminas jį sulaikyti 
jau buvo suėjęs (pareiškėjas pareigūno sprendimu buvo sulaikytas 2012 m. gruodžio 
31 d. (Užsieniečių registracijos centro byla, b. l. 25), vėliau (nuo 2013 m. sausio 2 d.) 
buvo sulaikomas pagal teismo sprendimus). Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus 
ir aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Švenčionių rajono apylinkės 
teismas skundžiamame 2014 m. liepos 2 d. sprendime netinkamai aiškino ir pritaikė 
Įstatymo 114 straipsnio 4 dalį, todėl šis sprendimas yra naikinamas ir priimamas nau-
jas sprendimas – 2014 m. birželio 26 d. Užsieniečių registracijos centro teikimo pratęsti 
(duomenys neskelbtini) piliečio N. M. M. sulaikymą netenkinti. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 143 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo N. M. M. apeliacinį skundą tenkinti.
Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 2 d. sprendimą panaikinti ir 

priimti naują sprendimą – netenkinti 2014 m. birželio 26 d. Užsieniečių registracijos 
centro teikimo pratęsti (duomenys neskelbtini) piliečio N. M. M. sulaikymą.

Sprendimas neskundžiamas.

2.1.2. Dėl grėsmės valstybės saugumui vertinimo, sprendžiant dėl leidimo gyventi 
Lietuvoje išdavimo

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte nusta-
tyta, jog išduoti ar pakeisti leidimą gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu jo gyvenimas 
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Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai. 
Sprendžiant dėl leidimo gyventi išdavimo, visais atvejais privalo būti vertinamas galimos 
grėsmės valstybės saugumui realumas, t. y. tam tikra grėsmės galimybė turi objektyviai, 
tikrovėje ir realiai egzistuoti, o ne būti vien tik numanoma, spėjama ar paprasčiausiai įsi-
vaizduojama. Be to, turi būti įvertinamas ir grėsmės valstybės saugumui galimybės aki-
vaizdumas laiko požiūriu, t. y. grėsmės valstybės saugumui galimybė turi jau (priimant 
atitinkamą sprendimą) egzistuoti.

Turint omenyje, kokias neigiamas pasekmes gali sukelti atsisakymas išduoti leidimą 
gyventi, įrodymų pakankamumo požiūriu, tokios grėsmės galimybė turi būti įrodyta to-
kiu tikėtinumo laipsniu, kad ji būtų akivaizdi. Taigi sprendžiant dėl atsisakymo išduoti 
leidimą gyventi, privalo būti įvertintas galimos grėsmės valstybės saugumui realumas ir 
akivaizdumas (laiko bei įrodymų pakankamumo požiūriu).

Siekiant tinkamai pritaikyti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 35 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, be kita ko, būtina įvertinti ir tai, kokio leidimo ir kokiu pagrindu prašo-
ma, taip pat individualią prašymą pateikusio užsieniečio situaciją (šeiminius, socialinius, 
ekonominius ar kitus ryšius su Lietuvos Respublika ir kt.) ir kitas reikšmingas aplinky-
bes. Taip pat būtina pabrėžti, kad sprendžiant dėl užsieniečio gyvenimo Lietuvoje pavo-
jaus valstybės saugumui galimybės, atliekamas iš esmės perspektyvinis (į ateitį nukreiptas) 
vertinimas. Tai lemia, kad tam tikras situacijos prognozavimas šiuo atveju yra neišven-
giamas. Tačiau šis procesas negali būti grindžiamas vien tik spėjimais ir įtarimais. Jis turi 
būti paremtas nustatytais faktais, ypač anksčiau atliktais asmens veiksmais, jų pobūdžiu. 
Būtent jų pagrindu ir galima daryti išvadą, ar egzistuoja pakankamai reali ir akivaizdi 
grėsmės valstybės saugumui galimybė – pagrindas atsisakyti išduoti leidimą gyventi. 

Administracinė byla Nr. A858-2430/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-06354-2013-7

 Procesinio sprendimo kategorija 3.5 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. lapkričio 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegi-
jos pirmininkė), 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. 
birželio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. D. skundą atsa-
kovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas M. D. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu 
(b. l. 1–5), prašydamas: 1) panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respubli-
kos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2013 m. spalio 
14 d. sprendimą Nr. (15/4-1) 3I-1106 (00109) „Dėl atsisakymo išduoti leidimą laiki-
nai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui M. D.“ (toliau – ir 
Sprendimas); 2) įpareigoti Migracijos departamentą išduoti leidimą laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui M. D.; 3) priteisti bylinėjimosi 
išlaidas. 

Nurodė, kad Sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, pažeidžiantis pareiškėjo ne-
kaltumo prezumpcijos principą, o Policijos departamento 2013 m. rugsėjo 24 d. išva-
da „Dėl M. D. grėsmės viešajai tvarkai“ Nr. 5-IL-1348 (toliau – ir Išvada) neatitinka 
faktinių aplinkybių. Jis 2013 m. birželio 18 d. buvo sulaikytas (duomenys neskelbtini) 
ir šiuo metu yra perduotas pagal Europos arešto orderį baudžiamajam persekiojimui 
(duomenys neskelbtini). Todėl Išvadoje nurodoma neteisinga informacija, kad pareiškė-
jas yra ieškomas, nes tuo metu, kai buvo parengta Išvada, pareiškėjas jau daugiau kaip 
du mėnesius buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį. Be to, Sprendimas priimtas 
neatsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su pareiškėjo gyvenimu Lietuvoje – pareiškėjui 
2012 m. buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje; gyvendamas Lietuvoje pa-
reiškėjas nepadarė jokių teisės pažeidimų; pareiškėjo vadovaujama (duomenys neskelb-
tini) Lietuvoje vykdo teisėtą komercinę veiklą. Nei Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ (toliau – ir Įstatymas), nei kiti teisės aktai nepateikia sąvokos „gali grėsti“ api-
brėžimo, o sprendžiant leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo klausimą turi būti 
atsižvelgiama į galimos grėsmės realumą ir jos kilimo akivaizdumą sprendimo priėmi-
mo metu, be to, būtina užtikrinti teisingą valstybės, visuomenės ir užsieniečio teisių bei 
teisėtų interesų pusiausvyrą ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos principo. Pareiškėjas 
pabrėžė, kad jis yra tik įtariamas nusikalstamų veikų padarymu, jo atžvilgiu nėra pri-
imtas joks apkaltinamasis teismo nuosprendis, todėl vien tik įtarimų pateikimas negali 
būti atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje pagrindas. 

Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime (b. l. 15–18) prašė skundo 
netenkinti. 

Paaiškino, kad 2013 m. liepos 12 d. pareiškėjas, tuo pagrindu, kad jis yra (duo-
menys neskelbtini) vienintelis akcininkas ir vadovas, pateikė prašymą pakeisti leidimą 
laikinai gyventi ir dokumentus, patvirtinančius Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5 punk-
te bei 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą leidimo laikinai gyventi išdavimo pa-
grindą. Prašymo nagrinėjimo metu nustačius, kad Ieškomų asmenų, neatpažintų lavo-
nų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre yra duomenų apie šį užsienietį, 
su paklausimu kreiptasi į Policijos departamentą. Departamentas, įvertinęs visas fak-
tines aplinkybes, atsižvelgdamas į Policijos departamento 2013 m. spalio 1 d. Išvadą ir 
vadovaudamasis Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, numatančio-
mis, kad išduoti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui atsisakoma, kai jo gyvenimas gali 
grėsti valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonų sveikatai, priėmė teisėtą ir pagrįstą 
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Sprendimą. Pareiškėjas yra ieškomas (duomenys neskelbtini) SIRENE (duomenys ne-
skelbtini) nacionalinio biuro, dėl jo yra išduotas Europos arešto orderis nuo 2013 m. 
birželio 18 d., o prašymą dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo jis pateikė 2013 m. lie-
pos 12 d., todėl pareiškėjo teiginys, kad jis jau 2013 m. birželio 18 d. buvo sulaiky-
tas ir perduotas (duomenys neskelbtini) Respublikai pagal Europos arešto orderį, yra 
nepagrįstas. 

II. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 16 d. sprendimu  
(b. l. 82–88) pareiškėjo M. D. skundą tenkino iš dalies: panaikino Migracijos departa-
mento 2013 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. (15/4-1) 3I-1106 (00109), įpareigojo Migra-
cijos departamentą iš naujo išnagrinėti (duomenys neskelbtini) piliečio M. D. prašymą 
išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; iš atsakovo M. D. naudai pritei-
sė 50 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Kitą skundo dalį atmetė.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog (duomenys neskelbtini) pilietis M. D. Vil-
niaus apskrities VPK Migracijos valdybai 2013 m. liepos 12 d. pateikė prašymą pakeisti 
leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tuo pagrindu, kad jis yra (duomenys ne-
skelbtini) vienintelis akcininkas ir vadovas (b. l. 19–22). Kartu su minėtu prašymu jis 
pateikė (duomenys neskelbtini) piliečio paso kopiją, leidimo laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje, galiojančio iki 2013 m. rugpjūčio 27 d., kopiją, V. D. sutikimo leisti šiam 
užsieniečiui gyventi ir deklaruoti gyvenamąją vietą adresu (duomenys neskelbtini), Vil-
niuje, kopiją, taip pat dokumentus, patvirtinančius naujo leidimo laikinai gyventi Lie-
tuvos Respublikoje išdavimo pagrindą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų regis-
tro išplėstinio išrašo kopiją, kurioje nurodoma, kad M. D. nuo 2012 m. birželio 4 d. yra 
(duomenys neskelbtini) vienintelis akcininkas ir vadovas; (duomenys neskelbtini) vienin-
telio akcininko M. D. sprendimų dėl šios bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ir įsta-
tų patvirtinimo, dėl (duomenys neskelbtini) buveinės adreso pakeitimo kopijas, (duome-
nys neskelbtini) akcijų pasirašymo sutarties kopiją, (duomenys neskelbtini) įstatų kopiją, 
(duomenys neskelbtini) vienintelio akcininko sprendimą dėl šios bendrovės direkto-
riaus darbo užmokesčio nustatymo, (duomenys neskelbtini) finansinės atskaitomybės 
aiškinamąjį raštą, (duomenys neskelbtini) metinę pelno deklaraciją ir kitus dokumentus  
(b. l. 23–56). Migracijos departamentas, nagrinėdamas iš Vilniaus apskrities VPK Mi-
gracijos valdybos 2013 m. liepos 17 d. gautą pareiškėjo prašymą pakeisti leidimą laiki-
nai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir nustatęs, kad tikrinant duomenis apie M. D. Lietu-
vos nacionalinėje Šengeno informacinėje sistemoje gautas teigiamas atsakymas, 2013 m. 
liepos 19 d. raštu Nr. (15/4-8) 11K-25616 kreipėsi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą 
dėl informacijos pateikimo ir raštu Nr. (15/4-8) 10K–25539 – į Policijos departamentą 
su paklausimu, ar asmens, pateikusio prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje, gyvenimas Lietuvos Respublikoje gresia viešajai tvarkai (b. l. 59, 60). Mi-
gracijos departamentas 2013 m. spalio 1 d. gavo Policijos departamento 2013 m. rug-
sėjo 24 d. išvadą „Dėl M. D. grėsmės viešajai tvarkai“ Nr. 5-IL-1348, kurioje konstatuo-
ta, jog (duomenys neskelbtini) piliečio M. D. gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali kelti 
grėsmę viešajai tvarkai (b. l. 62–63). Tokia išvada padaryta nustačius, kad pagal Ieško-
mų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų registro duomenis, M. D. 
nuo 2013 m. birželio 18 d. yra ieškomas (duomenys neskelbtini) SIRENE (duomenys 
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neskelbtini) nacionalinio biuro, dėl jo yra išduotas Europos arešto orderis, jam už-
sienio valstybėje pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijo-
je, turto prievartavimo ir reketavimo, o Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso  
181 straipsnio „Turto prievartavimas“ sankcijose nustatytos maksimalios laisvės atė-
mimo bausmės didesnės nei vieneri metai laisvės atėmimo. Departamentas, įvertinęs 
Išvadoje nurodytas faktines aplinkybes ir konstatavęs, kad pareiškėjo gyvenimas Lietu-
vos Respublikoje gali kelti grėsmę viešajai tvarkai, 2013 m. spalio 14 d. priėmė sprendi-
mą Nr. (15/4-1) 3I-1106 (00109) „Dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietu-
vos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui M. D.“, kuriuo Įstatymo 35 straipsnio  
1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu atsisakė išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gy-
venti Lietuvos Respublikoje (b. l. 64–66).

Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo išduoti leidi-
mą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje teisėtumo ir pagrįstumo.

Teismas pažymėjo, kad leidimų nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 
išdavimo tvarką reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstaty-
mas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (tekste – Įstatymas), 1985 m. birželio 14 d. kon-
vencija „Dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo“ (toliau – ir Konvencija), Vidaus reikalų 
ministro 2009 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-205 patvirtintas Dokumentų leidimui 
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lie-
tuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, 
ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo 
įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos 
aprašas (toliau – ir Dokumentų pateikimo tvarkos aprašas), Lietuvos policijos gene-
ralinio komisaro 2011 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-290 patvirtintas Duomenų 
apie užsienietį, pateikusį prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respubli-
koje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje ar 
suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, tikrinimo ir išvados dėl užsieniečio galimos 
grėsmės viešajai tvarkai rengimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas). 

Teismas rėmėsi Įstatymo nuostatomis, susijusiomis su leidimo laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje pagrindais (2 str. 14 d., 26 str. 1 d., 40 str. 1 d. 5 p., 40 str. 3 d., 
45 str. 1 d. 2 p.) bei atsisakymu išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje (35 str. 1 d. 1 p.), taip pat Konvencijos nuostatomis dėl atsisakymo išduo-
ti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi valstybėje (35 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 ir 2 d. bei 
99 str. 1 ir 2 d.). Nurodė, kad Europos arešto orderio apibrėžimą, jo taikymo, vykdymo 
principus nustato Europos Sąjungos Ministrų Tarybos 2002 m. birželio 13 d. Pamati-
nis sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 
(2002/584/TVR) (toliau – ir Pamatinis sprendimas), kurio 1 straipsnio 1 dalis nustato, 
jog Europos arešto orderis yra teisminis sprendimas, kurį išduoda valstybė narė, kad 
kita valstybė narė areštuotų ir perduotų prašomą perduoti asmenį, siekiant patrauk-
ti baudžiamojon atsakomybėn arba vykdyti laisvės atėmimo bausmę, arba sprendimą 
dėl įkalinimo. Europos arešto orderio turinį bei formą apibrėžia Pamatinio sprendimo  
8 straipsnis. 

Duomenų apie užsienietį, pateikusį prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lie-
tuvos Respublikoje tikrinimo ir išvados dėl užsieniečio galimos grėsmės viešajai tvar-
kai parengimo tvarką, informacijos apie užsienietį vertinimo kriterijus nustato Aprašo 
(Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 5-V-290 



94

I. Administracinių teismų praktika

redakcija, galiojusi iki 2013 m. gruodžio 16 d.) 3.1, 3.3 punktai, kurie nustato, jog įga-
liotas pareigūnas, gavęs paklausimą, pagal jame nurodytus užsieniečio asmens duome-
nis Policijos registruojamų įvykių, administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių, 
Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų, Prevencinių povei-
kio priemonių taikymo, įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniuose registruo-
se, Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje, Lietuvos nacionalinėje Šengeno 
informacinėje sistemoje patikrina, ar užsienietis nėra pripažintas įtariamuoju, kalti-
namuoju, ar jis buvo teistas, ar nėra paskelbta jo tarptautinė ar nacionalinė paieška, 
ar jam nebuvo taikytos prevencinio poveikio priemonės, ar jis nebuvo padaręs admi-
nistracinių teisės pažeidimų, ar kita Šengeno valstybė nėra paskelbusi perspėjimo atsi-
sakyti leisti įvažiuoti į Šengeno teritoriją; ir apibendrina informaciją apie užsieniečio 
padarytus teisėtvarkos pažeidimus, atsižvelgdamas į Aprašo 6.1–6.6, 7.1–7.3 punk-
tuose išvardytus informacijos apie užsienietį vertinimo kriterijus, parengia išvadą dėl 
užsieniečio galimos grėsmės viešajai tvarkai <...>. Informacijos apie užsienietį vertini-
mo kriterijus nustato Aprašo 6 punktas, numatantis, kad vertindamas, ar užsieniečio 
gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę viešajai tvarkai, įgaliotas migraci-
jos poskyrio pareigūnas atsižvelgia į šiuos kriterijus: 1) užsienietis buvo nuteistas už 
sunkų ar labai sunkų nusikaltimą; 2) užsienietis buvo nuteistas už nusikaltimą, už kurį 
nubaustas ne mažesne kaip vienų metų laisvės atėmimo bausme; 3) užsieniečiui Lie-
tuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka 
taikomas oficialus perspėjimas arba teismo įpareigojimai; 4) užsienietis pagrįstai įtaria-
mas padaręs sunkų ir labai sunkų nusikaltimą arba yra įrodymų, kad jis ketina daryti 
tokius nusikaltimus; 5) užsieniečiui taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; 
6) užsienietis ieškomas užsienio valstybės už nusikaltimo padarymą, už kurį Lietuvos 
Respublikos baudžiamasis kodeksas numato ne mažesnę kaip vienų metų laisvės atė-
mimo bausmę. Be to, vertindamas, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali 
kelti grėsmę viešajai tvarkai, įgaliotas migracijos poskyrio pareigūnas gali atsižvelgti ir 
į papildomus kriterijus: užsieniečio elgesį; užsieniečio išnykusį teistumą už padarytą 
nusikaltimą; per pastaruosius dvejus metus užsieniečio padarytus administracinius tei-
sės pažeidimus (Aprašo 7 p.).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2010 m. spalio 11 d. 
sprendime administracinėje byloje Nr. A756-342/2010 pažymėjo, kad nei Įstatymas, nei 
kiti teisės aktai nepateikia sąvokos ,,gali grėsti“ apibrėžimo. Teisėjų kolegijos nuomo-
ne, sprendžiant leidimo laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiui išdavimo (atsisakymo 
išduoti) klausimą, turėtų būti vertinamas galimos grėsmės valstybės saugumui, vieša-
jai tvarkai ar žmonių sveikatai realumas bei tokios grėsmės galimybės akivaizdumas 
atitinkamo sprendimo priėmimo metu. Be to, būtina užtikrinti ir teisingą valstybės, 
visuomenės ir užsieniečio teisių bei teisėtų interesų pusiausvyrą, kurią suponuoja pro-
porcingumo principo reikalavimai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisė-
jų kolegija 2010 m. birželio 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A858-1810/2010 
konstatavo, kad sprendžiant dėl leidimo gyventi išdavimo, visais atvejais privalo būti 
vertinamas galimos grėsmės valstybės saugumui realumas, t. y. tam tikra grėsmės gali-
mybė turi objektyviai, tikrovėje ir realiai egzistuoti, o ne būti vien tik numanoma, spė-
jama ar paprasčiausiai įsivaizduojama. Be to, turi būti įvertinamas ir grėsmės valsty-
bės saugumui galimybės akivaizdumas laiko požiūriu, t. y. grėsmės valstybės saugumui 
galimybė turi jau (priimant atitinkamą sprendimą) egzistuoti. Jei grėsmės valstybės 
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saugumui galimybė tikrovėje neegzistuoja (yra nereali) arba tokios grėsmės galimy-
bė tik tariamai gali atsirasti kažkada ateityje (nėra akivaizdi laiko požiūriu), atsisakyti 
išduoti leidimą gyventi vadovaujantis Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punktu nega-
lima. Bet kuriuo atveju būtina užtikrinti teisingą valstybės interesų ir užsieniečio tei-
sių bei teisėtų interesų pusiausvyrą. Sprendžiant dėl užsieniečio gyvenimo Lietuvoje 
pavojaus valstybės saugumui galimybės, atliekamas iš esmės perspektyvinis (į ateitį 
nukreiptas) vertinimas. Tai lemia, kad tam tikras situacijos prognozavimas šiuo atve-
ju yra neišvengiamas. Tačiau šis procesas negali būti grindžiamos vien tik spėjimais 
ir įtarimais. Jis turi būti paremtas nustatytais faktais, ypač anksčiau atliktais asmens 
veiksmais, jų pobūdžiu. Būtent jų pagrindu ir galima daryti išvadą, ar egzistuoja pa-
kankamai reali ir akivaizdi grėsmės valstybės saugumui galimybė – pagrindas atsisaky-
ti išduoti leidimą gyventi. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad tiek leidimas nuolat 
gyventi, tiek leidimas laikinai gyventi gali būti išduotas įvairiais teisiniais pagrindais, 
o kiekvieno konkretaus užsieniečio situacija paprastai yra unikali. Todėl siekiant tin-
kamai pritaikyti Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punktą, be kita ko, būtina įvertinti ir 
tai, kokio leidimo ir kokiu pagrindu prašoma, taip pat individualią prašymą pateiku-
sio užsieniečio situaciją (šeiminius, socialinius, ekonominius ar kitus ryšius su Lietuvos 
Respublika ir kt.) ir kitas reikšmingas aplinkybes. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija 2009 m. spalio 22 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A822-
1226/2009 pažymėjo, kad administraciniai aktai, kuriais sprendžiami asmens teisių ir 
pareigų klausimai, visais atvejais turi būti ne tik pagrįsti įstatymais, bet asmeniui tai-
komi jo teisių apribojimai turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, 
taikomos priemonės turi būti proporcingos pagrįstiems administravimo tikslams, jos 
neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Konsti-
tucinis Teismas 2000 m. gruodžio 6 d. nutarime yra pažymėjęs, kad teisingumo ir teisi-
nės valstybės konstituciniai principai suponuoja tai, kad už teisės pažeidimus valstybės 
nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, 
turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens aki-
vaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, o 1995 m. gruodžio 22 d. nutarime 
tas pats teismas nurodė, jog teisingumas yra vienas iš pagrindinių teisės, kaip socialinio 
gyvenimo reguliavimo priemonės, tikslų; jis yra vienas svarbiausių moralinių vertybių 
ir teisinės valstybės pagrindų; jis gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų 
pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, in-
teresų priešpriešos.

Atsižvelgiant į pirmiau paminėtas teisės aktų nuostatas darytina išvada, kad už-
sieniečiui leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas tuo atveju, jeigu 
jis atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytas leidimo gyventi 
išdavimo sąlygas ir nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių 
užsieniečiui gali būti neišduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (nauja įstatymo redakcija nuo 
2007 m. sausio 1 d.) 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, individualus administracinis ak-
tas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o tai-
komos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta faktinė aplinkybė, kad pareiškėjas M. D. 
nuo 2013 m. birželio 18 d. yra ieškomas (duomenys neskelbtini) SIRENE (duomenys ne-
skelbtini) nacionalinio biuro, dėl jo yra išduotas Europos arešto orderis, jam užsienio 
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valstybėje pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, turto  
prievartavimo ir reketavimo. Pareiškėjas šios faktinės aplinkybės neginčija ir teigia, kad 
jis nuo 2013 m. birželio 18 d. yra sulaikytas ir perduotas pagal Europos arešto orde-
rį baudžiamajam persekiojimui (duomenys neskelbtini). Nagrinėjamu atveju išvada, jog 
pareiškėjo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę viešajai tvarkai, padaryta 
atsižvelgus į vienintelį informacijos apie užsienietį vertinimo kriterijų, t. y. nustačius 
faktinę aplinkybę, jog pareiškėjas ieškomas užsienio valstybės už nusikaltimo pada-
rymą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato ne mažesnę kaip 
vienų metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau nebuvo atsižvelgta į kitas tokiam teiginiui 
pagrįsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su konkretaus Europos arešto orderio turi-
niu, jo vykdymo procedūra, taip pat nebuvo atsižvelgta į pareiškėjo elgesį tuo metu, kai 
jis gyveno Lietuvos Respublikoje turėdamas anksčiau išduotą leidimą laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje, į aplinkybę, kad pareiškėjas Lietuvoje turi verslą, užsiima teisėta 
veikla, turi gyvenamąją vietą ir kt. 

Pažymėtina, kad individualūs administraciniai sprendimai, kokiu pripažintinas ir 
ginčijamas Migracijos departamento sprendimas, negali būti grindžiami spėjimais ar 
įtarimais. Galima grėsmė viešajai tvarkai kaip pagrindas atsisakyti išduoti leidimą turi 
būti įrodyta, nustatytas jos realumas ir akivaizdumas (laiko bei įrodymų pakankamu-
mo požiūriu). Šios aplinkybės nebuvo vertinamos Migracijos departamento priimant 
ginčijamą sprendimą. 

Dėl anksčiau išdėstytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad ginčijamame atsa-
kovo Sprendime nurodytų aplinkybių nepakanka neabejotinai išvadai dėl pareiškėjo 
buvimo Lietuvoje grėsmės viešajai tvarkai pagrįsti. Nesant akivaizdžių duomenų, kad 
pareiškėjo gyvenimas Lietuvos Respublikoje realiai atsakovo sprendimo priėmimo 
metu kėlė grėsmę viešajai tvarkai, Migracijos departamento sprendimas naikintinas 
kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Migracijos departamentas įpareigotinas iš naujo išnagri-
nėti (duomenys neskelbtini) piliečio M. D. prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lie-
tuvos Respublikoje

Įvertinęs pareiškėjo naudai tenkintų skundo reikalavimų dalį, teismas pareiškėjui 
iš atsakovo Migracijos departamento priteisė 50 Lt žyminio mokesčio.

III.

Atsakovas Migracijos departamentas apeliaciniame skunde (b. l. 92–95) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 16 d. sprendi-
mą ir priimti naują – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais 
argumentais:

1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino visų faktinių bylos aplinkybių, dėl ko 
priėmė nepagrįstą objektyviais duomenimis ir neteisėtą sprendimą. Skundžiamas teis-
mo sprendimas yra neinformatyvus, nes teismas apsiribojo tik teisės aktų nuostatų ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos citavimu, tačiau nepateikė jokio 
faktinių bylos aplinkybių vertinimo. 

2. Teismas savo sprendimą grindė jau negaliojančiomis teisės normomis – Kon-
vencijos 96 straipsnis buvo pakeistas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės 
sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo. Konvencijos 96 straipsnį pakeitė 
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Reglamento 24 straipsnis, kuris nagrinėjamu atveju taip pat negalėtų būti taikomas, 
nes reglamentuoja visai kitus teisinius santykius (perspėjimų dėl draudimo atvykti ir  
apsigyventi valstybių narių teritorijoje įtraukimas į Šengeno informacinę sistemą). At-
sisakymui išduoti leidimą laikinai gyventi tam tikroje valstybėje taikoma nacionalinė 
teisė. Reglamento 24 straipsnis yra taikomas tais atvejais, kai užsieniečiui uždraudžia-
ma atvykti į visų Šengeno valstybių narių teritoriją.

3. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 
11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-342/2010, tačiau šios bylos faktinės 
aplinkybės skyrėsi nuo nagrinėjamos bylos. 

4. Apeliantas nesutinka su teismo teiginiu, kad Migracijos departamentas atsižvel-
gė tik į vieną aplinkybę – kad dėl pareiškėjo (duomenys neskelbtini) yra išduotas Eu-
ropos arešto orderis. Migracijos departamentas įvertino tai, kad pareiškėjas Lietuvoje 
gyveno tik metus, su Lietuvos Respublika jo nesieja šeiminiai ryšiai, pareiškėjas išdavė 
įgaliojimą kitam asmeniui atstovauti jam, kaip vieninteliui (duomenys neskelbtini) akci-
ninkui ir atlikti kitus veiksmus. 

5. Teismas nepagrįstai neįvertino pareiškėjo grėsmės viešajai tvarkai realu-
mo. Nors Įstatymas nedetalizuoja, kad yra grėsmė viešajai tvarkai, tačiau tai pagal 
savo kompetenciją vertinti gali įgaliotos valstybės institucijos. Be to, pagal Įstatymo  
35 straipsnio 1 dalies 1 punktą užtenka įvertinti, ar užsieniečio elgesys praeityje suda-
ro realios bei akivaizdžios grėsmės viešajai tvarkai galimybę, nebūtina, kad sprendimo 
priėmimo metu būtų pažeistas viešasis interesas. Migracijos departamento Sprendimas 
buvo grindžiamas konkrečiais duomenimis – (duomenys neskelbtini) išduotu Europos 
arešto orderiu. 

6. Pirmosios instancijos teismas atsisakė į bylą trečiuoju suinteresuotu asme-
niui įtraukti Policijos departamentą, kuris buvo pateikęs išvadą dėl pareiškėjo grės-
mės viešajai tvarkai. Tokiu būdu buvo užkirstas kelias teisingam ir visapusiškam bylos 
išnagrinėjimui. 

Pareiškėjas M. D. su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepime (b. l. 98–100) 
prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti 
nepakeistą.

Pareiškėjo manymu, pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą 
sprendimą, teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai jas įvertino. Migracijos depar-
tamentas, priimdamas skundžiamą Sprendimą, rėmėsi tik viena aplinkybe – tuo, kad 
pareiškėjo atžvilgiu yra išduotas Europos arešto orderis. Nors atsakovas teigia, kad 
vertino ir kitas aplinkybes, tačiau realiai jos Sprendime nevertintos. Be to, atsakovas 
Sprendime nevertino pareiškėjo keliamos grėsmės realumo ir akivaizdumo, rėmėsi tik 
spėjimais ir įtarimais. 

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. (15/4-1)  
3I-1106 (00109) „Dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 
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(duomenys neskelbtini) piliečiui M. D.“ teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo  
Migracijos departamentą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duo-
menys neskelbtini) piliečiui M. D.

Išnagrinėjęs administracinę bylą, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skun-
dą tenkino iš dalies, iš esmės pažymėjęs, kad ginčijamame atsakovo Sprendime nurodytos 
aplinkybės nepakanka neabejotinai išvadai dėl pareiškėjo buvimo Lietuvoje grėsmės viešajai 
tvarkai pagrįsti.

Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo spren-
dimu ir teigia, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai 
iš dalies tenkino pareiškėjo skundą.

Įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija su tokiu apelianto 
vertinimu nesutinka.

Teisinius santykius dėl pareiškėjo prašomo leidimo gyventi Lietuvos Respubli-
koje išdavimo reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ (toliau – ir Įstatymas, UTPĮ) nuostatos. Šio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5 
punkte įtvirtinta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas už-
sieniečiui, jeigu jis ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje. Šiai įstatymo 
nuostatai konkretizuoti skirtas to paties įstatymo 45 straipsnis, kuris apibrėžia sąlygas, 
kurioms esant užsieniečiui, kuris ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, 
gali būti išduodamas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje: 1) įregistruoja 
įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip savininkas arba bendraturtis, 
kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė turi sudaryti ne mažiau 
kaip 50 tūkstančių litų, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmo-
nės, įstaigos, organizacijos tikslų ir vykdant veiklą; 2) yra įmonės, įstaigos ar organiza-
cijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje, vadovas ar įgaliotas atstovas, jeigu pagrin-
dinis jo atvykimo tikslas yra darbas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje; 3) Lietuvos 
Respublikoje ketina užsiimti teisėta veikla, kuriai nereikia gauti leidimo dirbti ar leidi-
mo vykdyti tam tikrą veiklą. 

Minėtų įstatymo nuostatų įgyvendino tvarką detalizuoja, be kita ko, Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V–329 patvirtintas 
Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų 
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, 
taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudary-
ta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje, tvarkos aprašas. 

Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tik Įstatymo 45 straipsnyje numatytų sąlygų 
egzistavimas per se nereiškia, kad turi būti išduotas atitinkamas leidimas. Įstatymo  
35 straipsnio 1 dalis nustato pagrindus, kuriems esant atsisakoma išduoti ar pakeis-
ti užsieniečiui leidimą gyventi. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, Migracijos de-
partamentas sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi M. D. grindė Įstaty-
mo 35 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, jog išduoti ar pakeisti leidimą 
gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti 
valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai. Migracijos departamentas pir-
miausia nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu tuo aspektu, kad, pasak 
jo, sprendžiant dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi, užtenka tik įvertinti, ar užsie-
niečio elgesys praeityje sudaro akivaizdžios grėsmės viešajai tvarkai ateityje galimybę. 
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Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte tiesiogiai nėra numatyta, kad atsisakyti 
išduoti leidimą gyventi galima tik tuo atveju, jei grėsmė valstybės saugumui yra rea-
li ir akivaizdi. Šioje teisės normoje nustatyta, kad išduoti ar pakeisti leidimą gyventi 
užsieniečiui atsisakoma, jeigu jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės 
saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai. Tačiau nei Užsieniečių teisinės padėties 
įstatymas, nei kiti teisės aktai neapibrėžia, ką reiškia sąvoka „gali grėsti“. Taigi jos tu-
rinio atskleidimas, taip pat taikymas konkrečiu atveju yra teisės aiškinimo ir taikymo 
dalykas (žr., be kita ko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858 – 1810/2010).

Šiuo aspektu teisėjų kolegija visų pirma pastebi, kad nors, kaip teisingai paste-
bi Migracijos departamentas, pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punktą leidimą 
gyventi galima atsisakyti išduoti dėl galimos grėsmės valstybės saugumui, tai, teisėjų 
kolegijos vertinimu, nereiškia, kad sprendžiant šį klausimą, neturi būti vertinamas to-
kios grėsmės valstybės saugumui realumas ir akivaizdumas bei kitos konkrečiu atveju 
reikšmingos aplinkybės.

Teisėjų kolegijos nuomone, negali būti atmesta tokia situacija, kad grėsmė valsty-
bės saugumui gali pasireikšti ir kaip potencialus pavojus. Taigi grėsmės valstybės sau-
gumui sąvoka tam tikrais atvejais gali apimti ir galimą pavojų – kai dėl užsieniečio 
buvimo Lietuvos Respublikoje valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar sveikatai iškyla 
potencialus pavojus, kitaip tariant, atsiranda grėsmės galimybė. Tačiau galimos grėsmės 
valstybės saugumui turinys ir apimtis negali būti nepagrįstai ir neprotingai plečiamas 
(žr., pvz., EŽTT 2008 m. balandžio 24 d. sprendimą byloje C. G. ir kt. prieš Bulgariją, 
pareiškimo Nr. 1365/07). Priešingu atveju būtų iškreipta nagrinėjamos normos prasmė 
ir tikslai, nes užsieniečiui leidimo gyventi būtų galima neišduoti dėl iš esmės tik taria-
mo, t. y. nei laike, nei erdvėje realiai neegzistuojančio bei neįrodyto pavojaus valstybės 
saugumui, tokiu būdu sudarant nepateisinamas prielaidas diskriminuoti atitinkamus 
užsieniečius arba kitaip piktnaudžiauti valdžia (suteiktais įgaliojimas).

Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad sprendžiant dėl leidimo gyventi išdavimo, 
visais atvejais privalo būti vertinamas galimos grėsmės valstybės saugumui realumas, 
t. y. tam tikra grėsmės galimybė turi objektyviai, tikrovėje ir realiai egzistuoti, o ne būti 
vien tik numanoma, spėjama ar paprasčiausiai įsivaizduojama. Be to, turi būti įvertina-
mas ir grėsmės valstybės saugumui galimybės akivaizdumas laiko požiūriu, t. y. grės-
mės valstybės saugumui galimybė turi jau (priimant atitinkamą sprendimą) egzistuoti. 
Jei grėsmės valstybės saugumui galimybė tikrovėje neegzistuoja (yra nereali) arba to-
kios grėsmės galimybė tik tariamai gali atsirasti kažkada ateityje (nėra akivaizdi laiko 
požiūriu), atsisakyti išduoti leidimą gyventi vadovaujantis Įstatymo 35 straipsnio 1 da-
lies 1 punktu negalima. Bet kuriuo atveju būtina užtikrinti teisingą valstybės interesų 
ir užsieniečio teisių bei teisėtų interesų pusiausvyrą. 

Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ginčijamo sprendimo priėmimo 
metu galiojusio Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje buvo nustaty-
ta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis 
(faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuo-
tos. Iš šios teisės normos taip pat matyti, kad individualūs administraciniai sprendimai, 
kokiu pripažintinas ir ginčijamas Migracijos departamento sprendimas, negali būti 
grindžiami spėjimais ar įtarimais, asmeninėmis simpatijomis ar antipatijomis. Galima 
grėsmė valstybės saugumui kaip pagrindas atsisakyti išduoti leidimą turi būti įrodyta. 
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Turint omenyje, kokias neigiamas pasekmes gali sukelti atsisakymas išduoti leidimą 
gyventi, įrodymų pakankamumo požiūriu, tokios grėsmės galimybė turi būti įrody-
ta tokiu tikėtinumo laipsniu, kad ji būtų akivaizdi. Taigi sprendžiant dėl atsisakymo  
išduoti leidimą gyventi, privalo būti įvertintas galimos grėsmės valstybės saugumui re-
alumas ir akivaizdumas (laiko bei įrodymų pakankamumo požiūriu). LVAT praktikoje 
laikomasi nuostatos, kad kiekvieno konkretaus užsieniečio situacija paprastai yra uni-
kali. Todėl siekiant tinkamai pritaikyti UTPĮ 35 straipsnio 1 dalies 1 punktą, be kita ko, 
būtina įvertinti ir tai, kokio leidimo ir kokiu pagrindu prašoma, taip pat individualią 
prašymą pateikusio užsieniečio situaciją (šeiminius, socialinius, ekonominius ar kitus 
ryšius su Lietuvos Respublika ir kt.) ir kitas reikšmingas aplinkybes. Taip pat būtina 
pabrėžti, kad sprendžiant dėl užsieniečio gyvenimo Lietuvoje pavojaus valstybės sau-
gumui galimybės, atliekamas iš esmės perspektyvinis (į ateitį nukreiptas) vertinimas. 
Tai lemia, kad tam tikras situacijos prognozavimas šiuo atveju yra neišvengiamas. Ta-
čiau šis procesas negali būti grindžiamos vien tik spėjimais ir įtarimais. Jis turi būti 
paremtas nustatytais faktais, ypač anksčiau atliktais asmens veiksmais, jų pobūdžiu. 
Būtent jų pagrindu ir galima daryti išvadą, ar egzistuoja pakankamai reali ir akivaizdi 
grėsmės valstybės saugumui galimybė – pagrindas atsisakyti išduoti leidimą gyventi 
(žr., be kita ko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 23 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A858-1810/2010)

Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) pilietis M. D. Vil-
niaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai 2013 m. liepos 
12 d. pateikė prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tuo pa-
grindu, kad jis yra (duomenys neskelbtini) vienintelis akcininkas ir vadovas (b. l. 19–22). 
Kartu su prašymu pateikė (duomenys neskelbtini) piliečio paso kopiją, leidimo laikinai 
gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojančio iki 2013 m. rugpjūčio 27 d., kopiją, V. D. 
sutikimo leisti šiam užsieniečiui gyventi ir deklaruoti gyvenamąją vietą adresu (duo-
menys neskelbtini), Vilniuje, kopiją, taip pat dokumentus, patvirtinančius naujo leidi-
mo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pagrindą – Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, kurioje nurodoma, kad M. D. nuo 
2012 m. birželio 4 d. yra (duomenys neskelbtini) vienintelis akcininkas ir vadovas, (duo-
menys neskelbtini) vienintelio akcininko M. D. sprendimų dėl šios bendrovės įstatinio 
kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo, dėl (duomenys neskelbtini) buveinės adreso 
pakeitimo kopijas, (duomenys neskelbtini) akcijų pasirašymo sutarties kopiją, (duome-
nys neskelbtini) įstatų kopiją, (duomenys neskelbtini) vienintelio akcininko sprendimą 
dėl šios bendrovės direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo, (duomenys neskelbtini) 
finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, (duomenys neskelbtini) metinę pelno dekla-
raciją (b. l. 23-56). 

Migracijos departamentas 2013 m. spalio 14 d. sprendimą atsisakyti išduoti lei-
dimą laikinai gyventi priėmė tuo pagrindu, kad M. D. buvimas Lietuvos Respubliko-
je kelia grėsmę valstybės saugumui. Toks sprendimas grįstas Policijos departamento 
2013 m. rugsėjo 24 d. išvada „Dėl M. D. grėsmės viešajai tvarkai“ Nr. 5-IL-1348, pagal 
kurią grėsmė Lietuvos Respublikos saugumui kilo dėl to, jog M. D. nuo 2013 m. bir-
želio 18 d. yra ieškomas (duomenys neskelbtini) SIRENE (duomenys neskelbtini) naci-
onalinio biuro, dėl jo yra išduotas Europos arešto orderis, jam užsienio valstybėje pa-
reikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, turto prievartavimo ir 
reketavimo.
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Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamą Migracijos departamento sprendimą ir 
minėtą Policijos departamento 2013 m. rugsėjo 24 d. išvadą, pažymi, kad pirmosios 
instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Migracijos departamentas išvadą, kad pa-
reiškėjo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę viešajai tvarkai, padarė atsi-
žvelgęs į vienintelį informacijos apie užsienietį vertinimo kriterijų, t. y. nustatęs faktinę 
aplinkybę, kad pareiškėjas ieškomas užsienio valstybės už nusikaltimo padarymą, ta-
čiau nevertino kitų aplinkybių. 

Šiuo aspektu atmestini atsakovo apeliacinio skundo argumentai, jog Migraci-
jos departamentas įvertino tai, kad pareiškėjas Lietuvoje gyveno tik metus, su Lietu-
vos Respublika jo nesieja šeiminiai ryšiai, pareiškėjas išdavė įgaliojimą kitam asme-
niui atstovauti jam, kaip vieninteliui (duomenys neskelbtini) akcininkui, ir atlikti kitus 
veiksmus. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog skundžiamame Migracijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013 m. spalio 14 d. sprendime 
Nr. (15/4-1) 3I-1106 (00109) „Dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietu-
vos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui M. D.“ nėra analizuojama nei viena 
iš atsakovo nurodytų aplinkybių, t. y. ginčijamame Migracijos departamento spendi-
me nėra vertinti pareiškėjo šeiminiai, socialiniai, ekonominiai ar kiti ryšiai su Lietu-
vos Respublika. Atkreiptinas dėmesys, kad pats atsakovas apeliaciniame skunde nuro-
do, jog Migracijos departamento sprendimas buvo grindžiamas ne bendro pobūdžio 
spėjimais, bet konkrečiai tuo, jog (duomenys neskelbtini) išdavė Europos arešto orderį, 
kadangi pareiškėjui yra pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamoje organiza-
cijoje, turto prievartavimo ir reketavimo. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instanci-
jos teismo išvadai, kad vien šios aplinkybės nurodymas skundžiamame Migracijos de-
partamento sprendime neleidžia daryti neabejotinos išvados, kad pareiškėjo buvimas 
Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę viešajai tvarkai, todėl teisėjų kolegija sutinka su 
pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad priimdamas sprendimą atsakovas turėjo 
įvertinti ir kitas reikšmingas faktines aplinkybes.

Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teis-
mas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartimi 
administracinėje byloje Nr. A756-342/2010, nors šios bylos faktinės aplinkybės skiria-
si nuo nagrinėjamos bylos. Pasisakydama dėl šio argumento teisėjų kolegija pažymi, 
kad teismų praktika taikant įstatymus kitose bylose gali būti teisingai remiamasi tik 
tuo atveju, jei bylų faktinės aplinkybės yra analogiškos arba labai panašios, sprendžiant 
ginčą buvo taikytas ir aiškintas tas pats įstatymas (atitinkama tos pačios redakcijos jo 
norma). Pirmosios instancijos teismo nurodyta administracinė byla Nr. A756-342/2010 
pagal faktines aplinkybes nėra analogiška nagrinėjamai bylai. Nepaisant to, kad na-
grinėjamos bylos ir administracinės bylos Nr. A756-342/2010 faktinės aplinkybės nesu-
tampa, pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime tik bendrai nurodė 
aplinkybes, kurios turi būti vertinamos sprendžiant leidimo laikinai gyventi Lietuvoje 
užsieniečiui išdavimo (atsisakymo išduoti) klausimą, todėl nagrinėjamu atveju ginčui 
išspręsti tokia nuoroda esminės įtakos neturėjo. Todėl minėtas atsakovo argumentas 
atmestinas kaip nepagrįstas.

Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teis-
mas visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrė bylos faktines aplinkybes, teisingai 
aiškino bei taikė ginčą reglamentuojančias teisės normas, todėl skundžiamas pirmo-
sios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (ABTĮ 86 str.), naikinti jį  
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apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Taigi pirmosios instancijos 
teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmetamas.

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

n u t a r i a:

Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-
nisterijos apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 16 d. sprendimą pa-
likti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.2. Bylos dėl žemės teisinių santykių

2.2.1. Dėl žemės servituto nustatymo įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų 
terminalo infrastruktūros darbus

Tiek žemės paėmimas visuomenės poreikiams, tiek servituto nustatymas administra-
ciniu aktu yra skirtingo pobūdžio institutai, kuriais ribojamos savininko teisės. Abu ins-
titutai taikomi įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Esminėmis nuosavybės ribojimo 
sąlygomis yra proporcingumo principo laikymasis, pagal kurį įstatymuose numatytos nuo-
savybę ribojančios priemonės turi atitikti siekiamus visuomenei būtinus ir konstituciškai 
pagrįstus tikslus. 

Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme 
(toliau – ir SGD terminalo įstatymas) įtvirtinto reguliavimo, įstatymų nustatytose ribose, 
esant įstatymuose įtvirtintoms sąlygoms ir pagrindams, suskystintų gamtinių dujų (toliau– 
ir SGD) terminalo infrastruktūros projektų vykdymas gali būti nukreiptas skirtingomis 
kryptimis, t. y. tiek paimant žemę visuomenės poreikiams, tiek nustatant nuosavybės teises 
ribojančius servitutus. Abiem atvejais ribojimas – nuosavybės paėmimas arba ribojimas 
servitutu – kyla iš visuomenės poreikio. Nagrinėjamos bylos kontekste visuomenės poreikį 
pagrindžia infrastruktūros, dėl kurios nustatomas servitutas, priklausomybė SGD termi-
nalo projektui, kuris yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos ekonominiu projektu.

Įstatymų numatytais atvejais viena ar kita nuosavybės ribojimo priemonė gali būti 
prioretizuojama ir tinkamesnė individualiu atveju. Vertinant tam tikro nuosavybės tei-
sių ribojimo būdo parinkimą esminiais klausimais lieka konkrečios priemonės taikymo 
prielaidų tenkinimas ir tinkamas (lygiavertis) iš ribojimų kylančios žalos kompensavimas, 
kuris atitiktų ir iš Konstitucijos kylantį reikalavimą dėl nuosavybės teisių ribojimo propor-
cingumo.

SGD terminalo įstatymas įtvirtina sprendimus priimančios valstybės valdymą įgy-
vendinančios institucijos diskreciją rinktis tą nuosavybės ribojimo būdą, kurį ji laiko 
tinkamiausiu konkrečiu atveju, siekiant įgyvendinti SGD terminalo įstatyme įtvirtintus 
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tikslus. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į galimybes ir procesų ypatumus, pasirink-
tas servituto nustatymas. Servitutas iš esmės yra mažesnio nuosavybės ribojimo laipsnio 
priemonė už nuosavybės paėmimą. Nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams institu-
to taikymo atveju visa paimama nuosavybė tampa kito savininko nuosavybe. Tuo tarpu 
servitutas, net ir esant dideliam daiktinių teisių suvaržymui, nelemia tarnaujančio daikto 
tapimo viešpataujančio daikto nuosavybe. Be to, žemės paėmimas visuomenės poreikiams 
yra išskirtinė, ypatinga procedūra. Ji turi būti taikoma tik ypatingais atvejais. Tai lemia ne 
tik įstatymuose įtvirtintos šios procedūros taikymo sąlygos, bet ir sudėtinga šios procedūros 
vykdymo tvarka.

Administracinė byla Nr. A261-2801/2014
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-01106-2013-9

Procesinio sprendimo kategorija 4.4
 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. gruodžio 11 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos 
pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjos P. D. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administraci-
nio teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos 
P. D. M. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, 
trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant akcinei bendrovei „Klaipėdos 
nafta“, uždarajai akcinei bendrovei „Ardynas“, uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lie-
tuva“, dėl administracinio akto panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėja P. D. M. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su skun-
du (I t., b. l. 5–13), prašydama panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Klaipėdos rajono skyriaus 2013 m. rugpjū-
čio 19 d. įsakymą Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1110 „Dėl servituto nustatymo P. D. M. žemės 
sklype (duomenys neskelbtini)“ (toliau – ir Įsakymas, ginčijamas įsakymas).

Paaiškino, kad jai nuosavybės teise priklauso 14,2114 ha ploto žemės sklypas, ku-
rio kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir žemės sklypas). Ginčijamu įsakymu 
atsakovas pareiškėjos žemės sklypui nepagrįstai nustatė žemės servitutus, suteikiančius 
teisę 1,3589 ha plote tiesti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines 
komunikacijas, aptarnauti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines 
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komunikacijas ir naudoti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines 
komunikacijas. 

Argumentavo, jog nors servitutai suprojektuoti Suskystintų gamtinių dujų termi-
nalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiajame plane (toliau – ir 
Specialusis planas), patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. 
birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-130, tačiau Specialiojo plano grafinės dalies brėžiniuose 
projektuojami servitutai apskritai nėra pažymėti, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte, Žemės servitutų nustatymo administra-
ciniu aktu taisyklių 2.4 punkte numatytą sąlygą, leidžiančią administraciniu aktu nu-
statyti servitutus privačios žemės sklypams tik tuomet, jei servitutas numatytas pagal 
teritorijų planavimo dokumentus. Pabrėžė, jog Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 
punktas suteikia galimybę administraciniu aktu pagal teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius nustatyti servitutus, suteikiančius teisę tiesti centralizuotus (bendrojo nau-
dojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus, tačiau Specialiuoju planu numatytas tiesti 
magistralinis dujotiekis negali būti priskiriamas prie bendrojo naudojimo inžinerinės 
infrastruktūros tinklų, nes Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 
56 dalis prie bendrojo naudojimo sistemos priskiria tik gamtinių dujų skirstymo (o 
ne perdavimo) sistemos dalį. Rėmėsi Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu 
taisyklių 15 punktu, numatančiu, jog servitutas turi būti projektuojamas tokio dydžio, 
ribų ir ploto, kad būtų užtikrintas viešpataujančio daikto tinkamas naudojimas ir būtų 
kuo mažiau ribojamos tarnaujančio daikto savininko teisės naudotis žemės sklypu ir 
tvirtino, kad servituto apimtis pareiškėjos žemės sklypui nustatyta be jokios objekty-
vios bei technologiškai pagrįstos būtinybės, sukuriant situaciją, kai servituto turėto-
jos AB „Klaipėdos nafta“ teisės tampa didesnės už žemės savininkės teises. Pažymėjo, 
kad pareiškėja nepretenduoja naudotis ir nesinaudos teise tiesti, aptarnauti ar naudoti 
aukšto slėgio dujotiekį, todėl pareiga tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį daiktą pareiškėjai 
nustatyta visiškai nepagrįstai. 

Nesutiko su skundžiamo įsakymo 2.4 punktu nustatytos 8 652,58 Lt vienkartinės 
kompensacijos dydžiu. Nurodė, kad nuostoliai buvo apskaičiuoti remiantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtinta Vien-
kartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu 
nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikė-
tiniui apskaičiavimo metodika (toliau – ir Metodika), kurioje visiškai nenumatytas že-
mės savininkų nuostolių atlyginimas dėl žemės rinkos vertės netekimo, nėra nustatyta 
nuostolių dydžio priklausomybė nuo servituto trukmės, nenustatytas periodinės kom-
pensacijos apskaičiavimo būdas. Todėl prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas) su prašymu ištirti: 1) ar Žemės įstatymo 
23 straipsnio 8 dalis, suteikianti teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti Me-
todiką, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, kadangi deleguoja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei tas funkcijas, kurias Konstitucija priskiria įstatymų leidėjui; 
2) ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1541 ir 
juo patvirtinta Metodika neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, kadangi 
reguliuoja klausimus, kurie turi būti sprendžiami įstatymu; 3) ar Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1541 ir juo patvirtinta Metodika ne-
prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
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(toliau – ir CK) 4.93 straipsnio 4 daliai ta apimtimi, kad nenumato visų realių savinin-
ko nuostolių atlyginimo. 

Paaiškino, jog, turėdama tikslą naudoti žemės sklypą ne žemės ūkio veiklai, pa-
reiškėja parengė žemės sklypo detalųjį planą, numatantį naudojimo paskirties pakei-
timą į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, po-
būdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Pabrėžė, jog parengtas 
detalusis planas buvo patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direk-
toriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. AV-1433 ir įregistruotas teritorijų planavi-
mo dokumentų registre, o minėto įsakymo 2 punktu pareiškėjos žemės sklypo paskir-
tis pakeista, nenumatant žemės sklypo naudojimo žemės ūkio veiklai. Todėl nuostoliai 
dėl praradimo naudoti žemę pagal paskirtį nepagrįstai skaičiuojami, vertinant žemės 
ūkio paskirties žemę. Akcentavo, kad atsakovas pažeidė ir Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes tinkamai neišaiškino 
ginčijamo akto apskundimo tvarkos.

Pareiškėja patikslintame skunde (II t., b. l. 43–57) papildomai pažymėjo, kad pa-
rengė atskirų sklypų, į kuriuos buvo padalintas žemės sklypas (duomenys neskelbtini), 
planus ir įregistravo sklypus kaip atskirus turtinius vienetus, todėl ginčijamu įsakymu 
servitutai nustatyti aštuoniuose pareiškėjos sklypuose (duomenys neskelbtini). Tvirtino, 
kad žemės sklypas galėjo būti panaudotas dujotiekio tiesimui tik jį paėmus visuomenės 
poreikiams ir pakeitus žemės naudojimo paskirtį, vėliau servitutą nustatant jau valsty-
biniam žemės sklypui. Argumentavo, kad pareiškėja taip pat patirs suvaržymų ir apri-
bojimų, susijusių su sklype planuojamu įrengti keliu įvažiavimui į kitus savo sklypus. 
Manė, jog servitutai gali būti nustatomi tik tuomet, kai tai nesusiję su dideliu tarnau-
jančio daikto savininko nuosavybės teisių suvaržymu.

Papildė prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą, siekiant įvertinti, ar Metodika ne-
prieštarauja Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 daliai, įpareigojančiai Vyriausybę nustatyti 
„vienkartinės ar periodinės kompensacijos“ apskaičiavimo metodiką tiek, kiek Metodi-
ka nenustato periodinės kompensacijos mokėjimo. Pažymėjo, jog pakeitus pareiškėjos 
žemės naudojimo paskirtį, VĮ Registrų centras nustatė žemės rinkos vertę vidutiniškai 
po 380 000 Lt už 1 ha, todėl nuostoliai dėl faktiškai prarastos 1,3589 ha žemės suda-
rytų daugiau nei 500 000 Lt. Be to, papildomus nuostolius pareiškėja patirtų ir dėl to, 
kad realiai nebegalėdama naudotis žemės dalimi, turėtų už šią dalį dar kasmet mokėti 
žemės mokestį.

Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į 
pareiškėjos skundą (I t., b. l. 39–47) prašė jį atmesti. 

Rėmėsi SGD terminalo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią SGD terminalo 
projektas yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos ekonominiu projektu. Pažymė-
jo, jog SGD terminalo įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, kad teritorijai, kurioje 
turi būti įrengta SGD terminalo infrastruktūra ir (ar) gamtinių dujų sistemos įrengi-
niai, susiję su SGD terminalo projekto įgyvendinimu, ir kuri nuosavybės teise ar kitais 
teisėtais pagrindais nėra valdoma bendrovės ar perdavimo sistemos operatoriaus, nu-
statomas žemės servitutas. 

Paaiškino, kad 2013 m. liepos 15 d. AB „Klaipėdos nafta“ pateikė prašymą  
Nr. (22.3)A6-432 dėl žemės servitutų nustatymo, pateikdama žemės sklypų, kuriems 
reikalinga nustatyti servitutą administraciniu aktu, sąrašą. NŽT, nustatant servitu-
tus administraciniu aktu, teisės aktai nenumato pareigos ar teisės nagrinėti servituto  
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būtinumo ir tikslingumo klausimą, nes tai sprendžia teritorijų planavimo dokumentas– 
Specialusis planas. Teigė, jog patvirtintas Specialusis planas nėra aktas, kuriuo nustato-
mas servitutas – dujotiekio statybai ir eksploatacijai reikalinga teritorija Specialiajame 
plane tik pažymėta kaip dujotiekio statybai ir eksploatacijai rezervuojama teritorija, o 
servitutai nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

Nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad ginčijamu įsakymu nustatyto servituto tu-
rinys nėra aiškus. Tvirtino, jog pareiškėjos žemės sklypui buvo nustatytas servitutas 
pagal Specialiojo plano rengėjo pateiktą žemės sklypo su nustatytomis specialiosiomis 
žemės ir miško naudojimosi sąlygomis bei servitutu planą, kuriame aiškiai nurodyta 
servituto vieta, ribos bei plotas.

Argumentavo, kad ginčijamo įsakymo 2.3 punkte nustatyta prievolė žemės sklypo 
savininkui tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį daiktą reiškia, jog pareiškėja, kaip protingas 
ir rūpestingas asmuo, neturėtų imtis veiksmų, kurie akivaizdžiai trukdytų servituto tu-
rėtojui prižiūrėti ir naudotis infrastruktūros objektais. 

Pabrėžė, jog atsakovas patikrino, ar AB „Sweco Lietuva“, apskaičiuodamas pareiš-
kėjai kompensaciją, tinkamai taikė Metodikos nuostatas, ir jokių pažeidimų nenustatė. 
Nors pareiškėja ir teigia, jog remiantis Metodika apskaičiuota vienkartinė kompensaci-
ja neapima visų jos patiriamų nuostolių, tačiau ji turi teisę kreiptis į bendrosios kom-
petencijos teismą dėl likusių neatlygintinų nuostolių priteisimo.

Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ atsiliepime į 
pareiškėjos skundą (I t., b. l. 65–73) su jo argumentais nesutiko. 

Nurodė, jog pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Specialiuoju planu nebuvo supro-
jektuotas ginčo servitutas. Pabrėžė, kad tiek Specialiojo plano aiškinamajame rašte, tiek 
kiekviename Specialiojo plano sprendinių konkretizavimo brėžinyje yra pateikti žemės 
sklypų, kuriuose specialiuoju planu rezervuojama teritorija dujotiekio statybai, sąrašai, 
nurodytas konkretus rezervuojamos teritorijos plotas kvadratinių metrų tikslumu. Be 
to, administraciniu aktu nustatytų žemės servitutų plotas yra identiškas Specialiajame 
plane nurodytam rezervuojamos teritorijos plotui. 

Paaiškino, jog prieš rengiant Specialųjį planą, buvo įvertinta ir žemės sklypų paė-
mimo visuomenės poreikiams alternatyva, tačiau šio nuosavybės paėmimo būdo buvo 
atsisakyta, kaip labiau ribojančio ir varžančio savininkų teises. Tvirtino, kad servitutas 
nustatytas laikantis teisės aktų reikalavimų ir tokios apimties, kokia būtina pagal teisės 
aktų reikalavimus. Argumentavo, jog servitutai administraciniu aktu nustatomi pagal 
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kuriuose yra suprojektuotas servituto 
dydis, plotas ir ribos, todėl nagrinėjamu atveju atsakovas, nustatydamas pareiškėjos že-
mės sklypui servitutą, privalėjo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos energe-
tikos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-130 patvirtinto Specialiojo plano 
sprendiniais. 

Pažymėjo, kad prievolę viešpataujančiu tampančio daikto savininkui kompensa-
ciją apskaičiuoti pagal Metodiką nustato Žemės įstatymo 23 straipsnis, ir tiek Speci-
aliojo plano rengėjas, parengęs vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos 
už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto 
savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo aktus, tiek viešpataujančiu 
tampančio daikto savininkas AB „Klaipėdos nafta“, tiek ir administracinį aktą patvir-
tinęs atsakovas, veikė vykdydami Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojan-
čių servitutų nustatymą administraciniu aktu, reikalavimus. Nei vienas iš šių subjektų  
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neturi teisės nesilaikyti teisės aktų reikalavimų arba nustatyti kitokią, nei yra patvirtin-
ta Vyriausybės, nuostolių apskaičiavimo metodiką. Nesutiko su pareiškėjos teiginiais, 
kad nuostoliai jai turtėtų būti kompensuoti kaip ir nuosavybės paėmimo visuomenės 
poreikiams atvejais. Vertino, jog servitutas nustatytas įgyvendinant ypatingos valstybi-
nės svarbos ekonominį projektą, o servituto nustatymo galimybė numatyta SGD ter-
minalo įstatyme, todėl kaip ir reikalauja Konstitucijos 23 straipsnis, nuosavybė apri-
bota remiantis įstatymu. Manė, kad pareiškėjos argumentai dėl Metodikos ydingumo 
ir prieštaravimo Konstitucijai yra visiškai nepagrįsti, kadangi, priimant skundžiamą 
administracinį aktą, kompensacija pareiškėjai apskaičiuota pagal tuo metu buvusią 
nekilnojamojo turto būklę, o ne tai, ką pareiškėja planuoja daryti su žemės sklypu 
ateityje. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“ atsilie-
pimuose į pareiškėjos skundus (II t., b. l. 1–7, 116–119) prašė juos atmesti.

Nurodė, kad yra SGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos 
specialiojo plano rengėjas. Pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2014 m. gegužės 27 d. nutartimi, išnagrinėjęs administracinę bylą dėl Lietuvos Respu-
blikos energetikos ministerijos 2013 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1-130, kuriuo pa-
tvirtintas Suskystintų dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos 
specialusis planas, pripažino neteisėta tik tą Specialiojo plano sprendinių dalį, kuri 
numato, kad pareiškėjams priklausančiuose žemės sklypuose atstumas nuo linijų už-
darymo įtaisų aikštelių, valymo prietaiso siuntimo ir priėmimo kamerų, kompresorių 
reguliavimo bei apskaitos stočių iki gyvenamųjų, visuomeninių pastatų ir kitų statinių, 
kelių ir geležinkelių sankryžų, viešojo naudojimo geležinkelių bei AM kategorijos kelių 
sankasos apačios turi būti ne mažesnis nei 50 metrų ir (ar) atstumas nuo uždarymo 
įtaisų iki bet kokios paskirties pastatų, nepriklausančių magistraliniam dujotiekiui, turi 
būti ne mažesnis kaip 100 metrų. 

Argumentavo, kad nei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, nei 
2011 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir aplinkos ministro 
įsakymu Nr. 1-10/D1-61 patvirtintos Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir 
naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklės nenumato servituto nusta-
tymo specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu, t. y. patvirtintas Specialusis planas 
nėra dokumentas, vadovaujantis kuriuo, viešpataujančiu tampančio daikto savininkas 
(planavimo organizatorius) galėtų registruoti savo teisę nekilnojamojo turto registre 
be tolimesnių teisinių aktų (sandorio ar administracinio akto).

Pabrėžė, jog, priešingai nei teigia pareiškėja, SGD terminalo įstatymo 2 straipsnio 
2 dalis aiškiai apibrėžia, kas yra laikoma SGD terminalo infrastruktūra, o Specialiuoju 
planu planuojamas dujotiekis yra priskiriamas prie Suskystintų gamtinių dujų termi-
nalo infrastruktūros. 

Paaiškino, kad planavimo organizatorius AB „Klaipėdos nafta“, įvertinęs, jog du-
jotiekio apsaugos zonos ribose žemės sklypo savininkės ūkinė veikla bus ribojama bei 
siekdamas atlyginti žemės sklypo savininkės patiriamus nuostolius, teisės aktų nustaty-
ta tvarka priėmė sprendimą nustatyti servitutą visos dujotiekio apsaugos zonos ribose, 
taip siekdamas kompensuoti savininko nuostolius ne tik faktiškai dujotiekio statybai ir 
patarnavimui reikalingoje žemės juostoje, bet juostoje, kurioje nustatomos specialio-
sios žemės naudojimo sąlygos.

Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ardynas“ atstovas palaikė kitų trečiųjų  
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suinteresuotų asmenų AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimuose iš-
dėstytus motyvus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti.

II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendi-
mu (II t., b. l. 129–139) pareiškėjos skundą tenkino iš dalies. Panaikino Naciona-
linės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo  
Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1110 „Dėl servituto nustatymo P. D. M. žemės sklype (duomenys ne-
skelbtini)“ 2.3 punktą. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2013 m. birželio 
13 d. įsakymu Nr. 1-130 ,,Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios infras-
truktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtino Suskystintų 
gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiųjų 
planą. Pareiškėja yra žemės sklypo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir paten-
kančio į numatomą statyti suskystintų gamtinių dujų terminalą, savininkė. Naciona-
linės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas 
administraciniu aktu – 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1110 ,,Dėl 
servituto nustatymo P. D. M. žemės sklype (duomenys neskelbtini)“, vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsniu, SGD terminalo įstatymo 3 straips-
niu, Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289, Vienkartinės ar 
periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu 
žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui ap-
skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 
2 d. nutarimu Nr. 1541 bei atsižvelgdamas į specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos Res-
publikos energetikos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-130 sprendinius, 
AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. liepos 15 d. gautą prašymą Nr. (22.3)A6-432, – nustatė 
žemės servitutus, suteikiančius teisę tiesti centralizuotas (bendro naudojimo) pože-
mines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206) plotas 1,3589 ha, 
aptarnauti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis daiktas, kodas 207), plotas 1,3589 ha ir naudoti centralizuotas (bendro 
naudojimo) požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208), 
plotas 1,3589 ha, pareiškėjos nuosavybės teise valdomam žemės sklypui (duomenys ne-
skelbtini) ir nurodė žemės savininkei atlyginti nuostolius dėl servitutų, išmokant vien-
kartinę 8 652,58 Lt kompensaciją (I t., b. l. 20–21).

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bylos rašytiniai įrodymai ir Lietuvos 
teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtino, jog pareiškėja P. D. M., 
kartu su kitais asmenimis – T. G., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., L. G., UAB „Ferteksos 
transportas“, UAB „Vidmarta“, kurių valdomi žemės sklypai patenka į planuojamojo 
suskystintų gamtinių dujų terminalo trasą ir kuriems jų valdomuose žemės sklypuose 
yra suplanuoti servitutai, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, ginčyda-
mi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 1-130, 
kuriuo patvirtintas SGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos 
specialusis planas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 25 d. 
sprendimu administracinėje byloje Nr. I-803-189/2014 pareiškėjų skundą atmetė kaip 
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nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutar-
timi administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014 Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimą pakeitė ir panaikino tą Specialiojo plano dalį, 
kurioje pareiškėjų valdomuose žemės sklypuose atstumas nuo linijų uždarymo įtaisų 
aikštelių, valymo prietaiso siuntimo ir priėmimo kamerų, kompresorių, reguliavimo 
bei apskaitos stočių iki gyvenamųjų, visuomeninių pastatų ir kitų statinių, kelių ir ge-
ležinkelių sankryžų, viešojo naudojimo geležinkelių bei AM kategorijos kelių sankasos 
apačios turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų ir (ar) atstumas nuo uždarymo įtaisų iki 
bet kokios paskirties pastatų, nepriklausančių magistraliniam dujotiekiui, turi būti ne 
mažesnis kaip 100 metrų.

Pirmosios instancijos teismas vertino, kad, išskyrus anksčiau nurodytą dalį, Spe-
cialusis planas likusia apimtimi buvo pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartyje, be kita ko, pažymėjo, 
jog nėra pagrindo pripažinti ginčo (magistralinio) dujotiekio trasos vietos suprojek-
tavimą neteisėtu, o aptariami servitutai yra suprojektuoti būtent išilgai šios trasos, šie 
servitutai yra būtini siekiant įgyvendinti SGD terminalo projektą (nutiesti magistralinį 
dujotiekį bei vėliau jį eksploatuoti). Pasisakydamas dėl aptariamų servitutų ploto, ape-
liacinės instancijos teismas paminėjo, jog byloje nėra ginčo, kad jie suprojektuoti išilgai 
per pareiškėjams priklausančius žemės sklypus planuojamos tiesti magistralinio dujo-
tiekio trasą ir jų plotas atitinka Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (toliau – 
ir Sąlygos), patvirtintų Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, 25 punkte 
(Vyriausybės 2003 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 539 redakcija) magistraliniams du-
jotiekiams nustatomą apsaugos zoną.

Įvertinęs nurodytas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konstatuotas fak-
tines aplinkybes, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iš naujo nevertino 
pareiškėjos skundo argumentų dėl jos žemės sklype nustatytų servitutų pagrįstumo, ar 
jų apimties, nes servitutų turinys (apimtis) apibrėžti Specialiajame plane, o argumentų 
ir įrodymų, kad NŽT Klaipėdos rajono skyrius būtų nesilaikęs Specialiojo plano spren-
dinių ir nustatęs didesnio ploto ir apimties, nei numatyta Specialiajame plane, servi-
tutus, pareiškėja nepateikė. Atitinkamai pareiškėjos skundo argumentai dėl jos žemės 
sklypo paėmimo visuomenės poreikiams netenka juridinės reikšmės, nes pareiškėjos 
nuosavybės teisės ribojimo būdas – servitutų nustatymas, jau yra įtvirtintas galiojan-
čiame ir nenuginčytame teritorijų planavimo dokumente.

Teismas pažymėjo, jog, kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
Specialiuoju planu servitutai tėra tik suprojektuojami (numatoma jų paskirtis, vie-
ta, apimtis ir kt.), t. y. servitutai šiuo teritorijų planavimo dokumentu nėra nustato-
mi. Servitutai pareiškėjai buvo nustatyti ginčijamu Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu  
Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1110.

Teismas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju planavimo organizatorius AB 
„Klaipėdos nafta“ pirmenybę teikė servituto nustatymui sandoriu. Iš 2013 m. liepos 
11 d. AB „Klaipėdos nafta“ rašto Nr. (22.3)A6-432, kuriuo bendrovė kreipėsi į NŽT Klai-
pėdos rajono žemėtvarkos skyrių, prašydama nustatyti servitutus administraciniu aktu, 
matyti, jog AB „Klaipėdos nafta“ nuo 2013 m. kovo mėnesio derėjosi su privačių žemės 
sklypų, kuriuose ketina įrengti SGD terminalo dujotiekio trasą, savininkais dėl servi-
tutų nustatymo sąlygų ir pasirašė 42 sutartis dėl servitutų nustatymo (I t., b. l. 49-50). 
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Kartu su minėtu raštu AB „Klaipėdos nafta“ atsakovui pateikė Klaipėdos rajono savi-
valdybės teritorijoje esančių žemės sklypų, kuriuose reikia nustatyti servitutus sąrašą,  
t. y. asmenų, kurie nesutiko nustatyti servitutus sudarant sutartis. Šiame sąraše 32 nu-
meriu pažymėta pareiškėja (I t., b. l. 52–53).

Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2012 m. 
sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-367/2012), pagal kurią adminis-
traciniu aktu servitutai gali būti nustatomi tais atvejais, kai jie reikalingi viešajam in-
teresui, numatytam įstatyme, tenkinti. Atvejai, kai servitutai gali būti nustatomi priva-
čios žemės sklypams, negavus tos žemės savininkų sutikimo, nurodyti Žemės įstatymo  
23 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose. Jie pagrįsti socialine nuosavybės funkcija ir vie-
šojo intereso viršenybės prieš privačią nuosavybę principu, įtvirtintais Lietuvos Res-
publikos Konstitucijoje. Nagrinėjamu atveju toks viešasis interesas yra įtvirtintas SGD 
terminalo įstatymo preambulėje ir 3 straipsnio 2–3 dalyse bei pripažintas įsiteisėjusiais 
teismų sprendimais.

Atsižvelgiant į Žemės įstatymo 23 straipsnio 1 bei 3 dalių nuostatas, AB „Klaipė-
dos nafta“ atsakovui (viešpataujančiojo daikto savininkui) prašymą dėl siūlomo servi-
tuto pagal parengtą teritorijų planavimo dokumentą nustatymo išreiškė 2013 m. liepos 
11 d. raštu Nr. (22.3)A6-432 (I t., b. l. 49–50).

Remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu 
Nr. 1289 patvirtintų Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių (to-
liau – ir Taisyklės) 16 punkto nuostatomis bei analizuodamas skundžiamo adminis-
tracinio akto turinio atitikimą ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų 
normoms, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas iš esmės veikė savo 
kompetencijos ribose ir į įsakymą, kuriuo pareiškėjos žemės sklypui nustatė servitu-
tus, įtraukė visas būtinas Taisyklių 16 punkte reglamentuotas tokio sprendimo sude-
damąsias dalis. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjos skunde akcentuotą Civi-
linio kodekso 4.113 straipsnio 1 dalies nuostatą, jog servituto suteikiamos teisės turi 
būti įgyvendinamos pagal tikslinę paskirtį, kad būtų kuo mažiau nepatogumų tarnau-
jančiojo daikto savininkui, pripažino, jog atsakovas 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo  
Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1110 2.3 punkte nepagrįstai įtvirtino prievolę žemės savininkui 
(pareiškėjai) tinkamai išlaikyti tarnaujantį daiktą. Pagal Taisyklių 16.9 punktą, tarnau-
jančiojo žemės sklypo savininko pareiga tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį žemės sklypą 
nustatoma tik tais atvejais, kai servituto turinį sudarančiomis teisėmis naudojasi ir pats 
tarnaujančiojo žemės sklypo savininkas. Nagrinėjamu atveju servitutų turinį sudaro 
teisės – tiesti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines komunika-
cijas, aptarnauti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines komu-
nikacijas ir naudoti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines ko-
munikacijas. Akivaizdu, jog nurodytomis servitutą sudarančiomis teisėmis naudosis 
išimtinai viešpataujančio daikto savininkas AB „Klaipėdos nafta“, o ne pareiškėja, todėl 
padaryta išvada, kad ginčijamo akto 2.3 punktas yra nepagrįstas.

Teismas pripažino, jog proceso šalių procesiniuose dokumentuose ir teismo posė-
džio metu akcentuotas argumentas, jog atitinkamos pareigos tiek žemės sklypo savinin-
kui, tiek servituto turėtojui yra nustatytos teisės aktais, nesudaro pagrindo nesilaikyti 
Taisyklių 16.9 punkto nuostatų ar analogiškai šią pareigą reglamentuojančio Civilinio 
kodekso 4.114 straipsnio 2 punkto. Tuo tarpu atsakovo ir trečiojo suinteresuoto as-
mens AB „Klaipėdos nafta“ argumentai, jog pareiškėja, kaip protingas ir rūpestingas 
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asmuo, neturėtų imtis veiksmų, kurie akivaizdžiai trukdytų servituto turėtojui prižiū-
rėti ir naudotis infrastruktūros objektais, yra bendro pobūdžio įpareigojimas ir nesu-
daro 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1110 2.3 punktu nustatytos 
pareigos turinio. Pabrėžta, kad 2014 m. gegužės 27 d. nutartyje Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas išaiškino, jog Specialiuoju planu suprojektuotais servitutais su-
teikiamos teisės, be kita ko, yra susijusios su Sąlygų 27.2 ir 27.3 punktuose nustaty-
tomis magistralinį dujotiekį eksploatuojančio subjekto galimybėmis: apsaugos zonoje 
prižiūrėti ir remontuoti vamzdynus, pjauti žolę, kirsti krūmus ir atlikti kitus vamzdynų 
trasos priežiūros darbus; kasti apsaugos zonoje iškasas vamzdynų izoliacijos kokybei 
ir jų elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių būklei tikrinti bei kitiems dar-
bams atlikti. Nurodytos teisės normos sudaro pagrindą konstatuoti, kad žemės skly-
po 1,3589 ha plote, kuriame nustatytas servitutas, atlikti visus žemės sklypo priežiū-
ros darbus priskirta būtent magistralinį dujotiekį eksploatuojančiam subjektui, o ne 
pareiškėjai.

Nagrinėjamu atveju teismas, vertindamas ginčijamu aktu nustatytos kompensa-
cijos dydį, patikrino, ar nuostoliai apskaičiuoti nepažeidžiant jų apskaičiavimo tvarką 
reglamentuojančio teisės akto (Metodikos). Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalis nu-
kreipia į Metodiką, kurios 3 punktas įtvirtina, jog nuostolius dėl administraciniu aktu 
nustatyto žemės servituto, vadovaudamasis šia Metodika, apskaičiuoja teritorijų plana-
vimo dokumento, kuriame projektuojamas žemės servitutas, rengėjas.

Ginčijamu įsakymu nustatytas kompensacijos dydis – 8 652,58 Lt, grindžiamas 
UAB „Sweco Lietuva“ atliktais skaičiavimais, kurie įtvirtinti 2013 m. liepos 26 d. Kom-
pensacijos už sunaikinamus pasėlius ir sodinius apskaičiavimo akte Nr. (duomenys ne-
skelbtini) A (toliau – ir Apskaičiavimo aktas A) ir 2013 m. liepos 26 d. Vienkartinės 
ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustaty-
tu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui 
apskaičiavimo akte Nr. (duomenys neskelbtini) B (toliau – ir Apskaičiavimo aktas B)  
(I t., b. l. 22–23). Iš Apskaičiavimo akto A ir Apskaičiavimo akto B turinio matyti, jog 
pareiškėjai buvo apskaičiuoti nuostoliai už sunaikinamus pasėlius ir nuostoliai, patirti 
dėl galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo pa-
skirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį praradimo.

Remdamasis Metodikos nuostatomis, įvertinęs Apskaičiavimo akto A ir Apskai-
čiavimo akto B turinį, teismas nenustatė, jog nuostoliai pareiškėjai būtų apskaičiuoti 
nesilaikant Metodikos reikalavimų.

Teismas vertino, kad Metodika numato, jog žemės ūkio augalų vidutiniam der-
lingumui (Dvid.) rodiklis yra tvirtinamas žemės ūkio ministro įsakymu. Žemės ūkio 
augalų vidutinio derlingumo pagal kultūras (Dvid.) rodikliai nustatyti Lietuvos Res-
publikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 19 d. įsakyme Nr. 3D-35 „Dėl žemės ūkio 
augalų vidutinio derlingumo 1999–2003 metais patvirtinimo“, todėl šiame teisės akte 
nustatytu daugiamečių žolių šieno (šienainio) 26,12 (100 kg/ha) derlingumo dydžiu at-
sakovas ir privalėjo remtis. Teismas pabrėžė, kad vėlesnių Žemės ūkio ministro įsaky-
mų, nustatančių vidutinį žemės ūkio augalų derlingumą, nebuvo priimta.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atskirų sklypų, į kuriuos buvo padalintas žemės 
sklypas (duomenys neskelbtini), Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko 
įrašai dėl pakeistos žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo 
(II t., b. l. 58–81) galioja tik nuo 2014 m. kovo 28 d., todėl pripažintina, jog atsakovas 
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pagrįstai vadovavosi ta pareiškėjos žemės sklypo pagrindine naudojimo paskirtimi, 
kuri ginčijamo įsakymo priėmimo metu buvo įrašyta Nekilnojamojo turto registre  
(I t., b. l. 16–17). 

Taip pat teismas padarė išvadą, jog NŽT Klaipėdos rajono skyrius, apskaičiuo-
damas pareiškėjos patirtus nuostolius negalėjo veikti kitaip, nei tai numato Metodika, 
ir patirtus nuostolius skaičiuoti pagal, pareiškėjos vertinimu, teisingus kriterijus, o ne 
pagal tas formules, kurios įtvirtintos teisės akte. Vertinta, kad įstatymų leidėjas, paves-
damas Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti Metodiką, pasirinko būtent tokį pa-
tirtų nuostolių vertės nustatymo būdą, kai ji apskaičiuojama remiantis formulėmis, at-
sižvelgiant į ploto, derlingumo, normatyvinės kainos, metinės pajamų normos ir kitus 
parametrus.

Metodikos 2 punkte pateiktas baigtinis sąrašas atlygintinų nuostolių – už sunai-
kinamus pasėlius ir sodinius; už iškertamą mišką; už prarastą galimybę naudoti že-
mės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo 
būdą ir (ar) pobūdį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką 
dėl nuostolių atlyginimo, kai yra nustatomas servitutas, yra konstatavęs, jog CK 4.129 
straipsnyje nustatyta servituto atlygintinumo prezumpcija aiškinama kaip dvi savaran-
kiškos tarnaujančiojo daikto savininko teisės reikalauti atlyginti dėl servituto patirtus 
netekimus. Viena, kad tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę reikalauti vienkar-
tinės ar periodinės kompensacijos kaip atlyginimo už jo teisių suvaržymą. Kita, kad 
tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę reikalauti dėl servituto nustatymo patirtų 
nuostolių, įrodęs jų dydį ir priežastinį ryšį su servitutu, atlyginimo (Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009; 
2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2009). Vienkartinės ar peri-
odinės kompensacijos nurodomos servituto turinyje, nustatant atlygintiną servitutą, o 
servitute nenusprendus dėl jo atlygintinumo (neatlygintinumo), nuostolių atlyginimas 
gali būti nustatytas teismo pagal tarnaujančiojo daikto savininko reikalavimą. Konkre-
tūs nuostoliai, patirti dėl servituto, priteisiami pagal atskirą tarnaujančiojo daikto savi-
ninko reikalavimą. Pagrindai atlyginti nuostolius, patirtus dėl servituto, yra nuostolių 
faktas ir jų ryšys su servitutu. Tokie nuostoliai – tarnaujančiojo daikto būklės pablogė-
jimas dėl servituto; išlaidos, susijusios su tarnaujančiojo daikto tinkamos būklės išlai-
kymu; išlaidos dėl būklės atkūrimo, valstybės nustatyti mokesčiai; rinkliavos už tarnau-
jantįjį daiktą ir pan. Šių nuostolių išieškojimo ypatybė yra tai, kad jie, padaromi nors ir 
teisėtais servituto turėtojo veiksmais, tačiau tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti 
atlyginti (CK 6.246 str. 3 d., 4.129 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 
13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2009, 2012 m. liepos 13 d. nutartis civilinė-
je byloje Nr. 3K-3-367/2012). 

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu bei su-
formuota teismine praktika pareiškėja dėl Metodikoje nenumatytų nuostolių atlygini-
mo turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Dėl apskundimo tvarkos atsakovo 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakyme Nr. 12VĮ-(14.12.2) 
-1110 (ne)nurodymo teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prak-
tika (pvz., 2004 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5-266/2004, 
2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008) ir pažy-
mėjo, jog nagrinėjamu atveju apskundimo tvarkos netinkamas nurodymas nesutruk-
dė pareiškėjai Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
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ABTĮ) nustatytais terminais kreiptis į teismą, todėl šis procedūrinis pažeidimas nelai-
kytinas esminiu.

Netenkintas ir pareiškėjos prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą. Teisėjų kolegi-
ja, naudodamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi teismui 
suteikta diskrecija spręsti klausimą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, nusprendė, 
jog nėra pagrindo abejoti pareiškėjos nurodytų teisės aktų nuostatų konstitucingumu.

III.

Pareiškėja P. D. M. pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 143–150), kuriame prašo 
panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. spren-
dimo dalį, kuria atmesti pareiškėjos skundo reikalavimai, ir priimti naują sprendimą– 
pareiškėjos skundą visiškai patenkinti. 

Taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes pirmosios instancijos 
teismui nepasisakius dėl daugelio pareiškėjos argumentų, šias pareiškėjos nurodytas 
aplinkybes (susijusias su pareiškėjos nuosavybės teisės konkrečiais suvaržymais, su ser-
vitutų nustatymo nepagrįstumu, dujotiekio nepriskirtinumu prie bendrojo naudojimo 
tinklų, pareiškėjos nuostolių neteisingu apskaičiavimu) pareiškėja, iškilus klausimams 
apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, galėtų paaiškinti. Be to, byla yra gana 
sudėtinga, joje nemažai grafinės medžiagos, todėl, apžiūrint šiuos dokumentus, teismo 
posėdyje dalyvaujančios pareiškėjos paaiškinimai padėtų ištirti bylos aplinkybes.

Pareiškėja prašo apeliacinės instancijos teismo kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti: 

1) ar Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalis, suteikianti teisę Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei nustatyti vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudo-
jimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ap-
skaičiavimo metodiką, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straips-
nio 2 daliai (Nuosavybės teises saugo įstatymai), kadangi deleguoja Vyriausybei tas su 
nuosavybės teisės suvaržymu susijusias funkcijas, kurias Konstitucija priskiria įstatymų 
leidėjui;

2) ar Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1541 bei juo patvirtinta 
Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu 
aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės 
patikėtiniui apskaičiavimo metodika neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, 
kadangi reguliuoja klausimus, kurie turi būti sprendžiami įstatymu;

3) ar Metodika neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai, Civilinio ko-
dekso 4.93 straipsnio 4 daliai tiek, kiek joje nėra numatytas visų realių savininko nuos-
tolių atlyginimas;

4) ar Metodika neprieštarauja Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 daliai, įpareigojan-
čiai Vyriausybę nustatyti „vienkartinės ar periodinės kompensacijos“ apskaičiavimo 
metodiką tiek, kiek Metodika nenustato periodinės kompensacijos mokėjimo.

Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas iš esmės nevertino pareiškėjos nuosavybės teisės 

ribojimo būdo (nustatant servitutą) pagrįstumo, servituto įtakos pareiškėjos nuosavybės 
teisei, nors pareiškėja pateikė teismui patikslintą skundą (II t., b. l. 43–57), kuriame išvar-
dijo net keliasdešimt teisės aktuose nustatytų suvaržymų, kurie pareiškėjos nuosavybės 
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teisę apriboja tokia apimtimi, kad ši teisė tampa mažesnė už servituto turėtojo tei-
ses ir tuo būdu yra iš esmės paneigta. Teismas tik apsiribojo konstatavimu, kad, teis-
mo manymu, pareiškėjos „nuosavybės teisės ribojimo būdas – servitutų nustatymas, 
jau yra įtvirtintas galiojančiame ir nenuginčytame teritorijų planavimo dokumente“, 
t. y. Specialiajame plane, kurio teisėtumo klausimas išspręstas Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi administracinėje byloje  
Nr. A502-1748/2014. Tačiau jau kitoje sprendimo pastraipoje teismas pats sau papriešta-
ravo, pripažindamas, kad SGD terminalo Specialiuoju planu servitutai tėra tik supro-
jektuojami, bet nenustatomi. Taigi, pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato ir 
išaiškino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties 
motyvus, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, iš esmės nenagrinėdamas aplinkybių, dėl 
kurių, pareiškėjos nuomone, nustatyti servitutus jos sklypui nebuvo pagrindo.

2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartyje 
nurodyta, kad nors SGD terminalo planas sudaro tam tikras prielaidas jame sufor-
muotam servitutui nustatyti, tačiau siekiant šį servitutą nustatyti teismo sprendimu 
ar administraciniu aktu ir taip apriboti žemės savininko nuosavybės teisę be jo suti-
kimo, teismas ar kompetentingas viešojo administravimo subjektas turi įvertinti, ar 
toks nuosavybės teisių apribojimas yra pagrįstas, atitinka įstatymus, teismų praktiko-
je suformuotas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles (taip pat pateiktas apeliantų nu-
rodomuose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose), ar nustatomu apribojimu 
nėra paneigiama pati servituto esmė ir paskirtis. Akcentuotina ir tai, kad šis vertinimas 
atliekamas atsižvelgiant į siekiamo nustatyti servituto turinį, šio servituto nustatymo 
pasekmes konkretaus žemės sklypo savininko nuosavybės teisei. 

3. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sufor-
muotos nuoseklios praktikos, pripažįstančios, jog nuosavybės teisės apribojimai turi 
nepažeisti teisingumo, proporcingumo, šalių interesų derinimo principų, jog servituto 
teisė visais atvejais mažesnė už savininko teises, jog servitutas gali būti nustatomas tik 
tuomet, kai kitokiu būdu normaliomis sąnaudomis tarnaujančio daikto naudojimas ne-
būtų įmanomas (2002 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-l573/2002, 
2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2005, 2013 m. birželio 21 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-374/2013). Konstitucinis Teismas 1996 m. balandžio 
18 d. nutarime bei ne kartą vėlesniuose nutarimuose (2000 m. vasario 23 d., 2002 m. 
rugsėjo 19 d., 2003 m. kovo 4 d., 2005 m. balandžio 13 d.) taip pat yra konstatavęs, kad 
jeigu nuosavybės teisė apribojama taip, kad ją įgyvendinti pasidaro neįmanoma, jeigu 
ji suvaržoma peržengiant protingai suvokiamas ribas arba neužtikrinamas jos teisinis 
gynimas, tai duoda pagrindą teigti, jog pažeidžiama pati nuosavybės teisės esmė, o tai 
tolygu šios teisės neigimui. Taigi, servitutų suprojektavimas teritorijų planavimo doku-
mente nesuponuoja būtinumo servitutą pareiškėjos sklypui nustatyti administraciniu 
aktu bei nereiškia, kad reikalinga dujotiekiui tiesti pareiškėjos žemės sklypo dalis ne-
gali būti paimama visuomenės poreikiams, tik po to jame nustatant servitutą.

4. Patikslintame skunde pareiškėja nurodė šiame ginče taikytinas teisės normas 
(SGD terminalo įstatymo 3 str. 3 d., Žemės įstatymo 45 str., Lietuvos Respublikos že-
mės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos 
projektus įstatymą), kuriomis remiantis pripažintina, kad reikalinga dujotiekio statybai 
pareiškėjos sklypo dalis, nesusitarus su pareiškėja dėl jos naudojimo, turi būti paim-
ta visuomenės poreikiams. Taip pat išanalizavo šių normų santykį su Žemės įstatymo 
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23 straipsnio 2 dalies 4 punkto norma bei pagrindė, kodėl pastaroji norma neturėjo 
būti taikoma. Pirmosios instancijos teismas sprendime šių pareiškėjos argumentų iš 
viso nenagrinėjo bei nepaaiškino, kodėl su jais nesutinka, ir priėmė sprendimą, pasi-
remdamas Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu bei nurodydamas formalų 
ginčijamo įsakymo atitikimą Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisy-
klėms. Sprendime teismas visiškai nepasisakė dėl pareiškėjos argumento, teigiančio, jog 
servitutas administraciniu aktu nustatytas nepagrįstai, nes jis pagal Žemės įstatymo  
23 straipsnio 2 dalies 4 punktą gali būti nustatomas tik tiesiant centralizuotus (bendro-
jo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus, o SGD terminalo dujotiekio jungtis 
prie tokių tinklų nepriskirtina. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. 
gegužės 27 d. nutartyje toks klausimas nėra išspręstas, nes šis teismas pasisakė tik dėl 
servitutų suprojektavimo teisėtumo, bet nenagrinėjo servitutų nustatymo administra-
ciniais aktais pagrįstumo, laikydamas šį klausimą ne tos bylos nagrinėjimo dalyku.

5. SGD terminalo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, jog terminalo pro-
jekto įgyvendinimui taikomas Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės po-
reikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas. Specialaus 
įstatymo – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valsty-
binės svarbos projektus įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog žemė visuomenės 
poreikiams paimama, kai ji reikalinga ypatingos valstybinės svarbos projektams, ku-
rių svarbą visuomenės poreikiams pripažįsta Seimas, ir tokiems projektams priskiria-
mi energetikos infrastruktūros projektai. Analogiškos nuostatos nurodytos ir to paties 
įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje, 2 straipsnio 1, 5 dalyse. Šios normos visiškai atitinka 
Žemės įstatymo 45 straipsnio normas, numatančias žemės paėmimą visuomenės po-
reikiams, kai žemė reikalinga valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių 
svarbą visuomenės poreikiams savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė, 
įgyvendinti (45 str. 1 d. 1 p.), ir ši žemė pagal specialiojo teritorijų planavimo doku-
mentus ar detaliuosius planus, parengtus Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvar-
ka, tenkinant viešąjį interesą, reikalinga magistraliniams vamzdynams tiesti (45 str. 
1 d. 4 p.). Tačiau Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte, kuriuo nepagrįstai 
vadovavosi pirmosios instancijos teismas, nėra numatyta servituto nustatymo admi-
nistraciniu aktu valstybei svarbiems ekonominiams projektams įgyvendinti galimybė 
ir nepažymėta servitutų nustatymo magistraliniams dujotiekiams tiesti galimybė. To-
dėl teismas privalėjo įvertinti pareiškėjos nurodytą teisinį reguliavimą, Konstitucijos  
23 straipsnyje įtvirtintos nuosavybės teisės suvaržymo pareiškėjos žemės sklypo dalyje 
mastą bei numatomą ilgalaikę jo trukmę, visas servituto nustatymo pasekmes ir, rem-
damasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, pripažinti, jog privačiame 
pareiškėjos sklype servitutus nustatantis atsakovės administracinis aktas yra neteisėtas 
bei jį panaikinti.

6. Pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai nepasisakė dėl pareiškėjos ar-
gumento, jog servitutą nustatantis ginčijamas atsakovo įsakymas prieštarauja Žemės 
įstatymo 21 straipsnio 1 punktui, reikalaujančiam naudoti žemę pagal pagrindinę 
naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, kadangi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir 
aplinkos ministrų 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/Dl-40 priedo „Pagrindinės 
žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinys, žemės sklypų nau-
dojimo pobūdžių sąrašas ir turinys“ 4 punkte infrastruktūros objektų statybos galimy-
bė žemės ūkio paskirties sklypuose nenumatyta. Tai, kad Specialiuoju planu servitutai  
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suprojektuoti pareiškėjos žemės ūkio paskirties sklypui, visiškai nereiškia, kad jie gali 
būti nustatyti tokiam sklypui nepakeitus žemės paskirties.

7. Pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo pasisakyti dėl to, jog  
AB „Klaipėdos nafta“ teikė pirmenybę servituto nustatymui sandoriu, ir neva tik pati 
pareiškėja laikoma kalta dėl sandorio nesudarymo ir dėl to, kad buvo priimtas ginčija-
mas įsakymas, kadangi pasiūlytos servituto nustatymo sutarties sąlygos nebuvo teis-
mui žinomos, sutarties projektas byloje nebuvo pateiktas ir ištirtas, o remtis neištirtais 
įrodymais nėra teisėta. Iš tiesų AB „Klaipėdos nafta“ teikė pasiūlymą sudaryti sutartį 
tik jai naudingomis sutarties sąlygomis, kurios atlyginimo už servitutą prasme mažai 
skyrėsi nuo vėliau atsakovo nustatyto atlyginimo, taip pat atmetė pareiškėjos pasiūly-
mą atlikti turto vertinimą, nustatant, kiek sumažėtų jos sklypo rinkos vertė nutiesus 
suplanuotą dujotiekį. Pareiškėja turėjo galimybę susipažinti ir su sutartimis, pasirašy-
tomis tarp AB „Klaipėdos nafta“  ir kitų žemės savininkų. Šios sutartys dar labiau ne-
naudingos žemės savininkams, negu atsakovo priimti aktai dėl servitutų nustatymo, 
kadangi sutartyse nurodoma, jog tas pats atlyginimas visiškai kompensuoja visus že-
mės savininkų nuostolius, tarp jų ir nuostolius dėl specialiųjų žemės naudojimo sąly-
gų taikymo, t. y. sutartimis užkertamas kelias bet kokioms savininkų pretenzijoms ir 
reikalavimams dėl nuostolių atlyginimo ateityje. Be to, sutartyse įtvirtinta savininkų 
pareiga prižiūrėti žemės plotą, kuriam nustatytas servitutas, o tokią sąlygą pripažino 
neteisėta netgi pirmosios instancijos teismas šioje byloje. 

8. Dėl atlyginimo už servituto nustatymą pirmosios instancijos teismas pasirėmė 
aiškiai prieštaraujančiu Konstitucijai teisės aktu – Metodika, ir dėl to nepagrįstai ne-
pripažino, jog, taikant Metodikos reikalavimus, mokėtina pareiškėjai kompensacija ap-
skaičiuota neteisingai. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Metodikos 2 punk-
te pateiktas baigtinis atlygintinų nuostolių sąrašas, tačiau tokiu atveju nenuoseklus ir 
nelogiškas teismo sprendimo teiginys, jog pareiškėja galinti kreiptis į teismą dėl dides-
nių nuostolių atlyginimo. Pateikdamas tokį Metodikos vertinimą teismas, be kita ko, 
pasirėmė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartimi civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-69/2009, tačiau būtent šioje nutartyje yra pasisakyta priešingai, t. y. kad 
Metodikoje nustatytas ne visų rūšių nuostolių apskaičiavimas bei nurodyta, kad nusta-
tant atlyginimą dėl servituto nustatymo, turi būti atsižvelgiama į tai, kokiam daiktui, 
visam ar jo daliai nustatomas servitutas, koks servituto turinys, pobūdis ir trukmė, ko-
kio pobūdžio ir apimties asmeniniai ar veiklos bei kitokio pobūdžio suvaržymai tenka 
tarnaujančiojo daikto savininkui, į tai, kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančiojo 
daikto savininkas dėl servituto nustatymo, į daikto nuvertėjimą dėl servituto nustaty-
mo, asmens išlaidas, padarytas dėl servituto nustatymo arba būsimas išlaidas, kurias 
dėl to ateityje būtina daryti (kaštus) ir kitas svarbias aplinkybes. Taigi akivaizdu, kad 
Metodikoje daugelis iš šių kriterijų nėra nustatyti, taip pat nenumatyta galimybė įver-
tinti keliasdešimt suvaržymų, nustatytų Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu 
Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Magistra-
linių dujotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213, Magistralinio dujotiekio įrengimo 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 
28 d. įsakymu Nr. 1-12, kuriuos pareiškėja išvardino patikslintame skunde. Skunde pa-
reiškėja pateikė ir daugiau argumentų, patvirtinančių, kad teisingas nuostolių atlygini-
mo apskaičiavimas pagal Metodiką nėra įmanomas (kompensacijos dydis nesiejamas 
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su servituto trukme, sklypo nuvertėjimu ir kt. esminiais faktoriais) ir kad realūs jos 
nuostoliai dėl servitutų nepalyginamai didesni, negu jai paskirta kompensacija, tačiau 
pirmosios instancijos teismas dėl šių argumentų nepasisakė ir į Metodikos nuostatas 
apskritai nesigilino.

9. Nesutinka su teismo vertinimu, kad aplinkybė, jog Klaipėdos rajono savi-
valdybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. AV-1433  
(I t., b. l. 29) patvirtintas detalusis planas ir numatytas pareiškėjos žemės sklypo pada-
lijimas ir žemės paskirties pakeitimas (2013 m. rugpjūčio 19 d. detalusis planas buvo 
įregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų registre (I t., b. l. 30)), neturi reikšmės 
ginčo išsprendimui. Metodikoje nėra pasakyta, kad ją taikant, žemės naudojimo pa-
skirtis turėtų būti nustatyta pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, o ne pagal 
Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenis arba remiantis administraciniu 
aktu, kuriuo jau nuspręsta pakeisti žemės paskirtį. Be to, tai dar kartą patvirtina Me-
todikos ydingumą ir jos prieštaravimą Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 daliai, įpareigo-
jančiai Vyriausybę nustatyti periodinės kompensacijos apskaičiavimo metodiką, o tai 
leistų atsižvelgti į žemės paskirties pokyčius. 

10. Nesutinka ir su teismo išvada, kad „nenustatė, jog nuostoliai pareiškėjai būtų 
apskaičiuoti nesilaikant Metodikos reikalavimų“. Pirmiausiai, nuostoliai dėl pasėlių su-
naikinimo pagal Metodikos 4 punktą pareiškėjos atveju apskritai apskaičiuoti be pa-
grindo, kadangi 2013 m., priimant ginčijamą įsakymą, ji neaugino sklype jokių der-
lių duodančių augalų. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ kartu su 
atsiliepimu į patikslintą pareiškėjos skundą pateikė Nacionalinės mokėjimo agentūros 
prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. gruodžio 20 d. pranešimą apie deklaruotus pasė-
lius (pareiškėjos sklypas nurodytas 58 eilutėje (II t., b. l. 120)), tačiau pranešime patei-
kiami tik 2012 m. duomenys. Be to, šiame pranešime nenurodytas deklaruotų pasėlių 
plotas, tad nėra įrodyta, kad net ir 2012 m. pasėliai buvo būtent tame sklypo plote, 
kuriame nustatytas servitutas. Tačiau net ir pasėlių skaičiavimas neteisingas, nes vidu-
tinio augalų derlingumo rodiklis buvo nustatytas pagal Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2005 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. 3D-35, nors įsakyme nurodoma, jog 
pagal jį derlingumas apskaičiuojamas 1999–2003 m., be to, jame šienainio derlingumas 
netgi nebuvo aptartas. Pareiškėja patikslintame skunde teigė, kad atsakovas neturėjo 
pagrindo vadovautis negaliojančiu teisės aktu, tačiau teismas tokį argumentą atmetė, 
nurodydamas, jog atsakovas privalėjo remtis minėtu Žemės ūkio ministro įsakymu, 
nes vėlesnių žemės ūkio ministro įsakymų tuo klausimu nebuvo priimta. Tokia teis-
mo išvada akivaizdžiai neteisėta, nes nei atsakovas, nei pirmosios instancijos teismas 
neturi diskrecijos teisės pratęsti galiojimą teisės akto, kuris turėjo būti nebetaikomas 
jau prieš dešimtmetį, ir tokia teisė negali atsirasti vien dėl to, kad Žemės ūkio ministe-
rija nepriėmė teisės akto, galiojančio aktualiu laikotarpiu. Į šią su teisės akto galiojimu 
susijusią aplinkybę niekada neatkreipė dėmesio didelį skaičių panašių bylų nagrinė-
ję teismai, o tai taip pat patvirtina nuomonę, jog teismai nėra pakankamai įsigilinę į 
Metodikos nuostatas ir jų taikymą, todėl suformuota teismų praktika – keistina. Be to, 
teismo posėdyje pareiškėjos atstovė nurodė, jog, taikydamas Metodikos 9.1 punktą, at-
sakovas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 
2 d. įsakymu Nr. 3D-391 patvirtintu pajamų normatyvų aprašu, nes jie nustatyti socia-
linės paramos teikimo tikslais (tą pagrindžia Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimas  
Nr. 1251) bei neįvertinant tiesioginių išmokų (aprašo pirma pastaba), be to, niekuo 
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nėra pagrįsta, kodėl būtent toks konkretus pajamų normatyvas buvo pasirinktas iš vi-
sos normatyvų lentelės. Dėl šio argumento pirmosios instancijos teismas taip pat nepa-
sisakė. Pareiškėjos nuostoliai dėl galimybės naudoti sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę 
žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį praradimo pagal Metodikos 
9.2 punktą iš viso nebuvo apskaičiuoti bei nenurodyti atlyginti, tačiau teismas dėl šio 
pareiškėjos argumento sprendime iš viso nepasisakė. Atsakovas atsiliepime į patikslin-
tą skundą nurodė, jog remiantis kompensacijos apskaičiavimo akto 7 eilute už galimy-
bės naudoti sklypą pagal paskirtį praradimą buvo nustatyta 8 316,47 Lt kompensaciją  
(II t., b. l. 113), tačiau iš atsakovo atsiliepimo į pirminį skundą matyti, kad ši kompen-
sacija buvo apskaičiuota tik taikant Metodikos 9.1 punkte nurodytą formulę, o pagal 
Metodikos 9.2 punkto formulę joks skaičiavimas atliktas nebuvo (I t., b. l. 46). Tuo tar-
pu pagal Metodikos 10 punktą, skaičiuojant bendrą nuostolių sumą, turi būti sudeda-
mi ir nuostoliai, apskaičiuoti pagal 9.1 punktą (Nžūn), ir nuostoliai, apskaičiuoti pagal  
9.2 punktą (Nk).

Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovau-
jamas Klaipėdos rajono skyriaus, atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą (II t.,  
b. l. 159–163) su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instanci-
jos teismo sprendimą palikti nepakeistą. 

Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pagal SGD terminalo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį SGD terminalo projektas yra 

pripažintas ypatingos valstybinės svarbos ekonominiu projektu. Pagal SGD terminalo 
įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, teritorijai, kurioje turi būti įrengta SGD terminalo inf-
rastruktūra ir (ar) gamtinių dujų sistemos įrenginiai, susiję su SGD terminalo projek-
to įgyvendinimu, ir kuri nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nėra valdoma 
bendrovės ar perdavimo sistemos operatoriaus, nustatomas žemės servitutas. Įvertinus 
šią nuostatą bei atsižvelgus į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 18 straipsnio 
2 dalies nuostatas, kad energetikos objektų statybai ir eksploatacijai gali būti nustaty-
tas servitutas, SGD terminalo jungiamojo dujotiekio statybos teisei privačiuose žemės 
sklypuose realizuoti nustatyti servitutai sandoriu su žemės sklypo savininku, nepavy-
kus susitarti – administraciniu aktu po Specialiojo plano patvirtinimo. Konkretus ser-
vituto dydis ir vieta, taip pat reikalinga SGD terminalo infrastruktūra suprojektuota 
projekto Specialiajame plane.

2. Pareiškėja kartu su kitais asmenimis kreipėsi į Vilniaus apygardos adminis-
tracinį teismą, ginčydami Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. birželio 
13 d. įsakymą Nr. 1-130, kuriuo patvirtintas SGD terminalo, susijusios infrastruktū-
ros ir dujotiekio statybos specialusis planas. Vilniaus apygardos administracinis teis-
mas 2014 m. vasario 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-0803-189/2014 pa-
reiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2014 m. gegužės 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014 Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimą pakeitė ir panaiki-
no tą Specialiojo plano dalį, kurioje pareiškėjų valdomuose žemės sklypuose atstumas 
nuo linijų uždarymo įtaisų aikštelių, valymo prietaiso siuntimo ir priėmimo kamerų, 
kompresorių, reguliavimo bei apskaitos stočių iki gyvenamųjų, visuomeninių pastatų 
ir kitų statinių, kelių ir geležinkelių sankryžų, viešojo naudojimo geležinkelių bei AM 
kategorijos kelių sankasos apačios turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų ir (ar) atstumas 
nuo uždarymo įtaisų iki bet kokios paskirties pastatų, nepriklausančių magistraliniam 
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dujotiekiui, turi būti ne mažesnis kaip 100 metrų. Išskyrus šią dalį, Specialusis planas 
likusia apimtimi buvo pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas 2014 m. gegužės 27 d. Nutartyje, be kita ko, pažymėjo, jog nėra pagrin-
do pripažinti ginčo (magistralinio) dujotiekio trasos vietos suprojektavimą neteisėtu, 
o aptariami servitutai yra suprojektuoti būtent išilgai trasos, šie servitutai yra būtini 
siekiant įgyvendinti Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektą (nutiesti magis-
tralinį dujotiekį bei vėliau jį eksploatuoti). Pasisakydamas dėl aptariamų servitutų plo-
to, apeliacinės instancijos teismas paminėjo, jog byloje nėra ginčo, kad jie suprojektuoti 
išilgai per pareiškėjams priklausančius žemės sklypus planuojamos tiesti magistralinio 
dujotiekio trasą ir jų plotas atitinka Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, pa-
tvirtintų Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, 25 punkte (Vyriausybės 
2003 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 539 redakcija) magistraliniams dujotiekiams nu-
statomą apsaugos zoną.

3. Pareiškėjos valdomame žemės sklype nėra magistralinio dujotiekio uždarymo 
įtaisų aikštelių, valymo prietaiso siuntimo ir priėmimo kamerų, kompresorių, regulia-
vimo bei apskaitos stočių, todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. 
gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014, kuria pakeistas Vil-
niaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimas ir panaikinta 
atitinkama Specialiojo plano dalis, nedaro įtakos šioje byloje ginčijamo akto (įsakymo) 
teisėtumo ir pagrįstumo, anaiptol Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. 
gegužės 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014 konstatuotos fak-
tinės aplinkybės tik patvirtina, kad ginčijamo akto dalis, kuria nustatytas atitinkamo 
ploto servitutai, jų pagrįstumas, jų apimtis, atitinka Specialųjį planą.

4. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pareiškėja nepateikė jokių 
argumentų ar įrodymų, kad NŽT Klaipėdos rajono skyrius būtų nesilaikęs Specialio-
jo plano sprendinių ir nustatęs didesnio ploto ir apimties, nei numatyta Specialiaja-
me plane, sprendinių ir nustatęs didesnio ploto ir apimties, nei numatyta Specialiaja-
me plane, servitutus, todėl pareiškėjos apeliacinis skundas šioje dalyje nepagrįstas ir 
atmestinas.

5. CK 4.129 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad dėl servituto nustatymo atsiradę 
nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendi-
mu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančio daikto savininko prie-
volė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui. 
Tarnaujančio daikto savininkui už administraciniu aktu nustatytą žemės servitutą yra 
nustatoma vienkartinė arba periodinė kompensacija, kuri nustatoma vadovaujantis 
Metodika. Jos 10 punkte yra pateikta nuostolių (Nb) dėl žemės ūkio paskirties žemėje 
sunaikinamų žemės ūkio naudmenų formulė. Remdamasis minėta formule, teritorijų 
planavimo dokumento rengėjas apskaičiuoja kompensacijos dydį. Nagrinėjamu atve-
ju NŽT Klaipėdos rajono skyrius, patikrinęs paskaičiavimus, nustatė, kad Specialaus 
plano rengėjas tinkamai apskaičiavo kompensaciją pagal Metodiką ir ginčijamo įsaky-
mo 2.4 punkte nurodė 8 652,58 Lt dydžio vienkartinę kompensaciją. NŽT neturi teisės 
iškraipyti ar savavališkai koreguoti Metodikoje imperatyviai nurodytų formulių ir jų 
dedamųjų dalių, savavališkai spręsti dėl kitų dedamųjų dalių įrašymo į formules.

6. Metodika reglamentuoja ne tik nuostolių už sunaikinamus pasėlius ir sodinius, 
iškertamą mišką atlyginimą ir šių apskaičiavimo tvarką, bet ir nuostolių už prarastą 
galimybę naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, 
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naudojimo būdą ir (ar) pobūdį atlyginimą ir šių apskaičiavimo tvarką, todėl ji regla-
mentuoja tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių nuostolių, susijusių su administraciniu 
aktu nustatytu žemės servitutu, patiriamų tarnaujančiojo daikto savininko ar valstybi-
nės žemės patikėtinio, atlyginimą ir apskaičiavimo tvarką. Žemės įstatymo 23 straips-
nio 8 dalies nuostatose ir Metodikoje nurodytas baigtinis objektų, už kuriuos atlygi-
nami nuostoliai, sąrašas (baigtinis kompensuojamųjų nuostolių sąrašas), tuo tarpu yra 
galimos situacijos, kai dėl žemės servituto administraciniu aktu nustatymo tarnau-
jančiojo daikto savininkas patirs nuostolių ir dėl kitokių objektų, patirs kitokių rūšių 
nuostolių, taip pat situacijos, kai, išmokėjus Metodikoje nustatyta tvarka apskaičiuotą 
nuostolių kompensaciją, tarnaujančiojo daikto savininko realiai patirti dėl žemės ser-
vituto nustatymo nuostoliai (realiai patiriamas jo teisių ribojimas) nebus visiškai (re-
aliai) ir teisingai atlyginti (kompensuoti). Vadovaujantis Konstitucijos 23 straipsniu,  
30 straipsnio 2 dalimi, teisinės valstybės, teisingumo, protingumo ir proporcingumo 
principais bei CK 4.129 straipsniu, 6.246 straipsnio 3 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalimi, to-
kiu atveju, kai Metodikoje nustatyta tvarka apskaičiuota nuostolių kompensacija visiš-
kai (realiai) ir teisingai nekompensuoja visų tarnaujančiojo daikto savininko dėl žemės 
servituto nustatymo patirtų nuostolių (patiriamo jo teisių ribojimo), tai tarnaujančiojo 
daikto savininkas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta  
tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu prieš viešpataujančiojo daikto savininką dėl likusių 
neatlygintų nuostolių priteisimo, pateikdamas savo nurodomą nuostolių dydį patvirti-
nančius faktinius ir teisinius argumentus. Todėl nepaisant to, jog pareiškėjai dėl nuos-
tolių, patirtų dėl žemės servituto nustatymo, atlyginimo yra priimtas NŽT Klaipėdos 
rajono skyriaus vedėjo 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 12VI-(14.12.2)-1110, ji 
turi teisę kreiptis į teismą dėl likusių neatlygintų nuostolių priteisimo.

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo 
Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1110 „Dėl servituto nustatymo P. D. M. žemės sklype (duomenys 
neskelbtini)“. 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 137 straipsnio 1 da-
lis numato bendrą taisyklę, 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 bylos nagrinėjimas yra būtinas. 
Pareiškėjos apeliaciniame skunde pateiktas prašymas nagrinėti jos apeliacinį skundą 
žodinio proceso tvarka motyvuojamas būtinybe jai pateikti išaiškinimus dėl tirtinų 
faktinių aplinkybių bei grafinės medžiagos. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyti ar-
gumentai nepagrindžia būtinybės nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, teismas turi 
galimybę įvertinti esamus įrodymus, žodiniai šalių paaiškinimai nagrinėjamoje byloje 
nėra būtini. Todėl teisėjų kolegija nagrinėja apeliacinį skundą įprasta rašytinio proceso 
tvarka.

Apeliacinės instancijos teismas patikrinęs bylą ABTĮ 136 straipsnio nustatyta  



121

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

apimtimi daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė 
bylą, todėl apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su padarytomis išvadomis, jų 
nekartoja, o tik jas papildo atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus.

Dėl servituto nustatymo pagrįstumo

Pareiškėja ginčija Įsakymu nustatytą servitutą, nurodydama, kad šis servitutas pa-
reiškėjos nuosavybės teises riboja tokia apimtimi, jog ši jos teisė iš esmės paneigiama. 
Teisėjų kolegija, siekdama įvertinti šių pareiškėjos teiginių pagrįstumą, vertina servitu-
tu nustatytų ribojimų turinį servituto nustatymo pagrįstumo aspektu.

Teisėjų kolegija pabrėžia, kad bylos dalykas yra ginčijamo įsakymo pagrįstumas, 
įskaitant servituto nustatymo klausimą, kompensacijos už servitutą, jei servitutas nu-
statytas pagrįstai, klausimą ir servituto atitiktį specialiojo planavimo dokumentams. 
Pareiškėja byloje remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegu-
žės 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014. Administracinėje byloje  
Nr. A502-1748/2014 buvo išspręstas ginčas dėl Lietuvos Respublikos energetikos mi-
nistro 2013 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1-130 teisėtumo, kuriuo buvo patvirtintas 
Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio staty-
bos specialusis planas. Sprendimas priimtas minėtoje byloje turi prejudicinę reikšmę 
šiam ginčui ir faktai nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu iš naujo neįrodinėjami 
nagrinėjamoje administracinėje byloje (ABTĮ 58 straipsnio 2 dalis). Minėta nutartimi 
neatliktas individualus vertinimas dėl suprojektuotų servitutų nustatymo pagrįstumo 
žemės sklypų savininkų nuosavybės teisės įgyvendinimo kontekste, toks vertinimas, 
konstatuota, turi būti atliekamas priimant konkretų sprendimą dėl servituto nusta-
tymo. Klausimas dėl to, ar atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, teisėtai 
ir pagrįstai administraciniu aktu nustatė byloje nagrinėjamą servitutą – šios bylos 
dalykas. 

Pabrėžtina, kad bet koks nuosavybės teisių ribojimas, o tokio pobūdžio priemonė 
yra ir žemės servitutas, turi neprieštarauti konstituciniam reguliavimui. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga 
reiškia, kad savininkas turi teisę valdyti jam priklausantį turtą, juo naudotis ir dispo-
nuoti, taip pat teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų šių jo teisių, o valstybė turi 
pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją. Negali būti nustatyta 
tokio teisinio reguliavimo, kuriuo ne valstybės nuosavybės subjektams būtų nustaty-
ta nuolatinė pareiga savo nuosavybę naudoti valstybės funkcijoms, kurios turi būti fi-
nansuojamos valstybės lėšomis, vykdyti (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d., 
2002 m. kovo 14 d. nutarimai). 

Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją pažymėtina ir tai, kad pagal 
Konstituciją nuosavybės teisė nėra absoliuti ir tuo atžvilgiu, jog ji gali būti įstatymu 
ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų ir / 
arba dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pagrįsto poreikio. Taigi pagal Konstituciją 
nuosavybės teisės ribojimas nėra negalimas, tačiau visais atvejais turi būti laikomasi 
šių sąlygų: nuosavybės teisė ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai yra būtini de-
mokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitu-
cijoje įtvirtintas vertybes ir/arba konstituciškai svarbius tikslus; yra laikomasi propor-
cingumo principo, pagal kurį įstatymuose numatytos priemonės turi atitikti siekiamus 
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visuomenei būtinus ir konstituciškai pagrįstus tikslus. Pagal Konstituciją bet kokiu 
nuosavybės teisės ribojimu negalima paneigti nuosavybės teisės esmės. Konstitucinis 
Teismas 1996 m. balandžio 18 d. nutarime konstatavo, kad jeigu teisė apribojama taip, 
kad ją įgyvendinti pasidaro neįmanoma, jeigu ji suvaržoma peržengiant protingai su-
vokiamas ribas arba neužtikrinamas jos teisinis gynimas, tai būtų pagrindo teigti, jog 
pažeidžiama pati teisės esmė, o tai tolygu šios teisės neigimui (Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas).

Pagal Civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalį, servitutas – tai teisė į svetimą ne-
kilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), 
arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, 
dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Ati-
tinkamai Žemės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama nau-
dotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės sa-
vininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio 
nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (ŽĮ 2 straipsnio  
13 dalis). Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo doku-
mentų ar žemės valdos projektų sprendinius servitutai administraciniu aktu nustato-
mi išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, 
taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo doku-
mentus ar žemės valdos projektus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti cen-
tralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir 
antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti (Žemės 
įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktas). 

Servituto nustatytumo administraciniu aktu sąlygas ir tvarką reglamentuoja Že-
mės įstatymo 23 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad administraciniu aktu servi-
tutus nustato Nacionalinė žemės tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio 
vadovo sprendimu, o to paties straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad administraci-
niu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumen-
tų sprendinius servitutai nustatomi išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai nau-
dotis valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, 
kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas servitutas, suteikiantis teisę 
tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (pože-
mines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti. 
Teisinio santykio subjektas, kuriam suteikta teisė priimti tokio pobūdžio sprendimus, 
yra Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vado-
vas; objektas – žemės naudojimo sąlygų nustatymas konkrečiam žemės sklypui; daly-
kas – servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžineri-
nės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, 
jais naudotis ir juos aptarnauti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. 
gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1820/2013). Nagrinėjamu atve-
ju žemės naudojimo sąlygos yra aptartos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2013 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-130 „Dėl suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – ir 
SGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano pa-
tvirtinimo“ patvirtintu Specialiuoju planu.

SGD terminalo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad SGD terminalo įstaty-
mu suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas pripažįstamas ypatingos valstybinės 
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svarbos ekonominiu projektu, kurio įgyvendinimui taikomas Lietuvos Respublikos 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos 
projektus įstatymas, išskyrus pastarojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą reikala-
vimą pateikti projekto galimybių studiją. Pagal SGD terminalo įstatymo 13 straipsnio 
4 dalį, jeigu Vyriausybė priima nutarimą patvirtinti projekto specialųjį planą ir pra-
dėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, projekto įgyvendinimui rei-
kalinga žemė gali būti paimama visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų 
arba valstybinės žemės nuomos ir (ar) panaudos sutartys gali būti nutraukiamos prieš 
terminą Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės 
svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

Teisėjų kolegija pažymi, kad nors SGD terminalo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas 
SGD terminalo ypatingos valstybinės svarbos ekonominio projekto statusas, kuris su-
teikia teisę atlikti žemės paėmimą visuomenės poreikiams pagal Lietuvos Respublikos 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos 
projektus įstatymą, tokia teisė savaime nereiškia pareigą tokį statusą turintį projektą 
vykdyti tik pagal minėtą įstatymą. Pagal SGD terminalo įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, 
teritorijai, kurioje turi būti įrengta SGD terminalo infrastruktūra ir (ar) gamtinių dujų 
sistemos įrenginiai, susiję su SGD terminalo projekto įgyvendinimu, ir kuri nuosavy-
bės teise ar kitais teisėtais pagrindais nėra valdoma bendrovės ar perdavimo sistemos 
operatoriaus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis nustatomas 
žemės servitutas.

Teisėjų kolegija pabrėžia, kad tiek žemės paėmimas visuomenės poreikiams, tiek 
servituto nustatymas administraciniu aktu yra skirtingo pobūdžio institutai, kuriais ri-
bojamos savininko teisės. Abu institutai taikomi įstatymų nustatytais atvejais ir tvar-
ka. Tačiau jų taikymo būtinybė kyla iš būtinybės nuosavybei ypatingais atvejais atlikti 
nuosavybės socialinę funkciją. Kaip 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime yra nurodęs Kons-
titucinis Teismas, ši socialinė funkcija suponuoja, kad ne valstybės nuosavybės subjek-
tams gali būti nustatyta pareiga savo nuosavybe prie ypatingų visuomenės reikmių 
prisidėti tiek, kiek pareiga prisidėti prie šių reikmių užtikrinimo esant nepaprastoms 
sąlygoms išplaukia iš Konstitucijos. Sekant konstitucine jurisprudencija, esminėmis 
nuosavybės ribojimo sąlygomis tampa proporcingumo principo laikymasis, pagal kurį 
įstatymuose numatytos nuosavybė ribojančios priemonės turi atitikti siekiamus visuo-
menei būtinus ir konstituciškai pagrįstus tikslus. 

Kaip matyti iš SGD įstatyme įtvirtinto reguliavimo, įstatymų nustatytose ribose, 
esant įstatymuose įtvirtintoms sąlygoms ir pagrindams, SGD terminalo infrastruktūros 
projektų vykdymas gali būti nukreiptas skirtingomis kryptimis, t. y. tiek paimant žemę 
visuomenės poreikiams, tiek nustatant nuosavybės teises ribojančius servitutus. Abiem 
atvejais ribojimas – nuosavybės paėmimas arba ribojimas servitutu – kyla iš visuome-
nės poreikio. Nagrinėjamos bylos kontekste visuomenės poreikį pagrindžia infrastruk-
tūros, dėl kurios nustatomas servitutas, priklausomybė SGD terminalo projektui, kuris 
yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos ekonominiu projektu. Ginčo byloje dėl 
SGD projekto svarbos nėra.

Įstatymų numatytais atvejais viena ar kita nuosavybės ribojimo priemonė gali 
būti prioretizuojama ir tinkamesnė individualiu atveju. Pavyzdžiui, analizuojamos si-
tuacijos kontekste, kaip administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014 nurodė Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas, SGD terminalo projekto įgyvendinimui reikalinga 
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žemė gali būti paimama visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų Žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos pro-
jektus įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atitinkamai ir Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2014, išanalizavęs 
susiklosčiusią situaciją, konstatavo, kad statytojo ir žemės sklypų savininkų interesus 
labiausiai atitiktų ir jų pusiausvyrą užtikrintų viešosios teisės normų reglamentuoja-
mas žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Tačiau nei viename iš nurodytų proce-
sinių aktų žemės paėmimas visuomenės poreikiams nebuvo nurodytas kaip vieninte-
lis teisių gynimo ir, atitinkamai, teisių ribojimo būdas. Vertinant tam tikro nuosavybės 
teisių ribojimo būdo parinkimą esminiais klausimais lieka konkrečios priemonės tai-
kymo prielaidų tenkinimas ir tinkamas (ekvivalentis) iš ribojimų kylančios žalos kom-
pensavimas, kuris atitiktų ir iš Konstitucijos kylantį reikalavimą dėl nuosavybės teisių 
ribojimo proporcingumo.

Nurodytu aspektu SGD terminalo įstatymas įtvirtina sprendimus priimančios 
valstybės valdymą įgyvendinančios institucijos diskreciją rinktis tą metodą, kurį ji lai-
ko tinkamiausiu konkrečiu atveju, siekiant įgyvendinti SGD terminalo įstatyme įtvir-
tintus tikslus. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į galimybes ir procesų ypatumus, buvo 
pasirinktas servituto nustatymas. Teisėjų kolegija pažymi, kad servitutas iš esmės yra 
mažesnio nuosavybės ribojimo laipsnio priemonė už nuosavybės paėmimą. Nuosa-
vybės paėmimo visuomenės poreikiams instituto taikymo atveju visa paimama nuo-
savybė tampa kito savininko nuosavybe. Tuo tarpu servitutas, net ir esant dideliam 
daiktinių teisių suvaržymui, nelemia tarnaujančio daikto tapimo viešpataujančio daik-
to nuosavybe. Be to, žemės paėmimas visuomenės poreikiams yra išskirtinė, ypatin-
ga procedūra. Ji turi būti taikoma tik ypatingais atvejais. Tai lemia ne tik įstatymuose 
įtvirtintos šios procedūros taikymo sąlygos, bet ir sudėtinga šios procedūros vykdy-
mo tvarka. Pavyzdžiui, pagal SGD terminalo įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodo-
ma, kad Vyriausybė pradeda žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Tuo 
tarpu servitutą administraciniu aktu nustato Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos teritorinis skyrius. Tad procedūrų priėmimo ir vykdymo lygmenys 
ypač skiriasi, ir tai taip pat gali iš dalies lemti tam tikros procedūros prioretizavimą 
konkrečiu atveju.

Kaip savo jurisprudencijoje servituto nustatymo bylose yra nurodęs ir Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkri-
čio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2011, 2014 m. spalio 7 d. nutartį civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-339/2014), šiems teisiniams santykiams būdingas atlygintinumo prin-
cipas, kuris reiškia, kad įgydama naudos viena šalis turi suteikti ekvivalentinę naudą 
kitai šaliai, nebent šalių susitarimu būtų nustatyta kitaip. Atitinkamai ir Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad nustačius servitutą privačios žemės 
sklypui, įstatymas nustato tarnaujančio žemės sklypo savininkui kompensacinio po-
būdžio teisines garantijas – nuostolių atlyginimą, vienkartines ar periodines išmokas  
(žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 29 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A261-93/2014). Ši praktika tiesiogiai susijusi ir su kons-
tituciniu reikalavimu užtikrinti ribojamų nuosavybės teisių gynimą (Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas). Todėl nagrinėjamu 
atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, servituto taikymo apimtis tarnaujančiam daiktui 
(pareiškėjos žemės sklypui) turi būti vertinama per ekvivalentinės naudos kriterijų,  
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t. y. ar pareiškėja, atsižvelgiant į taikomus ribojimus, nepraranda teisės į teisingą, ekvi-
valentį atlyginimą.

Dėl kompensacijos nustatymo

Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlygina-
mi įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administra-
ciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vien-
kartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui (Civilinio kodekso 
4.129 straipsnis). Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad žemės savinin-
kas ar valstybinės žemės patikėtinis dėl nuostolių, patiriamų dėl Nekilnojamojo turto 
registre įregistruoto servituto, atlyginimo turi teisę kreiptis į viešpataujančiojo daikto 
savininką, o kai nustatytas servitutas prieiti ar privažiuoti prie gamtos ir kultūros pa-
veldo teritorinių kompleksų ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos pa-
tvirtintą sąrašą, – į valstybės ar savivaldybės instituciją, atsakingą už šių kompleksų ir 
objektų apsaugą. Nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi viešpataujančiojo 
ir tarnaujančiojo daiktų savininkų ar valstybinės žemės patikėtinių susitarimu, o tais 
atvejais, kai servitutas nustatytas prieiti ar privažiuoti prie gamtos ir kultūros paveldo 
teritorinių kompleksų ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą 
sąrašą, – valstybės ar savivaldybės institucijos, atsakingos už tokių kompleksų ir objek-
tų apsaugą, ir tarnaujančiojo daikto savininko ar valstybinės žemės patikėtinio susita-
rimu. Šalims nesusitarus, ginčus dėl nuostolių dydžio ir atlyginimo Civilinio proceso 
kodekso nustatyta tvarka sprendžia teismas. Kai servitutas nustatomas administraci-
niu aktu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui atlygina-
ma sunaikintų sodinių, pasėlių, iškirsto miško rinkos vertė bei nuostoliai, atsiradę dėl 
galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, 
naudojimo būdą praradimo. Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už 
naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu, tarnaujančiojo daikto savinin-
kui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodiką tvirtina Vyriausybė.

Nagrinėjamu atveju pareiškėja buvo tarp asmenų, nesutikusių servituto sudaryti 
sutarties pagrindu (I t., 52–53), todėl servitutas nustatytas administraciniu aktu. Pareiš-
kėja pažymi, kad viešpataujančiojo daikto savininkas pasiūlė sudaryti sutartį nenau-
dingomis sąlygomis, be to, atmetė pareiškėjos pasiūlymą atlikti turto vertinimą. Teisėjų 
kolegija pažymi, kad šios bylos dalykas – administracinio akto teisėtumas. Pareiškėjos 
nuomonė dėl galimai netinkamo kompensavimo dydžio yra aplinkybė, kuri turi būti 
pagrįsta. Tai, kad viešpataujančiojo daikto savininkas pateikė sutartį, kuri, pareiškėjos 
nuomone, yra mažiau naudinga pareiškėjai nei vėlesnis administracinis aktas, nepa-
deda teismui vertinti ginčijamo įsakymo pagrįstumo. Pareiškėjos atsisakymas sudaryti 
sutartį dėl servituto ir servituto administraciniu aktu nustatymas nedaro įtakos jos tei-
sei į teisingą atlyginimą dėl daiktinių teisių suvaržymo servitutu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 pa-
tvirtintos Metodikos 10 punkte pateikta nuostolių dėl žemės ūkio paskirties žemėje 
sunaikinamų žemės ūkio naudmenų formulė. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjos 
teiginiais, kad Metodikoje įtvirtinta ir jos atžvilgiu pritaikyta formulė nebūtinai kom-
pensuoja realiai dėl servituto nustatymo patiriamus nuostolius. Nagrinėjamos bylos 
kontekste Metodikos tikslas neatsiejamas nuo pasirinkimo nagrinėjamu atveju taikyti 
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servitutą, kaip daiktinių teisių suvaržymą – tai sąlyginis paprastumas ir efektyvumas, 
vykdant didelę visuomeninę reikšmę turintį projektą (SGD terminalo ir jo infrastruk-
tūros parengimą). Metodika yra pagalbinė priemonė, kuri leidžia nestabdyti tam tikros 
procedūros, nustatyti bent minimalius standartus atitinkantį kompensavimą. Kartu 
Metodika neužkerta kelio asmeniui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka reika-
lauti atlyginti realiai patirtus nuostolius (pvz., rinkos vertės sumažėjimą, praradimą) 
tiek, kiek jų nepadengia Metodikos pagrindu nustatytas atlyginimas.

Teisėjų kolegija sutinka, kad servituto atlygintinumo klausimą racionalu išspręsti 
nustatant servitutą, nes taip užtikrinamas proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, 
siekio kuo greičiau atkurti teisinę taiką principų įgyvendinimas (žr. pagal analogiją 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2009 m. balandžio 3 d. nutartį civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-157/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2010). 
Tačiau nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad Metodikoje įtvirtinta kompensacija nepa-
kankama pareiškėja turi įrodyti. Kaip pažymima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prak-
tikoje, dėl turto nuvertėjimo atsirandantys nuostoliai yra turto vertės sumažėjimas. To 
priežastis yra savininko teisių naudotis daiktu varžymas. Nuostoliai (turto vertės ne-
tekimas) gali būti įrodinėjami buvusio iki servituto ir po servituto nustatymo turto 
vertės palyginimu. Turto nuvertėjimo faktą ir dydį privalo įrodyti asmuo, kuris šiomis 
aplinkybėmis remiasi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. 
vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2009, Teismų praktika Nr. 31, 2009). 
Nagrinėjamu atveju pareiškėja savo teisę į nepakankamą kompensacijos dydį pagrin-
džia preliminariais skaičiavimais (II t., b. l. 56). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie skai-
čiavimai turi būti pagrįsti (pavyzdžiui, turto vertinimo išvada) ir juos pareiškėja turi 
teisę pateikti, siekdama įgyvendinti savo teisę į ekvivalentį atlyginimą, kylantį dėl jos 
teisių ribojimo. 

V.

Pareiškėja teigia, kad kai atsakovas priėmė ginčijamą įsakymą, Klaipėdos rajono 
savivaldybės administracija 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. AV-1433 (I t., b. l. 29) 
patvirtino detalųjį planą, numatantį pareiškėjos žemės sklypo padalijimą ir žemės pa-
skirties pakeitimą, pakeitė pareiškėjos sklypo žemės naudojimo paskirtį. Teisėjų kolegi-
ja pabrėžia, kad pagal Žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, sprendimą pakeisti pagrin-
dinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priima detalųjį planą, specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinanti institucija kartu 
su sprendimu patvirtinti detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar 
žemės valdos projektą, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji 
planai neparengti, sprendimą pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo pa-
skirtį ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens 
bendrąjį planą, jei šis parengtas, priima savivaldybės administracijos direktorius. 

Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Nekilnojamo-
jo turto registro Centrinio duomenų banko įrašai dėl pakeistos žemės sklypų pagrindi-
nės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (II t., b. l. 58–81) galioja tik nuo 2014 m. 
kovo 28 d. Todėl atsakovas pagrįstai vadovavosi ta pareiškėjos žemės sklypo pagrindi-
ne naudojimo paskirtimi, kuri ginčijamo įsakymo priėmimo metu buvo įrašyta Nekil-
nojamojo turto registre (I t., b. l. 16–17). 
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Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad byloje ginčijamu įsakymu nustatytas servi-
tuas iš esmės atitinka Specialiajame plane numatytas sąlygas. Kaip administracinėje 
byloje Nr. A502-1748/2014 pažymėjo teismas, nėra pagrindo pripažinti ginčo (magistra-
linio) dujotiekio trasos vietos suprojektavimą neteisėtu, o planuojami servitutai yra su-
projektuoti būtent išilgai šios trasos, šie servitutai yra būtini siekiant įgyvendinti SGD 
terminalo projektą (nutiesti magistralinį dujotiekį bei vėliau jį eksploatuoti). Todėl ver-
tinant konkretaus Įsakymo pagrįstumą ir servitutu įtvirtinamus daiktinių teisių riboji-
mus, būtina pabrėžti, kad byloje nėra pateikta duomenų, kurie pagrįstų žymų servitutų 
nukrypimą nuo Specialiojo plano sprendinių.

Pareiškėja pateikė prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Žemės įstatymo  
23 straipsnio 8 dalies atitikties Konstitucijai, ir Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nu-
tarimu Nr. 1541 patvirtintos Metodikos atitikties Konstitucijai ir įstatymams. ABTĮ  
4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu yra pagrindas manyti, jog įstatymas ar kitas 
teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, 
teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas 
teisės aktas atitinka Konstituciją. Pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą atsiranda tik 
tuo atveju, jei teismas suabejoja byloje taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitikti-
mi Konstitucijai. Nagrinėjamu atveju teismui abejonių šioje byloje tirtinu aspektu dėl 
minėtų teisės aktų nekyla. Metodikoje pateikta kompensacijos apskaičiavimo princi-
pai (formulė) neužkerta kelio asmeniui atgauti teisingo, realaus atlyginimo dėl servitu-
to nustatymo. Šis atlyginimas priklausytų nuo individualaus turto vertinimo, pateiktų 
įrodymų pagrįstumo. Bendro pobūdžio formulės pateikimas turi kitus tikslus nei ap-
imti visus idealius turto vertės nustatymo atvejus – tai preliminarus apskaičiavimas, 
leidžiantis vykdyti visuomenei svarbias procedūras paprastai ir efektyviai. 

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sutinka su pirmo-
sios instancijos teismo išvadomis ir palieka pirmosios instancijos teismo sprendimą 
nepakeistą.

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

n u t a r i a:

Pareiškėjos P. D. M. apeliacinį skundą atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą pa-

likti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.3. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių

2.3.1. Dėl mokestinės prievolės pasibaigimo skolininko ir kreditoriaus sutapties 
atveju 

Mokesčių administravimo įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 5 punktas įtvirtina, kad 
„mokestinė prievolė pasibaigia, kai <...> skolininkas ir kreditorius sutampa“. Siekiant pri-
pažinti mokestinę prievolę pasibaigus aptariamu pagrindu, turi būti konstatuota kredito-
riaus ir skolininko sutaptis dėl konkretaus reikalavimo įvykdyti mokestinę prievolę. Kitaip 
tariant, atitinkamame mokestiniame teisiniame santykyje turi dalyvauti vienas subjektas, 
kuris turi teisę tiek reikalauti įvykdyti, tiek pareigą įvykdyti konkrečią mokestinę prievo-
lę. Ginčo teisiniams santykiams taikytinos viešosios teisės aktų nuostatos nenumato, jog 
pareiškėjo turimos mokestinės nepriemokos galėtų būti įskaitomos jas padengiant galbūt 
mokesčių administratoriaus turima prievole atsiskaityti už pareiškėjo, kaip antstolio, su-
teiktas vykdymo paslaugas.

Administracinė byla Nr. A556-691/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02905-2012-4

Procesinio sprendimo kategorija 8.1.6; 8.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. liepos 2 d.
Vilnius

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

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pa-
gal pareiškėjo R. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2013 m. birželio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. skundą 
atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas R. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (I t.,  
b. l. 1–5), prašydamas: (1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Res-
publikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) 2012 m. spalio 12 d. sprendimą  
Nr. (23.1-08)-R-8516; (2) įpareigoti atsakovą VMI prie FM priimti sprendimą dėl 
priešpriešinių prievolių įskaitymo ir mokestinės prievolės pasibaigimo; (3) pripažinti 
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netekusiu galios VMI prie FM 2012 m. vasario 24 d. sprendimą išieškoti mokestinę 
nepriemoką iš turto Nr. (23.17 08)-320-10749. Pareiškėjas taip pat prašė dėl atsakovo 
ir kaltųjų valstybės tarnautojų priimti atskirąją nutartį dėl Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. A-2215/2012 nevykdymo bei 
priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2. Pareiškėjas paaiškino, kad VMI prie FM 2012 m. spalio 12 d. priėmė sprendimą 
Nr. (23.1-08)-R-8516, kuriuo atsisakė atšaukti (atsiimti) 2012 m. vasario 24 d. sprendi-
mą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.17-08)-320-10749 iš antstolio vyk-
dymo arba šį sprendimą pripažinti netekusiu galios, taip pat atsisakė vykdyti Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2012 m. birželio 25 d. sprendi-
mą Nr. A-2215/2012 ir atlikti priešpriešinių prievolių įskaitymą. Pareiškėjo manymu, 
VMI prie FM, priimdama skundžiamą sprendimą, neteisingai pritaikė bei pažeidė tei-
sės normas, pagrindines procedūras bei taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų 
aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Nurodė, kad dar 2009 m. gegužės 
25 d. raštu kreipėsi į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, prašydamas 
atlikti priešpriešinių prievolių įskaitymą arba atidėti nevisiškai sumokėtų mokestinių 
prievolių mokėjimą, kol VMI prie FM atsiskaitys su juo pagal pateiktas PVM sąskai-
tas faktūras, neskaičiuodama palūkanų ir delspinigių, nes VMI prie FM yra skolinga 
jam už suteiktas paslaugas. Tačiau atsakovas priešpriešinių prievolių įskaitymo neatli-
ko, o vietoje to priėmė sprendimą išieškoti mokestinę prievolę iš turto. Tokius mokes-
čių administratoriaus veiksmus pareiškėjas apskundė teismui ir LVAT 2012 m. birželio 
25 d. sprendimu Nr. A-2215/2012, panaikindamas sprendimą išieškoti mokestinę prie-
volę iš turto, išaiškino, kad VMI prie FM neteisėtai atsisakė spręsti klausimą dėl įskai-
tymo. Teismas nurodė, kad pati valstybė turi teisę taikyti įskaitymą ir kad mokesčių 
administratorius, apsiribodamas formaliu bei klaidingu teiginiu apie galimybės taiky-
ti priešpriešinių prievolių įskaitymą nebuvimą, jos neįgyvendino nemotyvuotai. Esant 
tokiam teismo išaiškinimui, 2012 m. rugpjūčio 17 d. su prašymu kreipėsi į atsakovą, 
tačiau jis, ignoruodamas LVAT sprendimą bei demonstruodamas teisinį nihilizmą, vėl 
apsiribodamas formaliu, klaidingu teiginiu apie galimybės taikyti priešpriešinių prie-
volių įskaitymą nebuvimą, tokios pareigos neįgyvendino ir neatsižvelgė į jo interesus 
bei 2012 m. spalio 12 d. priėmė skundžiamą sprendimą. Pažymėjo, kad pagal Viešojo 
administravimo įstatymą bei Vyriausybės nutarimą „Dėl asmenų prašymų nagrinėji-
mo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo 
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ prašymai privalo būti išnagrinė-
ti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Atsakovas, gavęs prašymą 2012 m. 
rugpjūčio 20 d., turėjo priimti sprendimą 2012 m. rugsėjo 17 d., tačiau, pažeisdamas 
teisės aktų reikalavimus, jį priėmė 2012 m. spalio 12 d., t. y. po 39 darbo dienų. Toks 
imperatyvių teisės normų nesilaikymas lemia ir paties priimto sprendimo neteisėtumą. 
Atsakovas, nevykdydamas teismo sprendimo, diskreditavo valstybės institucijos vardą, 
parodė nepagarbą teisingumą vykdančiai institucijai – teismui, taip pat jam ir jo tei-
sėms bei teisėtiems lūkesčiams. 

3. Atsakovas VMI prie FM atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 41–43) prašė jį 
atmesti kaip nepagrįstą.

4. Atsakovas paaiškino, kad mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieš-
koti mokestinę nepriemoką įgijimo pagrindai nurodyti Mokesčių administravimo įsta-
tymo (toliau – ir MAĮ) 105 straipsnyje. Mokesčių mokėtojui nesumokėjus deklaruoto 
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mokesčio, mokesčių administratorius po 20 dienų po atitinkamo mokesčio įstatymo 
nustatyto termino įgyja teisę priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką. Pareiškėjo 
mokestinė nepriemoka susidarė pagal jo pateiktą pirminę PVM deklaraciją už laiko-
tarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir PVM delspinigių. Mokesčių 
administratoriui įgijus teisę priverstinai išieškoti pareiškėjo mokestinę nepriemoką, ji 
gali būti išieškoma MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu būdu, t. y. priėmus 
sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėto-
jo turto. MAĮ 87 straipsnyje yra nustatyta mokesčių permokos įskaitymo ir grąžini-
mo tvarka. Įvertinęs LVAT 2012 m. birželio 25 d. sprendime administracinėje byloje 
Nr. A602-2215/2012 išdėstytus motyvus dėl prievolių įskaitymo, padarė išvadą, kad tam, 
jog galėtų atlikti įskaitymą, yra būtinos dvi sąlygos: pareiškėjas turi turėti mokestinę 
nepriemoką ir mokesčių permoką. Pareiškėjas permokos, iš kurios gali būti paden-
giama pridėtinės vertės mokesčio nepriemoka, neturi, todėl jo mokestinė nepriemoka 
šiuo pagrindu negali būti įskaityta. Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI prie FM pozici-
ja, turtinio pobūdžio pretenzijas gali pareikšti civilinio proceso tvarka. Atsakovas dėl 
pareiškėjo teiginių, kad jis yra skolingas už suteiktas vykdymo paslaugas, paaiškino, 
kad pagal Civilinio proceso kodekso 638 straipsnio 2 dalį, VMI prie FM nelaikytina 
išieškotoja priverstinai vykdant kitų institucijų pagal Administracinių teisės pažeidimų 
kodeksą bei Baudžiamąjį kodeksą paskirtas baudas – bausmes ir nuobaudas. Teismų 
priimtų sprendimų vykdymą valstybės naudai, vadovaudamasi Sprendimų vykdymo 
instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 
31 d. įsakymu Nr. 432, bei Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respu-
blikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, apmoka Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija. 2011 ir 2012 metais vykdomųjų dokumentų VMI 
prie FM pareiškėjui neteikė, taigi prievolės apmokėti vykdymo išlaidų pagal pareiškėjo 
gautus vykdomuosius dokumentus neturi. Paaiškino, kad LVAT 2012 m. birželio 25 d. 
byloje Nr. A602-2215/2012 išsprendė tarp pareiškėjo ir VMI prie FM kilusį ginčą dėl 
VMI prie FM 2011 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. (14.5)-320-4098, kuriuo ši nusprendė 
išieškoti pareiškėjo mokestinę nepriemoką iš turto, vykdymo ir, įvertinęs šioje byloje 
esančius įrodymus, priėmė nutartį panaikinti VMI prie FM sprendimą bei priteisti iš 
VMI prie FM pareiškėjo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. VMI prie FM pripažino 
netekusiu galios sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto ir 2012 m. spalio 
12 d. raštu Nr. (23.1-08)-R-8516 kreipėsi į pareiškėją, prašydama nurodyti sąskaitą, į 
kurią VMI prie FM galėtų pervesti 189 Lt priteistų bylinėjimosi išlaidų. Kitų veiksmų 
LVAT nutartimi VMI prie FM atlikti neįpareigota. Pažymėjo, kad pareiškėjas 2012 m. 
rugsėjo 13 d. elektroniniu paštu VMI prie FM pateikė prašymą suteikti informaciją. 
Kadangi pareiškėjas pateikė papildomų duomenų prie 2012 m. rugpjūčio 17 d. pra-
šymo, prašymo nagrinėjimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2012 m. rugsėjo 
17 d. Be to, pareiškėjas 2012 m. spalio 4 d. raštu Nr. (23.1-08)-RNA-40363 buvo infor-
muotas apie prašymų nagrinėjimą VMI prie FM, todėl jo teiginys, kad VMI prie FM 
vilkino sprendimo priėmimą, yra nepagrįstas. 

II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 6 d. sprendimu  
(I t., b. l. 194–199) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
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6. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad 2009 m. gegužės 22 d. pa-
reiškėjas raštu kreipėsi į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, prašydamas 
atlikti priešpriešinių prievolių įskaitymą arba atidėti nevisiškai sumokėtų mokestinių 
prievolių mokėjimą, kol VMI prie FM atsiskaitys su juo pagal pateiktas PVM sąskaitas 
faktūras, neskaičiuodama palūkanų ir delspinigių, kadangi ji yra skolinga jam už su-
teiktas paslaugas (administracinė byla Nr. I-1191-121/2012). Vilniaus apskrities valsty-
binė mokesčių inspekcija 2009 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. (14.3)-46-18930 nepa-
tenkino pareiškėjo prašymo ir priešpriešinių prievolių įskaitymo neatliko. VMI prie 
FM 2011 m. spalio 11 d. priėmė sprendimą Nr. (14.5)-320-4098 išieškoti mokestinę 
prievolę iš turto. Pareiškėjas šį sprendimą apskundė teismui. LVAT 2012 m. birželio 
25 d. sprendime Nr. A602-2215/2012 VMI prie FM viršininko 2011 m. spalio 11 d. 
sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (14.5)-320-4098 panaikino, o 
pareiškėjo skundo dalį dėl atsakovo įpareigojimo priimti sprendimą atleisti jį nuo ap-
skaičiuotų delspinigių paliko nenagrinėtą. Taip pat teismas pareiškėjo naudai iš atsako-
vo VMI prie FM priteisė 189 Lt žyminio mokesčio. Pareiškėjas 2012 m. rugpjūčio 17 d. 
ir 2012 m. rugsėjo 13 d. kreipėsi į VMI prie FM, prašydamas atšaukti (atsiimti) 2012 m. 
vasario 24 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-10749 išieškoti mokestinę nepriemoką iš 
turto iš antstolės N. Š. vykdymo arba šį sprendimą pripažinti netekusiu galios bei vyk-
dyti LVAT 2012 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. A602-2215/2012 ir atlikti priešpriešinių 
prievolių įskaitymą. VMI prie FM 2012 m. spalio 12 d. priėmė sprendimą  
Nr. (23.1-08)-R-8516, kuriuo atsisakė atšaukti (atsiimti) 2012 m. vasario 24 d. sprendi-
mą Nr. (23.17-08)-320-10749 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto iš antstolio vyk-
dymo arba šį sprendimą pripažinti netekusiu galios. Nurodė, kad neturi duomenų apie 
pareiškėjo turimas mokesčio permokas, todėl atsisakė atlikti priešpriešinių prievolių 
įskaitymą. Ginčas byloje kilo dėl to, ar yra pagrindas atlikti priešpriešinių prievolių įs-
kaitymą ir atšaukti sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš pareiškėjo turto bei 
įpareigoti atlikti veiksmus ir taip įvykdyti LVAT 2012 m. birželio 25 d. sprendimą. Teis-
mas, sistemiškai įvertinęs Civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir MAĮ 
87 straipsnio nuostatas, padarė išvadą, kad tam, jog VMI prie FM turėtų teisę taikyti 
įskaitymą, mokesčių mokėtojas turi turėti mokestinę nepriemoką ir mokesčių permo-
ką. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjo mokestinė nepriemoka susidarė pagal 
jo pateiktą pirminę 2011 m. liepos 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpio pridėtinės 
vertės mokesčio deklaraciją ir pridėtinės vertės mokesčio delspinigių. Šiuo atveju duo-
menų, kad pareiškėjas turėtų mokesčio permoką, byloje nėra. Be to, iš pareiškėjo skun-
do, jo paaiškinimų teismo posėdyje bei kitų byloje esančių įrodymų nustatyta, kad jis 
siekia, jog VMI prie FM įskaitytų priešpriešines prievoles pagal jo pateiktas PVM sąs-
kaitas faktūras už vykdomųjų dokumentų vykdymą, t. y. pareiškėjas nurodo, jog VMI 
prie FM yra skolinga jam už suteiktas paslaugas vykdant vykdomuosius dokumentus. 
Teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, konstatavo, kad pareiškėjas mokesčio permokos, 
iš kurios gali būti padengiama pridėtinės vertės mokesčio nepriemoka, neturi, todėl jo 
mokestinė nepriemoka šiuo pagrindu negali būti įskaityta. Teismas pažymėjo, kad 
antstolių veikla, susijusi su vykdymo išlaidomis, bei antstolių atlygis yra reglamentuoti 
Antstolių įstatyme. Vykdymo išlaidų apmokėjimo ir išieškojimo tvarka taip pat yra re-
glamentuojama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsaky-
mu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje (30–42 punktai), Civili-
nio proceso kodekse (Ypatingosios teisenos VI dalis). Pagal Civilinio proceso kodekso 
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1 straipsnio 1 dalį, ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal Civilinio proceso 
kodekso taisykles. Taigi pareiškėjas, siekdamas, jog VMI prie FM atlygintų jam vykdy-
mo išlaidas pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, turtinio pobūdžio pretenzijas gali 
pareikšti civilinio proceso tvarka (žr., LVAT 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. AS520-851/2012). Taip pat atkreipia dėmesį, kad Kauno apskrities vals-
tybinė mokesčių inspekcija atliko pareiškėjo pateiktų vykdomųjų bylų vykdymo išlaidų 
apskaičiavimo teisėtumą bei pagrįstumą, o VMI prie FM 2013 m. sausio 16 d. raštu  
Nr. (23.1-08)RNA-1990 pareiškėją informavo apie laikomų pagrįstomis mokėtinų vyk-
dymo išlaidų sumas ir nurodė, jog galėtų sumokėti pagal pareiškėjo šioms sumoms pa-
teiktas sąskaitas faktūras. Pareiškėjas 2012 m. sausio 31 d. raštu Nr. SD-883 pateikė 
VMI prie FM sąskaitas faktūras ARV/13 Nr. 6 (615,43 Lt suma) ir Nr. 7 (39 515 Lt 
suma). Darytina išvada, kad VMI prie FM neatsisako atlyginti pareiškėjui vykdymo iš-
laidų pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Teismas, pasisakydamas dėl pareiškėjo 
prašymo išnagrinėjimo termino, vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 31 
straipsniu bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravi-
mo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, pa-
tvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 
30 punktu. Teismas nustatė, kad pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 17 d. prašymas VMI prie 
FM gautas 2012 m. rugpjūčio 21 d., taigi turėjo būti išnagrinėtas iki 2012 m. rugsėjo 
18 d. Pareiškėjas 2012 m. rugsėjo 13 d. elektroniniu paštu VMI prie FM pakartotinai 
pateikė 2012 m. rugpjūčio 17 d. prašymą bei paprašė pateikti informaciją, kada jo pra-
šymas užregistruotas VMI prie FM ir kam perduotas vykdyti. Atsižvelgus į tai, daryti-
na išvada, kad pareiškėjui 2012 m. rugsėjo 13 d. pakartotinai pateikus 2012 m. rugpjū-
čio 17 d. prašymą, jo nagrinėjimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2012 m. 
rugsėjo 14 d. (duomenų, kad šis prašymas gautas 2012 m. rugsėjo 17 d., atsakovas ne-
pateikė, taigi teismas padarė išvadą, jog elektroniniu paštu išsiųstas prašymas VMI prie 
FM gautas kitą dieną). Taigi sprendimas turėjo būti priimtas iki 2012 m. spalio 11 d., o 
buvo priimtas 2012 m. spalio 12 d. Teismas šio pažeidimo nelaikė esminiu, galinčiu da-
ryti įtaką paties priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl atmetė pareiškėjo 
argumentus, kad VMI prie FM 2012 m. spalio 12 d. sprendimas turėtų būti panaikintas 
dėl to, jog pažeistas prašymo išnagrinėjimo terminas. Dėl pareiškėjo argumentų, kad 
VMI prie FM nevykdo LVAT 2012 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. A602-2215/2012, 
 teismas pažymėjo, jog minėtu sprendimu teismas panaikino VMI prie FM viršininko 
2011 m. spalio 11 d. sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (14.5)-320-
4098, tačiau sprendimo rezoliucinėje dalyje jokių įpareigojimų atsakovui nenustatė. Be 
to, LVAT nurodytoje byloje vertino VMI prie FM viršininko 2011 m. spalio 11 d. spren-
dimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (14.5) 320-4098 teisėtumą ir pagrįs-
tumą, atsižvelgdamas, be kita ko, į vietos mokesčių administratoriaus 2009 m. birželio 
11 d. rašte pateiktą motyvaciją atsisakyti atlikti priešpriešinių prievolių įskaitymą, re-
miantis tuo, jog įstatymai tokio įskaitymo nenustato, ir padarė išvadą, kad šie argu-
mentai nepakankami ir nepagrįsti. Nagrinėjamos bylos ginčo dalykas – VMI prie FM 
2012 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. (23.1-08)-R-8516, kuriame pateikti argumentai nėra 
analogiški LVAT nagrinėtiems, teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas atkreipė dėmesį, kad 
tuo atveju, jei pareiškėjas mano, jog atsakovas nevykdo minėto sprendimo, jis, vado-
vaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi, turi teisę 
prašyti išduoti jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui pagal  
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atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Teismas, apiben-
drinęs išdėstytus argumentus, padarė išvadą, kad VMI prie FM 2012 m. spalio 12 d. 
sprendimas Nr. (23.1-08)-R-8516 yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti ir įpareigoti atsa-
kovą VMI prie FM priimti sprendimą dėl priešpriešinių prievolių įskaitymo ir mokes-
tinės prievolės pasibaigimo nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Pagal MAĮ 105 
straipsnio 1 dalies 2 punktą, mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti 
mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, jeigu mokesčių mokėtojas nesumoka de-
klaruoto mokesčio nustatytu terminu. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad pareiškėjas 
deklaruoto pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatytu terminu nesumokėjo, nėra. 
Taigi mokesčių administratorius įgijo teisę priverstinai išieškoti pareiškėjo mokestinę 
nepriemoką. Mokestinė nepriemoka gali būti išieškoma MAĮ 106 straipsnio 1 dalies  
4 punkte nustatytu būdu – priimant sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemo-
kos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo turto. Teismas atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, 
įvertinęs aplinkybę, kad VMI prie FM pagrįstai netaikė mokestinių prievolių įskaity-
mo, konstatavo, jog VMI prie FM teisėtai priėmė pareiškėjo ginčijamą 2012 m. vasario 
24 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-10749 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto. Pa-
reiškėjo mokestinė nepriemoka susidarė pagal jo pateiktą pirminę pridėtinės vertės 
mokesčio deklaraciją už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir 
šio mokesčio delspinigių. Pareiškėjas 2013 m. vasario 22 d. pateikė patikslintą laikotar-
pio nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pridėtinės vertės mokesčio de-
klaraciją, todėl VMI prie FM 2013 m. vasario 27 d. priėmė sprendimą Nr. (23.17 08)  
320 13830 pakeisti 2012 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-10749 išieškoti 
mokestinę nepriemoką iš turto. Taigi šiuo atveju pareiškėjo ginčijamas 2012 m. vasario 
24 d. sprendimas Nr. (23.17-08)-320-10749 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto yra 
pakeistas 2013 m. vasario 27 d. sprendimu, kurio pareiškėjas teisme neginčijo, o jo pa-
tikslinto skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą VMI prie FM priimti sprendimą at-
šaukti iš antstolio vykdymo 2013 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-13830 
išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto buvo atsisakytas priimti. Teismas padarė išva-
dą, kad pareiškėjo reikalavimas pripažinti netekusiu galios VMI prie FM 2012 m. vasa-
rio 24 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-10749 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto 
atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas nagrinėjamu atveju nenustatė, kad pareigūnai, 
institucijos ar įstaigos būtų pažeidę įstatymus ar kitus teisės aktus, taigi pagrindo pa-
tenkinti pareiškėjo reikalavimą ir priimti atskirąją nutartį nėra (Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 108 str. 1 d.).

III.

7. Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą (II t., b. l. 1–6), kuriame prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 6 d. sprendimą ir priimti 
naują sprendimą, visiškai patenkinant skundo reikalavimus; priteisti iš atsakovo patir-
tas visas bylinėjimosi išlaidas.

8. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas neteisingai vertino bylos 
įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias 
ginčo santykį. Iš teismui pateikto skundo ir pateiktų rašytinių įrodymų bei prijungtos 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtos bylos Nr. A-2215/2012 
matyti, kad jau 4 metus vyksta tik formalus mokesčių administratoriaus atsirašinėjimas, 
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o prie to dabar jau prisideda ir pirmosios instancijos teismai šališkai nagrinėdami šias 
bylas. Dėl vietos mokesčių administratorius neveikimo pareiškėjui buvo skaičiuojami 
delspinigiai ir buvo priimti VMI prie FM sprendimai išieškoti mokestinę nepriemoką 
iš turto. Tokiais savo veiksmais vietos mokesčių administratorius nevykdė savo parei-
gos nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių (MAĮ 32 str. l d. 2 p.). Teismas grindė spren-
dimą argumentais, kurie jau buvo nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme ir buvo paneigti priimant 2012 m. birželio 25 d. sprendimą. Teismas siaurinamai 
aiškino MAĮ 93 straipsnio l dalies 5 punkto teisės normą, nurodydamas, jog šioje tei-
sės normoje numatytas prievolių pasibaigimas galimas tik tuo atveju, kai skolininkas 
ir kreditorius sutampa mokestiniuose santykiuose. Toks aiškinimas yra nepagrįstas ir 
logiškai nepaaiškinamas. Nei MAĮ 93 straipsnio l dalies 5 punkte, nei MAĮ komentare 
nėra nurodyta, kad skolininkas ir kreditorius, taikant šią normą, turi būti atsiradęs tik 
mokestiniuose santykiuose. Tai patvirtina ir tokia aplinkybė, kad skolininko ir kredito-
riaus sąvoka naudojama Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso įstatymuose, o 
MAĮ kreditoriaus ir skolininko terminai panaudoti tik būtent šiame straipsnyje, o visur 
kitur naudojamas terminas ,,mokesčių mokėtojas“ ir ,,mokesčių administratorius“. To-
dėl įstatymų leidėjas, nustatydamas teisinį reguliavimą, kuriuo pasibaigia prievolės, kai 
skolininkas ir kreditorius sutampa, nesusiaurino šios galimybės taikymo, pagal prie-
volių atsiradimo konkrečioje teisinių santykių srityje pobūdį, priešingu atveju tai būtų 
nurodyta pačioje teisės normoje. Valstybės skola gali būti atsiradusi ir iš kitų teisinių 
santykių. Priešingu atveju toks siaurinamasis teisės normos aiškinimas pažeistų teisin-
gumo, protingumo principus bei teisinės valstybės principus. Teismas, spręsdamas su-
dėtingą bylą, turi elgtis taip, kaip to norėtų protingas, sąžiningas ir teisingas įstatymų 
leidėjas, veikiantis visuomenės, o ne savo asmeniniam arba savo politinės ar valstybės 
institucijos labui. Šiuose santykiuose taip pat yra dalis mokestinių santykių, kadangi 
valstybės skoloje yra PVM dalis (34 503,66 Lt), taip pat dalis gyventojų pajamų mo-
kesčio 15 procentų nuo 164 303,08 Lt (198 806,73 Lt - 34 503,66 Lt = 164 303,08 Lt 
- 15 procentų GPM = 142 872,24 Lt) sumos, kurią sudaro 21 430,84 Lt suma, taip pat 
dalis sveikatos draudimo mokesčio bei Sodros mokesčio. Taigi mokestinė prievolė pa-
sibaigia, kai kreditorius ir mokesčių mokėtojas sutampa, t. y. mokesčių mokėtojas ir 
kreditorius yra tas pats asmuo. Taigi pareiškėjas šiuo atveju yra mokesčių mokėtojas, 
nes moka mokesčius valstybės biudžetui, bei tuo pačiu metu yra kreditorius valstybės 
biudžeto, nes mokesčių administratorius, kuris jam turi sumokėti skolą, yra valstybės 
biudžetinė įstaiga. O mokesčių administratorius šiuo atveju yra kreditorius, nes jam 
jis turi sumokėti mokesčius, bei tuo pačiu yra mokėtojas, nes yra valstybės biudžeti-
nė įstaiga ir privalo mokėti skolą pareiškėjui. Taigi šiuo atveju mokesčių mokėtojas ir 
kreditorius sutampa, o kai nustatomas šis mokestinės prievolės pasibaigimo pagrin-
das, tokia mokestinė prievolė vietos mokesčių administratoriaus viršininko sprendimu 
pripažįstama pasibaigusia. Mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, 
privalo vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais (MAĮ 8 str. 3 d.), bei nepažeisti 
mokesčių mokėtojo teisių (MAĮ 32 str. l d. 2 p.), todėl teismas turėjo spręsti klausimą ir 
priimti sprendimą dėl prievolės pasibaigimo (MAĮ 93 str. l d. 5 p). Pareiškėjas taip pat 
pažymi, kad atsakovas gavęs prašymą 2012 m. rugpjūčio 20 d. turėjo priimti sprendi-
mą 2012 m. rugsėjo 17 d., tačiau pažeisdamas teisės aktų reikalavimus nevykdė savo 
pareigų, vilkino sprendimo priėmimą, ir priėmė sprendimą 2012 m. spalio 12 d., t. y. 
po 39 darbo dienų, pažeisdamas jo teises, bei įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose 
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nustatytas teisės normas. Toks imperatyvių teisės normų nesilaikymas, kai priimamas 
sprendimas ne per įstatymo nustatytą laiką, lemia ir priimto sprendimo neteisėtumą, 
dėl ko priimtas sprendimas turi būti pripažįstamas neteisėtu ir turi būti naikinamas 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. l d. ir 2 d.). Pareiškėjas, pasisakydamas 
dėl teismo sprendimo privalomumo ir vykdymo, vadovaujasi Administracinių bylų tei-
senos įstatymo 14 straipsnio l dalimi, Teismų įstatymo 9 straipsnio l dalimi. Atsako-
vas bei pirmosios instancijos teismas ignoruoja LVAT 2012 m. birželio 25 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A-2215/2012. Tiek atsakovas, tiek teismas privalėjo spręsti 
klausimą ir priimti sprendimą dėl priešpriešinių prievolių įskaitymo ir jų pasibaigimo. 

9. Atsakovas VMI prie FM atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 12) prašo ape-
liacinį skundą atmesti.

10. Atsakovas nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas, kadangi ginčai dėl mo-
kėtinų vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų dydžio nustatymo ir jų apmokėjimo 
nagrinėtini bendrosios kompetencijos teismuose. Antstolis R. V. bendrosios kompeten-
cijos teismui (apylinkės teismui) pareiškimo dėl Kauno apskrities valstybinės mokes-
čių inspekcijos, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ar VMI prie FM, 
į kurias jis kreipėsi dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo, prievolės apmokėti atitinkamą 
vykdymo išlaidų sumą nustatymo nebuvo padavęs. Apskričių valstybinės mokesčių 
inspekcijos ir VMI prie FM nesutiko su R. V. reiškiamais reikalavimais apmokėti vyk-
dymo išlaidas arba kėlė antstoliui tam tikrus reikalavimus (sąlygas) dėl jų apmokėji-
mo (pateikti papildomai prašomų apmokėti vykdymo išlaidų pagrindžiančius doku-
mentus, sudaryti sąlygas atlikti jų apskaičiavimo pagrįstumo patikrinimo veiksmus, 
pateikti sąskaitas faktūras konkrečioms mokėtinoms sumoms). Ilgą laiką R. V. neteikė 
apmokėjimui sąskaitų faktūrų dėl vykdymo išlaidų sumų, kurias mokesčių administra-
toriai buvo sutikę apmokėti. Vykdymo išlaidų sumos, kurias Valstybinė mokesčių ins-
pekcija pripažino apmokėtinomis, antstoliui R. V. buvo apmokėtos nedelsiant po to, kai 
tik antstolis pateikė atitinkamas sąskaitas faktūras apmokėjimui. Šiuo metu VMI prie 
FM nėra nustačiusi savo prievolės apmokėti antstoliui papildomų vykdymo išlaidų 
sumų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės, nėra pagrindo tenkinti antstolio apeliacinį 
skundą. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

11. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Valstybinės mokesčių inspekci-
jos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija, atsakovas) 
2012 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. (23.1-08)-R-8516 „Dėl prašymų“ (I t., b. l. 6, 7), ku-
riuo buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 17 d. (I t., b. l. 56) ir 2012 m. 
rugsėjo 13 d. (I t., b. l. 54) prašymus. 

12. Šiais prašymais pareiškėjas atsakovo iš esmės prašė: (1) atšaukti (atsiimti, pri-
pažinti netekusiu galios) Inspekcijos 2012 m. vasario 24 d. sprendimą išieškoti mokes-
tinę nepriemoką iš turto Nr. (23.17-08)-320-10749 (toliau – ir Sprendimas išieškoti);  
(2) vykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 23 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A602-2215/2012 ir atlikti priešpriešinių prievolių įskaitymą.
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13. Iš šių prašymų, taip pat pirmosios instancijos teismui pateikto skundo (I t.,  
b. l. 1–5) bei apeliacinio skundo (II t., b. l. 1–6) argumentų matyti, jog nagrinėjamu 
atveju pareiškėjas nekvestionuoja jo turimų ir ginčijamame atsakovo 2012 m. spalio 
12 d. sprendime nurodytų mokestinių prievolių. Į atsakovą ir vėliau į teismą pareiškėjas 
kreipėsi pirmiausia siekdamas, kad būtų atliktas šių mokestinių prievolių bei atsakovo 
neva turimų prievolių atsiskaityti su pareiškėju už jo suteiktas vykdymo paslaugas tar-
pusavio įskaitymas. Kitaip tariant, pareiškėjas siekia užbaigti minėtas mokestines prie-
voles (jų dalį) priešpriešinių reikalavimų įskaitymo būdu.

14. Pareiškėjo teismui pateiktas reikalavimas įpareigoti atsakovą panaikinti 
2012 m. vasario 24 d. Sprendimą išieškoti iš esmės yra siejamas su aplinkybe, jog atli-
kus minėtą reikalavimų įskaitymą turimos mokestinės prievolės (jų dalis) pasibaigtų, o 
mokestinės prievolės pasibaigimas suponuoja ir mokesčių administratoriaus teisės pri-
verstinai išieškoti mokestinę nepriemoką pasibaigimą (Mokesčių administravimo įsta-
tymo (toliau tekste remiamasi 2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija, 
išskyrus atskirai nurodytas išimtis) 112 str. 1 p.). Pabrėžtina, jog atskirai šis individua-
lus administracinis aktas nėra skundžiamas, todėl klausimas dėl šio akto teisėtumo bei 
pagrįstumo nėra ir negali būti šios administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Atitin-
kamai aptariamas prašymas įpareigoti atsakovą panaikinti Sprendimo išieškoti galioji-
mą nagrinėtinas tiek, kiek tai susiję su pareiškėjo reikalavimu atlikti minėtą įskaitymą 
ir taip pripažinti jo turimas mokestines prievoles (jų dalį) pasibaigusiomis.

15. Apibrėžiant šios administracinės bylos ribas konstatuotina ir tai, jog nagri-
nėjamu atveju negali būti sprendžiamas klausimas dėl įpareigojimo vykdyti Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 23 d. sprendimą administracinėje 
byloje Nr. A602-2215/2012. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs bei šalims privalomas vykdy-
ti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 14 str. 1 d.), todėl, kaip teisingai pastebėjo 
pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas, manydamas, jog atsakovas nevykdo (netin-
kamai vykdo) aptariamo sprendimo, turi teisę kreiptis dėl šio sprendimo vykdymo už-
tikrinimo administracinių bylų teiseną reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 str. 2 d.). Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi 
ir tai, kad, atsižvelgiant į byloje surinktas aplinkybes bei atskirosios nutarties paskirtį 
ir tikslus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 108 str. 1 d.), nėra pagrindo priimti 
tokią nutartį pareiškėjo nurodomu klausimu.

16. Kita vertus, vertinant minėto įsiteisėjusio teismo sprendimo reikšmę gin-
čo teisiniams santykiams, patenkantiems į prieš tai aptartas šios administracinės by-
los nagrinėjimo ribas, būtina pažymėti, kad juo (teismo sprendimu) nebuvo išspręstas 
klausimas dėl pareiškėjo teisės į aptariamą priešpriešinių reikalavimų (prievolių) įskai-
tymą: pareiškėjas nebuvo pripažintas turinčiu teisę į tokį įskaitymą, o atsakovas – par-
eigą tokį įskaitymą atlikti. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2012 m. birželio 23 d. sprendimo motyvuojamosios ir rezoliucinės dalių, administraci-
nėje byloje Nr. A602-2215/2012 buvo spręstas klausimas ne dėl mokesčių administrato-
riaus sprendimo atsisakyti atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, koks yra kelia-
mas nagrinėjamoje byloje, bet dėl Inspekcijos 2011 m. spalio 11 d. sprendimo išieškoti 
mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (14.5)-320-4098 teisėtumo bei pagrįstumo (admi-
nistracinė byla Nr. A602-2215/2012, b. l. 6), t. y. nagrinėjamos ir administracinės bylos 
Nr. A602-2215/2012 dalykai nesutampa.

17. Be to, minėtas Inspekcijos 2011 m. spalio 11 d. sprendimas buvo pripažintas 
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neteisėtu iš esmės dėl to, jog prieš jį priimant vykusių administracinių procedūrų 
metu mokesčių administratorius nevertino ir neapsvarstė (nepasisakė dėl) galimybės 
pasinaudoti Civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta diskreci-
ja taikyti reikalavimų įskaitymą. Iš tiesų, kaip matyti iš Vilniaus apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos 2009 m. birželio 11 d. rašto Nr. (14.3)-46-18930 (administra-
cinė byla Nr. A602-2215/2012, b. l. 8, 9), pasisakydamas dėl pareiškėjo prašymo atlikti 
priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, viešojo administravimo subjektas iš esmės apsi-
ribojo bendra abstrakčia formuluote, jog įstatymai tokios galimybės nenumato. Tokią 
vietos mokesčių administratoriaus poziciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas vertino „nepakankama“. Tačiau šis teismas nenurodė, jog viešojo administravimo 
subjektai privalėjo įgyvendinti šioje Civilinio kodekso nuostatoje nurodytą diskreciją, 
nekonstatavo pareiškėjo nurodomų priešpriešinių reikalavimų (prievolių) buvimo, ne-
pasisakė dėl šios diskrecijos įgyvendinimo tvarkos bei jos realizavimui būtinų faktinių 
aplinkybių buvimo, nepripažino pareiškėjo teisės į priešpriešinių reikalavimų įskai-
tymą ir (ar) atsakovo pareigos tokį įskaitymą atlikti. Šiuo sprendimu iš esmės tebuvo 
pripažintas vietos ir centrinio mokesčių administratorių veiklos trūkumas, nulemtas 
inter alia iš gero viešo administravimo principo kylančios pareigos motyvuoti (pagrįs-
ti) priimamus sprendimus, pažeidimo. Konstatavęs šį pažeidimą, 2012 m. birželio 23 d. 
sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neįpareigojo atsakovo spręsti 
klausimo dėl aptariamo įskaitymo atlikimo, o tik panaikino minėtą sprendimą išieškoti 
mokestinę nepriemoką iš pareiškėjo turto. Šiuo sprendimu nebuvo išspręstas proceso 
šalių subjektinių teisių ir pareigų klausimas, dėl kurių kilo ginčas nagrinėjamoje admi-
nistracinėje byloje.

18. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, išdėstytos aplinkybės sudaro pakanka-
mą pagrindą pripažinti, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birže-
lio 23 d. sprendimas negali būti pripažintas turinčiu res judicata galią ginčo teisiniams 
santykiams, susijusiems su šioje byloje nagrinėjamu pareiškėjo reikalavimu įpareigoti 
atsakovą atlikti jo nurodomą priešpriešinių reikalavimų įskaitymą bei jo teise į tokių 
reikalavimų patenkinimą.

V.
 
19. Nagrinėjamoje byloje keliamais reikalavimais, kaip minėta, pareiškėjas iš es-

mės siekia turimų mokestinių prievolių pasibaigimo, šiuo tikslu įpareigojant mokesčių 
administratorių (atsakovą) atlikti jo nurodomų priešpriešinių reikalavimų (prievolių) 
įskaitymą.

20. Apelianto pateikiamų argumentų kontekste vertinant tokio reikalavimo pa-
grįstumą pirmiausia pažymėtina, kad iš tiesų Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 da-
lis, skaitoma kartu su inter alia šio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numato 
bendrą valstybės teisę taikyti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Tačiau 
taip pat būtina pabrėžti, jog nagrinėjamu atveju ginčas yra susijęs su pareiškėjo mokes-
tinėmis prievolėmis, t. y. ginčas kyla iš mokestinių teisinių santykių. Atitinkamai pri-
mintina, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalimi „turtiniams san-
tykiams, kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms 
ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (reali-
zuojamas pavaldumas) <...>, įskaitant valstybės mokesčių, kitų privalomų rinkliavų ar 
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įmokų valstybei ar jos institucijoms <...>, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių 
santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurody-
tais atvejais“. Tai reiškia, kad minėtos Civilinio kodekso nuostatos dėl priešpriešinių 
vienarūšių reikalavimų įskaitymo nagrinėjamu atveju galėtų būti taikomos tik nesant 
atitinkamų viešosios teisės normų.

21. Iš šioje byloje tikrinamo individualaus administracinio akto matyti, jog atsa-
kovas, priimdamas sprendimą atsisakyti atlikti pareiškėjo prašytą priešpriešinių reika-
lavimų įskaitymą, iš esmės vertino, jog tokio pobūdžio įskaitymai ginčo atveju galimi 
tik dėl Mokesčių administravimo įstatymo 82 straipsnio 3 punkte nurodytų reikalavi-
mų, t. y. galima įskaityti tik mokesčio mokėtojo turimą mokesčio permoką (skirtumą) 
mokestinei nepriemokai padengti. Kitaip tariant, centrinis mokesčių administratorius, 
skirtingai nei minėtoje administracinėje byloje Nr. A602-2215/2012 nagrinėtu atveju, 
savo kompetencijos ribose įvertino teisę ir galimybę taikyti įskaitymą, kartu pripažin-
damas, jog, kiek tai susiję su ginčo mokestinėmis prievolėmis, mokesčių administrato-
riui įstatymai suteikia teisę atlikti aptariamą įskaitymą tik mokesčių mokėtojui turint 
mokesčio permoką.

22. Spręsdama klausimą dėl tokio atsakovo vertinimo pagrįstumo, išplėstinė tei-
sėjų kolegija pastebi, kad, kiek tai susiję su pareiškėjo turimomis ginčo mokestinėmis 
prievolėmis, jų pasibaigimo pagrindai yra nustatyti Mokesčių administravimo įstaty-
mo 93 straipsnio 1 dalyje.

23. Ginčijamame sprendime atsakovas iš esmės įvertino galimybę užbaigti pareiš-
kėjo turimas mokestines prievoles (jų dalį) pagrindu, kuris numatytas šios įstatymo 
nuostatos 1 punkte, skaitomame kartu su minėtu Mokesčių administravimo įstatymo 
82 straipsnio 3 punktu. Tačiau pareiškėjas, nekvestionuodamas faktinės aplinkybės, jog 
jis neturi mokesčio permokos (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 11 d. (2011 m. 
gruodžio 22 įstatymo Nr. XI-1875 redakcija); 87 str.), kaip būtinos prielaidos atlikti įs-
kaitymą ir užbaigti mokestines prievoles aptartu pagrindu, savo prašymą atlikti jo nu-
rodomą priešpriešinių reikalavimu įskaitymą, be kita ko, grindžia Mokesčių adminis-
travimo įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

24. Ši įstatymo nuostata įtvirtina, kad „mokestinė prievolė pasibaigia, kai <...> 
skolininkas ir kreditorius sutampa“. Tačiau vertindama dėl jos (nuostatos) taikymo 
ginčo teisiniams santykiams, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad, kaip matyti iš šios 
nuostatos loginės ir lingvistinės konstrukcijos, taip pat ją vertinant sistemiškai kitų 
įstatymo nuostatų kontekste, akivaizdu, jog siekiant pripažinti mokestinę prievolę pa-
sibaigus aptariamu pagrindu, turi būti konstatuota kreditoriaus ir skolininko sutaptis 
dėl konkretaus reikalavimo įvykdyti mokestinę prievolę. Kitaip tariant, atitinkamame 
mokestiniame teisiniame santykyje turi dalyvauti vienas subjektas, kuris turi teisę tiek 
reikalauti įvykdyti, tiek pareigą įvykdyti konkrečią mokestinę prievolę. Kadangi nagri-
nėjamu atveju pareiga įvykdyti ginčo mokestines prievoles tenka pareiškėjui, o teisė (ir 
pareiga) reikalauti šių prievolių įvykdymo – mokesčių administratoriui, nėra pagrin-
do pripažinti skolininko ir kreditoriaus sutapties Mokesčių administravimo įstatymo  
93 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme.

25. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad, kiek tai susiję su nagrinėjamo-
je byloje kilusiu ginču, mokestinės prievolės pasibaigimo pareiškėjo nurodomu būdu 
(priešpriešinių reikalavimų (prievolių) įskaitymo) nenumato nei likusios Mokesčių admi-
nistravimo įstatymo 93 straipsnio 1 dalies, nei kitos mokestinių prievolių pasibaigimą 
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reglamentuojančios šio įstatymų nuostatos. Be to, kitų mokesčių įstatymų, kurie numa-
tytų, jog tokiu atveju, koks susiklostė nagrinėjamoje byloje, mokesčių mokėtojo mokes-
tinė prievolė galėtų būti užbaigiama aptariamu įskaitymo būdu, pareiškėjas nenurodo, 
jų nenustatė ir išplėstinė teisėjų kolegija.

26. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, matyti, jog ginčo teisiniams santykiams taiky-
tinos viešosios teisės aktų nuostatos nenumato, jog pareiškėjo turimos mokestinės ne-
priemokos galėtų būti įskaitomos jas padengiant galimai mokesčių administratoriaus 
turima prievole atsiskaityti už pareiškėjo, kaip antstolio, suteiktas vykdymo paslaugas.

27. Būtina pabrėžti, kad tokia išvada nereiškia, jog mokestinės prievolės pasibai-
gimo pagrindo – pareiškėjo nurodomo priešpriešinių reikalavimų įskaitymo – nenu-
matymas ginčo teisiniams santykiams taikytinuose mokesčių įstatymuose ir juos ly-
dinčiuose teisės aktuose laikytinas minėta Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalyje 
numatyta išimtimi, suponuojančia šio kodekso nuostatų, reglamentuojančių priešprie-
šinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, subsidiarų taikymą. Iš tiesų byloje nagrinėja-
mi ginčo teisiniai santykiai, susiję su mokestinių prievolių pasibaigimu, yra aiškiai ir 
išsamiai reglamentuoti viešosios teisės normomis (šiuo klausimu pagal analogiją, pvz., 
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 17 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-994/2014). Tokio mokestinės prievo-
lės pasibaigimo pagrindo, kokiu siekia pasinaudoti pareiškėjas, nenumatymas mokes-
čių įstatymuose laikytinas ne Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalyje minimo teisinio 
reguliavimo nebuvimu ar teisinio reglamentavimo spraga, bet tikslingu įstatymų lei-
dėjo pasirinkimu tokios įskaitymo galimybės mokestinių teisinių santykių dalyviams 
nesuteikti. Be to, pabrėžtina ir tai, kad valstybinės valdžios institucijos veikia joms įsta-
tymų bei juos lydinčių teisės aktų nustatytos (apibrėžtos) kompetencijos ribose. Todėl 
nagrinėjamu atveju, esant aptartam teisiniam reguliavimui, atsakovas pagrįstai atsisakė 
tenkinti pareiškėjo prašymą dėl jo nurodomų priešpriešinių reikalavimų įskaitymo.

28. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nors šiame bai-
giamajame teismo akte pateiktas įstatymų nuostatų aiškinimas tam tikra apimtimi 
nėra visiškai identiškas pateiktam Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. 
birželio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A602-2215/2012, toks nukrypimas 
nagrinėjimu atveju negalėtų būti vertinamas, kaip pažeidžiantis apelianto teises ir tei-
sėtus interesus. Atsižvelgiant į aptartą pastarojo sprendimo reikšmę nagrinėjamiems 
ginčo teisiniams santykiams bei juo sukeliamas pasekmes pareiškėjo teisių ir pareigų 
apimčiai, akivaizdu, jog minėtas nukrypimas nuo Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2012 m. birželio 23 d. sprendime išdėstyto teisės normų aiškinimo savaime 
negalėtų suponuoti proceso taisyklių, įskaitant ir reikalavimo teismams užtikrinti ju-
risprudencijos nuoseklumą, pažeidimo buvimo. Primintina, kad teismų praktika nėra 
ir negali būti visiškai statiška. Ji gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objekty-
viai būtina (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. 
nutarimą; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 17 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A143-67/2009, Administracinė ju-
risprudencija Nr. 7(17), 2009, 289–303 p.; 2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų ko-
legijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-984/2008, Administracinė jurispru-
dencija Nr. 6(16), 2008, 224–239 p. ir kt.), kaip ir yra nagrinėjamu atveju. Iš tiesų, 
išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šiame baigiamajame teismo akte pateiktas racio-
naliai teisiškai motyvuotas ginčo teisinių santykių kvalifikavimas, inter alia atsižvelgiant į  
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nagrinėjamų santykių turinį bei pobūdį, pateisina minėtą nukrypimą nuo Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 23 d. sprendime pateikto abstraktaus 
ir taikymo aspektu ne visiškai aiškaus teisės normų interpretavimo.

VI.

29. Toliau spręsdama klausimą dėl ginčijamo administracinio akto teisėtumo bei 
pagrįstumo, išplėstinė teisėjų kolegija pripažįsta, jog atsakovas sprendimą dėl pareiškė-
jo 2012 m. rugpjūčio 17 d. ir 2012 m. rugsėjo 13 d. prašymų priėmė pažeisdamas Vie-
šojo administravimo įstatymo 31 straipsnio (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 
redakcija) bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravi-
mo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, pa-
tvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 
30 punkte nustatytus administracinių procedūrų terminus. Tačiau, atsižvelgiant į šia-
me baigiamajame teismo akte pateiktą ginčo teisinių santykių vertinimą bei įvertinus 
skundžiamu sprendimu pareiškėjui sukeliamas teisines pasekmes (jo įtaką pareiškėjo 
teisių ir pareigų apimčiai), nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teis-
mo išvada, kad aptariamas administracinės procedūros pažeidimas negali suponuoti 
ginčo akto neteisėtumo bei jo panaikinimo Administracinių bylų teisenos įstatymo  
89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu.

30. Šioje byloje pripažinus, jog atsakovas pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjo pra-
šomą priešpriešinių reikalavimų (prievolių) įskaitymą turint tikslą užbaigti mokestines 
prievoles (jų dalį), nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti apelianto reikalavimo 
įpareigoti centrinį mokesčių administratorių panaikinti minėto Sprendimo išieško-
ti galiojimą, nes nėra Mokesčių administravimo įstatymo 112 straipsnyje numatytų 
aplinkybių, lemiančių teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių 
mokėtojo turto pasibaigimą.

31. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pir-
mosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė ginčo teisinius santy-
kius reglamentuojančias materialinės teisės aktų normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą 
sprendimą, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą. Be to, atsižvel-
giant į tai, jog teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, ku-
rios naudai teismo sprendimas yra priimtas (Administracinių bylų teisenos įstatymo  
44 str. 1 d.), nagrinėjamu atveju atsisakytina tenkinti ir pareiškėjo prašymą dėl šių iš-
laidų priteisimo.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies  
1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo R. V. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2013 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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2.4. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių

2.4.1. Dėl tarnybinės atsakomybės taikymo iš vidaus tarnybos atleistam asmeniui, 
remiantis po pažeidimo padarymo įsigaliojusiu teisiniu reguliavimu

Naujai įsigaliojusi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostata, įtvir-
tinanti, kad tarnybinis patikrinimas atliekamas bei tarnybinė nuobauda skiriama ir as-
meniui, netekusiam statutinio valstybės tarnautojo statuso (Valstybės tarnybos įstatymo 
2012 m. birželio 5 d. Nr. XI-2041 redakcija, galiojusi nuo 2012 m. lapkričio 1 d.), iš esmės 
blogina tokio teisinių santykių subjekto padėtį. Minėta įstatymo nuostata, lyginant ją su 
senąja redakcija, išplečia subjektų, kuriems gali būti taikoma tarnybinė atsakomybė, ratą. 
Valstybės tarnautojo veiksmų, dėl kurių jam paskirta tarnybinė nuobauda, atlikimo ir pa-
baigimo metu negaliojant jo padėtį sunkinančiam teisiniam reguliavimui, jis turi realų 
pagrindą manyti, jog jam bus taikomas tas teisines pasekmes sukeliantis teisinis reguliavi-
mas, kuris galiojo minėtų veiksmų atlikimo ir pabaigimo metu. Po pareiškėjo veiksmų pa-
sibaigimo įsigaliojusių minėtų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų taikymas ginčo atveju 
paneigtų lex retro non agit, asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių principus.

Administracinė byla Nr. A662-890/2014
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00061-2013-0

Procesinio sprendimo kategorija 16.4

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. liepos 2 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės, Irmanto Jarukaičio 
(kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Virginijos Volskienės, 

rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsa-
kovo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Pa-
nevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimo administra-
cinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Panevėžio apskrities vyriausiajam 
policijos komisariatui dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas) skunde prašė panaikinti atsakovo Pa-
nevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Panevėžio AVPK, atsa-
kovas) 2013 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 50-TE-85 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyri-
mo G. K.“ (toliau – ir Įsakymas) ir nutraukti tarnybinį patikrinimą.

2. Pareiškėjas paaiškino, kad ginčijama tarnybinė nuobauda pareiškėjui paskirta 
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neištyrus visų aplinkybių, drausminio pažeidimo buvimo faktą grindžiant prielaido-
mis. Nesutikdamas su atsakovo atlikto tarnybinio patikrinimo 2013 m. vasario 20 d. 
išvada, kad pareiškėjas 2012 metų spalio mėnesį neteisėtai naudojosi tarnybine trans-
porto priemone „FIAT DUCATO“, į kelionės lapus įrašė tikrovės neatitinkančią infor-
maciją apie šios transporto priemonės atvykimo ir išvykimo laiką, tarnybinę transpor-
to priemonę saugojo ne tarnybos vietoje, pažeidimą padarė iš savanaudiškų paskatų, 
pareiškėjas skunde nurodė, jog naudotis tarnybine transporto priemone, siekiant iš-
sikraustyti iš tarnybinio buto, pareiškėjui leidimą dar iki pareiškėją skiriant pavaduo-
ti viršininką jam davė pats atsakovo viršininkas, todėl pareiškėjas tarnybine priemone 
naudojosi teisėtai. Pareiškėjo teigimu, jis į kelionės lapus duomenis įrašė teisingai, t. y. 
nurodė tik tą laiką, kuriuo faktiškai naudojosi tarnybine transporto priemone. Trans-
porto priemonę pagal atsakovo veikloje faktiškai nusistovėjusią tvarką pareiškėjas 
grąžindavo į prie atsakovo buveinės esančią aikštelę. Skunde nurodyta, jog tarnybinis 
tyrimas buvo atliktas neobjektyviai, nesiaiškinant pareiškėjo paaiškinime nurodytų 
aplinkybių, neuždavus klausimų atsakovo viršininkui, kuris leido naudoti tarnybinę 
transporto priemonę.

3. Be to, pareiškėjo teigimu, tarnybinė nuobauda jam paskirta pažeidžiant tarny-
binių patikrinimų atlikimo tvarką bei taikant netinkamą teisės aktą, reglamentuojantį 
tarnybinių nusižengimų tyrimą ir drausminių nuobaudų skyrimą. Pareiškėjas nurodė, 
jog atsakovas sąmoningai rėmėsi pareiškėjo padėtį sunkinančiu teisės aktu, t. y. tarny-
binį patikrinimą pradėjo pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. 
rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. IV-308 patvirtintą Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei 
tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarką (toliau – ir Tvarka), o tarnybinę 
nuobaudą skyrė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 
25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintomis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnau-
tojams taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės). Skunde pažymėta, jog iki 2012 m. lapkričio 
1 d., t. y. pareiškėjo tariamo pažeidimo padarymo metu galiojusi Taisyklių 3 punkto 
redakcija nenustatė, kad pradėtas tarnybinis patikrinimas būtų tęsiamas atleidus vals-
tybės tarnautoją iš pareigų, todėl turėjo būti taikoma speciali norma – Lietuvos Res-
publikos vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas) 26 straipsnio  
10 dalis bei Tvarkos 8.4 punktas ir, pareiškėją atleidus iš tarnybos, tarnybinis patikrini-
mas turėjo būti nutrauktas.

4. Atsakovas Panevėžio APVK atsiliepime į skundą su skundu nesutiko ir prašė 
skundą atmesti.

5. Atsakovo teigimu, nuobauda – griežtas papeikimas – pareiškėjui buvo paskirta 
teisėtai ir pagrįstai. Tarnybinio patikrinimo medžiaga buvo nustatyta, kad pareiškėjas 
padarė tarnybinį nusižengimą, t. y. 2012 metų spalio mėnesį, tarnybinio patikrinimo 
išvadoje nurodytomis datomis ir laiku naudodamasis asmeniniais tikslais tarnybine 
transporto priemone „FIAT DUCATO“, neužpildydamas kelionės lapo, į kelionės lapus 
įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis, tarnybinę transporto priemonę laiky-
damas ne tarnybos vietoje, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 
(toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas) 3 straipsnyje įtvirtintus nesavanaudiškumo 
ir pavyzdingumo principus, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. liepos 
16 d. įsakymu Nr. V-347 patvirtinto Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso (to-
liau – ir Kodeksas) 3 punkte įtvirtintus sąžiningumo, nesavanaudiškumo, atsakomybės, 
pavyzdingumo principus, Kodekso 4.14 punkto reikalavimą vengti viešų ir privačių  
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interesų konflikto, Kodekso 4.28 punkto reikalavimą vadovautis visuotinai priimtomis 
moralės normomis, savo elgesiu stengtis būti pavyzdžiu kitiems asmenims, Kodekso  
12.10 punkto reikalavimą būti reikliam pavaldiniams ir visiems vienodai teisingam, 
visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis rodo jiems pavyzdį, Lietuvos policijos 
generalinio komisaro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 5-V-361 (Lietuvos policijos ge-
neralinio komisaro 2011 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 5-V-253 redakcija) patvirtintų Ti-
pinių policijos įstaigų tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tai-
syklių 23, 24, 29, 30 punktų reikalavimus, Panevėžio AVPK viršininko 2012 m. vasario 
27 d. įsakymu Nr. 50-V-174 patvirtintų Panevėžio AVPK transporto priemonių naudo-
jimo taisyklių 22, 23, 29, 30 punktų reikalavimus, Panevėžio AVPK viršininko 2008 m. 
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 50-V-358 (Panevėžio AVPK viršininko 2010 m. kovo 2 d. 
įsakymo Nr. 50-V-129 redakcija) patvirtintų Panevėžio AVPK vidaus tvarkos taisyklių 
18 punkto reikalavimą racionaliai ir taupiai naudoti transportą. Atsakovas nesutiko su 
pareiškėjo skunde nurodytais teiginiais, kad pareiškėjui naudotis tarnybine transporto 
priemone ne tarnybos tikslais buvo davęs leidimą atsakovo viršininkas. 

II.

6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu 
administracinės bylos dalį dėl reikalavimo nutraukti tarnybinį patikrinimą nutraukė, 
kitą pareiškėjo skundo dalį tenkino ir panaikino Panevėžio apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato viršininko 2013 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 50-TE-85 „Dėl tarnybi-
nės nuobaudos skyrimo G. K.“.

7. Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir, 
įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, tiek rašytinius, tiek ir liudytojų parodymus, 
darė išvadą, jog tarnybinis patikrinimas buvo atliktas išsamiai, jo išvada dėl tarnybi-
nio nusižengimo padarymo yra motyvuota, pagrįsta tarnybinio patikrinimo metu su-
rinktais duomenimis, o byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo veikoje yra 
tarnybinio patikrinimo išvadoje nustatyto tarnybinio nusižengimo sudėtis, tačiau tiek 
tęsdamas pradėtą tarnybinį patikrinimą, tiek ir skirdamas pareiškėjui nuobaudą, atsa-
kovas netinkamai taikė teisės aktus.

8. Iš tarnybinio patikrinimo medžiagos ir išvados duomenų pirmosios instancijos 
teismas nustatė, kad tarnybinis patikrinimas dėl pareiškėjo buvo pradėtas ir pareiškėjui 
2012 m. gruodžio 7 d. pranešimas dėl galimo tarnybinio nusižengimo surašytas vado-
vaujantis Tvarka, tačiau toliau tarnybinis patikrinimas buvo atliekamas, t. y. 2013 m. 
sausio 22 d. papildomas pranešimas dėl tarnybinio nusižengimo pareiškėjui buvo su-
rašytas vadovaujantis Taisyklėmis, o Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis Valsty-
bės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsniu bei Vidaus tarnybos statuto  
26 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

9. Sprendime nustatyta, jog pareiškėjui Įsakymu tarnybinė nuobauda buvo pa-
skirta tuomet, kai jis jau buvo atleistas iš vidaus tarnybos. Iš Įsakymo formulavimo,  
t. y. nuobaudą skiriant atleistam iš vidaus tarnybos pareiškėjui, bei iš tarnybinio pati-
krinimo išvadoje išdėstyto Taisyklių 3 punkto nuostatų turinio teismas darė išvadą, kad 
atsakovas vadovavosi ginčijamo Įsakymo priėmimo metu galiojusia Valstybės tarny-
bos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies redakcija (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 
redakcija, įsigaliojusia nuo 2012 m. lapkričio 1 d.), kurioje buvo nustatyta, kad statutiniams 
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valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnis taikomas be iš-
lygų. Taip pat atsakovas vadovavosi ginčijamo Įsakymo priėmimo metu galiojusia 
Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio redakcija (2012 m. birželio 5 d. įstatymo  
Nr. XI-2041 redakcija, įsigaliojusia nuo 2012 m. lapkričio 1 d.), pagal kurią šio straips-
nio 2 dalyje buvo nustatyta, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas, gavus oficialią infor-
maciją apie galimą valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą, pradedamas, o pradė-
tas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir atitinkamas sprendimas dėl tarnybinio 
nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo priimamas taip 
pat, kai valstybės tarnautojas, dėl kurio galimo tarnybinio nusižengimo gauta oficia-
li informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, atleidžiamas 
iš valstybės tarnautojo pareigų (netenka valstybės tarnautojo statuso). Sprendimą dėl 
asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusi-
žengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, priima tarnybinio nu-
sižengimo tyrimą pradėjęs asmuo, atsižvelgdamas į šio straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus. Paminėtos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje 
buvo nustatyta, kad sprendimų dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnauto-
jams ir sprendimų dėl asmenų, ėjusių valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo pada-
rius tarnybinį nusižengimą bei sprendimų dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti 
jiems skirtos, priėmimo tvarką nustato Vyriausybė.

10. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Taisyklių 3 punktas, kuriuo va-
dovavosi atsakovas ir kurio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m spalio 24 d. nu-
tarimu Nr. 1300 pakeista redakcija įsigaliojo nuo 2012 m. lapkričio 1 d., nustatė, kad 
tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyri-
mas tęsiamas ir atitinkamas sprendimas dėl tarnybinio nusižengimo padarymo pripa-
žinimo priimamas, kai valstybės tarnautojas, apie kurio galimą tarnybinį nusižengimą 
gauta oficiali informacija arba kuriam pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, atlei-
džiamas iš valstybės tarnautojo pareigų (netenka valstybės tarnautojo statuso). Tačiau 
teismas nustatė, jog pareiškėjas tarnybinį nusižengimą, dėl kurio jam buvo skirta tar-
nybinė nuobauda, padarė 2012 m. spalio mėnesį ir jį baigė iki spalio 31 dienos. Pa-
reiškėjo tarnybinio nusižengimo padarymo metu (nuo 2011 m. liepos 1 d.) galiojusios 
2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1369 redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 
4 straipsnio 1 dalis nustatė, kad Valstybės tarnybos įstatymas be išlygų taikomas vals-
tybės tarnautojams, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus, o pa``al šio straipsnio  
2 dalies nuostatas Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, nenurodytos šioje dalyje, t. y. 
ir 30 straipsnis, reglamentuojantis tarnybinių nuobaudų skyrimą, statutiniams valsty-
bės tarnautojams taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja jų statutai. Pirmosios 
instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjo tarnybinio nusižengimo pabaigoje galio-
jusiame (2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1369 redakcijos) Valstybės tarnybos 
įstatymo 30 straipsnyje nebuvo nustatyta galimybė pradėti ir tęsti tarnybinio nusižen-
gimo tyrimą bei spręsti dėl tarnybinės nuobaudos taikymo iš valstybės tarnybos at-
leistam asmeniui. Teismas nurodė pareiškėjo padaryto tarnybinio nusižengimo metu 
ir Įsakymo priėmimo metu galiojusius Vidaus tarnybos statuto 1 straipsnį, 5 straipsnio 
2 dalį, 26 straipsnio 10 dalį, pažymėjo, kad pareiškėjo tarnybinio nusižengimo padary-
mo ir Įsakymo priėmimo metu galiojusios Tvarkos 8.4 punkte nustatyta, jog tarnybinis 
patikrinimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, nustačius, kad pareigūnas 
nedirba vidaus tarnybos sistemoje.
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11. Teismas nurodė, kad teisės teorijoje pripažįstamas lex retro non agit principas, 
išdėstė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. kovo 16 d., 1994 m. balan-
džio 21 d. nutarimuose dėl minėto principo išdėstytas nuostatas ir pažymėjo, jog at-
sakovas, skirdamas tarnybinę nuobaudą už tarnybinį nusižengimą, kuris buvo baigtas 
iki naujos redakcijos teisės aktų įsigaliojimo, negalėjo taikyti 2011 m. lapkričio 1 d. įsi-
galiojusios ir ginčijamo įsakymo bei tarnybinio patikrinimo atlikimo metu galiojusios 
redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 4 bei 30 straipsnių ir Taisyklių nuostatų, nes 
jose buvo įtvirtintos pareiškėjo padėtį bloginančios ir tarnybinio nusižengimo baigi-
mo metu dar negaliojusios nuostatos. Todėl nustačius, kad Įsakymas, kuriuo pareiškė-
jui skirta tarnybinė nuobauda jam jau esant atleistam iš vidaus tarnybos, yra priimtas 
vadovaujantis teisės aktais, kurie negaliojo pareiškėjo tarnybinio nusižengimo padary-
mo metu, padaryta išvada, kad pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda yra neteisėta 
ir Įsakymas dėl jos paskyrimo panaikintas.

12. Pirmosios instancijos teismas nutraukė administracinės bylos dalį dėl reikala-
vimo nutraukti tarnybinį patikrinimą, nurodęs, jog toks reikalavimas nėra priskiriamas 
administracinio teismo kompetencijai, be to, išsprendus ginčą dėl tarnybinės nuobau-
dos pagrįstumo ir teisėtumo, reikalavimo nutraukti tarnybinį patikrinimą tenkinimas 
pareiškėjui nesukels teisinių pasekmių.

III.

13. Atsakovas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliacinia-
me skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. spa-
lio 31 d. sprendimo dalį, kuria panaikinta pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda, o 
pareiškėjo skundą atmesti.

14. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog 2012 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo 
Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2012 m. birželio 5 d. redakcija, pagal 
kurią ir statutiniams pareigūnams privalėjo be išlygų būti taikomos Taisyklės. Valsty-
bės tarnybos įstatyme nenustatyta, kad įstatymas netaikomas iki jo įsigaliojimo pada-
rytiems tarnybiniams nusižengimams. Apie galimą pareiškėjo tarnybinį nusižengimą 
Panevėžio AVPK sužinojo 2012 m. lapkričio 21 d., kai dėl pareiškėjo veiksmų buvo 
pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respu-
blikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalyje, požymius. Tą pačią dieną gavus 
Panevėžio AVPK Imuniteto skyriaus vyresniosios tyrėjos tarnybinį pranešimą, kuriame 
nurodyta, kad Panevėžio AVPK Imuniteto skyriuje atliekamas tyrimas dėl Panevėžio 
AVPK viršininko pavaduotojo G. K. galbūt neteisėtų veiksmų, buvo pradėtas ir tarny-
binis patikrinimas. 2012 m. gruodžio 7 d. surašytas pranešimas dėl tarnybinio nusižen-
gimo dėl policijos pareigūno vardą žeminančios veikos. Jis dėl ligos pareiškėjui įteiktas 
tik 2012 m. gruodžio 18 d. 2013 m. sausio 22 d. pareigūnas, atliekantis tarnybinį pati-
krinimą, surašė tarnybinį pranešimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, t. y. neteisėto 
naudojimosi įstaigos tarnybiniu automobiliu. Tarnybinis patikrinimas buvo atliktas, 
vadovaujantis tuo metu galiojusiomis Taisyklėmis, kuriose nustatytos procedūros ne-
pažeistos. Atsakovo teigimu, pareiškėjas neginčijamai padarė tarnybinį nusižengimą, 
pažemino pareigūno vardą, todėl aplinkybė, kad buvo taikytas sužinojimo apie nusi-
žengimo įvykdymą metu galiojantis, o ne nusižengimo metu galiojęs įstatymas, netu-
rėtų būti pagrindu panaikinti paskirtą tarnybinę nuobaudą.
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15. Pareiškėjas G. K. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo ape-
liacinį skundą atmesti.

16. Pareiškėjas atsiliepime nurodo, kad pats atsakovas pripažįsta, jog skirdamas 
drausminę nuobaudą taikė drausmės pažeidimo padarymo metu negaliojusį poįstaty-
minį teisės aktą. Apelianto argumentas, kad negaliojantis teisės aktas privalo būti taiko-
mas, nes pareiškėjas padarė darbo drausmės pažeidimą, turi būti atmestas. Pareiškėjas 
pažymi, jog Taisyklių redakcija, kurios 3 punktas buvo taikytas skiriant jam drausminę 
nuobaudą, įsigaliojo nuo 2012 m. lapkričio 1 d., t. y. tariami tarnybiniai pažeidimai yra 
padaryti iki šio nutarimo redakcijos įsigaliojimo. Iki tol galiojusi Taisyklių 3 punkto 
redakcija nenumatė, kad pradėtas tarnybinis nusižengimas būtų tęsiamas atleidus vals-
tybės tarnautoją iš pareigų, t. y. iki tol galiojusioje redakcijoje iš viso tokia situacija ne-
buvo aptarta, kas reiškia, kad šiuo atveju turėjo būti taikoma speciali norma – Vidaus 
tarnybos statuto 26 straipsnio 10 dalis bei Tvarkos 8.4 punktas. Pareiškėjas remiasi lex 
retro non agit principu, nurodo, jog svarbus retroaktyviam teisės aktui keliamas reika-
lavimas yra tai, kad grįžtamoji galia gali būti nustatyta tik įstatymo formos aktams, o 
poįstatyminių teisės aktų galiojimas atgal yra negalimas, nes poįstatyminis aktas yra 
įstatymo normų taikymo aktas, nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio 
(ad hoc), ar nuolatinio galiojimo. Pareiškėjas taip pat teigia, jog apeliantas apeliacinį 
skundą padavė iš esmės tik vilkindamas pagrįsto ir teisingo sprendimo įsiteisėjimą, to-
dėl toks apelianto elgesys teismo turi būti įvertintas kaip piktnaudžiavimas procesi-
nėmis normomis, taikant apeliantui sankcijas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 98 str.).

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

17. Byloje ginčas kilo dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisaria-
to 2013 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 50-TE-85 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo  
G. K.“, kuriuo pareiškėjui G. K. buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeiki-
mas, teisėtumo ir pagrįstumo.

18. Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas tarnybinėn atsakomybėn buvo 
patrauktas dėl 2012 metų spalio mėnesį atliktų pareiškėjo veiksmų, susijusių su Pane-
vėžio AVPK tarnybinės transporto priemonės „FIAT DUCATO“, valst. Nr. (duomenys 
neskelbtini), naudojimu. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjo veika, dėl kurios buvo atlik-
tas tarnybinis patikrinimas, buvo pradėta ir baigta 2012 m. spalio mėnesį. Be to, iš by-
los duomenų nustatyta, jog Panevėžio AVPK viršininko 2013 m. sausio 22 d. įsakymu  
Nr. 50-TE-29 pareiškėjas buvo atleistas iš Panevėžio AVPK viršininko pavaduotojo 
pareigų pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą, panaikinus pa-
reigybę dėl padalinio likvidavimo.

19. Atsakovas, Įsakymu skirdamas pareiškėjui tarnybinę nuobaudą, be kita ko, va-
dovavosi Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies (2012 m. birželio 5 d. įsta-
tymo Nr. XI-2041 redakcija, galiojusi nuo 2012 m. lapkričio 1 d.) nuostata, pagal kurią 
statutiniams valstybės tarnautojams šio įstatymo 30 straipsnis taikomas be išlygų, ir 
Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsniu (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 
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redakcija, galiojusi nuo 2012 m. lapkričio 1 d.), pagal kurį tarnybinio nusižengimo ty-
rimas, gavus oficialią informaciją apie galimą valstybės tarnautojo tarnybinį nusižen-
gimą, pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir atitinkamas 
sprendimas dėl tarnybinio nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobau-
dos skyrimo priimamas taip pat kai valstybės tarnautojas, dėl kurio galimo tarnybinio 
nusižengimo gauta oficiali informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengi-
mo tyrimas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų (netenka valstybės tarnautojo 
statuso) (Valstybės tarnybos įstatymo 30 str. 2 d. 2 p.). Be to, pagal Valstybės tarny-
bos įstatymo 30 straipsnio 7 dalį (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakci-
ja, galiojusi nuo 2012 m. lapkričio 1 d.) sprendimų dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo 
valstybės tarnautojams ir sprendimų dėl asmenų, ėjusių valstybės tarnautojo pareigas, 
pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą ir sprendimų dėl tarnybinių nuobaudų, 
kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarką, taip pat šio straipsnio 2 dalyje nuro-
dytų motyvuotų išvadų apie tyrimų rezultatus ir priimtų sprendimų dėl asmenų, ėjusių 
valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą perdavimo 
atitinkamiems asmenims terminus ir tvarką nustato Vyriausybė, t. y. Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų 
skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos (Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės 
tarnautojams taisyklių)“. Iš bylos duomenų matyti, jog atsakovas, atlikdamas tarnybinį 
patikrinimą, pildydamas 2013 m. sausio 22 d. papildomą pranešimą dėl tarnybinio nu-
sižengimo, vadovavosi Taisyklėmis (b. l. 41–42).

20. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjo veiksmų atlikimo ir pabaigimo metu 
(2012 m. spalio mėn.) galiojusi Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis 
(2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1369 redakcija, galiojusi nuo 2011 m. liepos 
1 d.) nenumatė, jog statutiniams valstybės tarnautojams yra taikomos Valstybės tar-
nybos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios tarnybinių nuobaudų skyrimą, inter 
alia Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnis. Be to, Valstybės tarnybos įstatymo 30 
straipsnio redakcijoje, galiojusioje iki 2012 m. lapkričio 1 d., nebuvo numatyta galimy-
bė pradėti ir tęsti tarnybinio nusižengimo tyrimą bei spręsti dėl tarnybinės nuobaudos 
taikymo iš valstybės tarnybos atleistam asmeniui. Tokios galimybės nenumatė ir pa-
reiškėjo veiksmų atlikimo ir jų pabaigimo metu galiojęs Vidaus tarnybos statutas, inter 
alia jo 26 straipsnis, kuriame įtvirtintos tarnybinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka.

21. Pagal Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 10 dalį (2003 m. balandžio 29 d. 
įstatymo Nr. IX-1538 redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d.) tarnybinių pati-
krinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarką nustato 
vidaus reikalų ministras. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rug-
pjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1V-308 „Dėl Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių 
nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos (Dėl Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei 
tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo)“ 34 punk-
tas (2003 m. rugpjūčio 27 d. redakcija, galiojusi nuo 2003 m. rugsėjo 9 d. iki 2013 m. 
rugpjūčio 28 d.) numatė, jog atsiradus Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 
2–6, 8, 10–11, 13, 17 punktuose numatytiems atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindams, 
pradėta tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra turi būti nutraukiama, jeigu jos ne-
įmanoma užbaigti minėtų pagrindų atsiradimo dieną. Jei išvada, kurioje konstatuoti 
tarnybinio nusižengimo požymiai, patvirtinama minėtų pagrindų atsiradimo dieną, 
tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra turi būti baigiama, neatsižvelgiant į minėtų 
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pagrindų atsiradimą. Tvarkos 8.4 punkte (2011 m. rugpjūčio 31 d. redakcija, galiojusi 
nuo 2011 m. rugsėjo 4 d.) įtvirtinta, jog tarnybinis patikrinimas neatliekamas, o pra-
dėtas turi būti nutrauktas nustačius, kad pareigūnas nedirba vidaus tarnybos sistemoje 
arba yra miręs.

22. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi byloje susiklosčiusią situaciją, kilusį ginčą 
bei pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, daro išvadą, jog pagrindinis šioje byloje 
kilęs klausimas, į kurį turi atsakyti išplėstinė teisėjų kolegija, yra dėl norminių teisės 
aktų galiojimo laike, t. y. kurios teisės normos turi būti taikomos ginčo atveju – ar ga-
liojusios pareiškėjo veiksmų atlikimo ir pabaigimo metu, ar galiojusios tarnybinio pa-
tikrinimo atlikimo ir Įsakymo priėmimo metu. Pažymėtina, jog šis išplėstinės teisėjų 
kolegijos išaiškinimas aktualus situacijai, kai statutinio valstybės tarnautojo veiksmų, 
dėl kurių jis patrauktas tarnybinėn atsakomybėn, atlikimo ir pasibaigimo metu galiojęs 
teisinis reguliavimas nenustatė galimybės skirti tarnybinę nuobaudą atleistam iš vidaus 
tarnybos asmeniui, o tarnybinės nuobaudos skyrimo metu, pasikeitus teisiniam regu-
liavimui, atsirado teisinis pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą ir atleistam iš vidaus 
tarnybos asmeniui.

23. Pasisakydama dėl norminių teisės aktų galiojimo laike, išplėstinė teisėjų ko-
legija pažymi, jog vadovaujantis teisės mokslo doktrina, norminių teisės aktų galio-
jimo ribų laike teisingas nustatymas yra būtina teisėto administracinės teisės normų 
įgyvendinimo sąlyga. Pagal bendrą taisyklę administracinės teisės norma taikoma tik 
tiems administraciniams teisiniams santykiams, kurie susiklosto po jos įsigaliojimo 
ir iki normos galiojimo pabaigos, išskyrus atitinkamas išimtis. Normų galiojimo laike 
bendrasis principas yra normos perspektyvaus galiojimo principas, kuris reiškia, kad 
administracinės teisės norma nuo įsigaliojimo momento galioja tik „į ateitį“ ir iki jos 
įsigaliojimo atsiradusioms teisėms ir pareigoms netaikoma.

24. Šiame kontekste paminėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
yra konstatavęs, kad teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų 
galiojimas atgal neleidžiamas (lex retro non agit), nebent teisės aktu būtų sušvelninama 
teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių 
subjektams (lex benignior retro agit) (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. lapkričio 29 d., 2011 m. spalio 25 d. nutarimus). Be 
to, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, jog teisi-
nio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkes-
čių (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2001 m. 
gruodžio 18 d., 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimus).

25. Pažymėtina, jog naujai įsigaliojusi Valstybės tarnybos įstatymo nuostata, įtvir-
tinanti, kad tarnybinis patikrinimas atliekamas bei tarnybinė nuobauda skiriama ir 
asmeniui, netekusiam statutinio valstybės tarnautojo statuso (pvz., atleistam iš vidaus 
tarnybos) (Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. 2 d., 30 str. 2 d. 2 p.; 2012 m. birželio 5 d. 
įstatymo Nr. XI-2041 redakcija, galiojusi nuo 2012 m. lapkričio 1 d.), iš esmės blogina 
tokio teisinių santykių subjekto padėtį. Tokia naujai priimta Valstybės tarnybos įstaty-
mo nuostata, lyginant su jos senąja redakcija, išplečia tarnybinių nuobaudų skyrimo 
statutiniams valstybės tarnautojams ribas, t. y. išplečia subjektų, kuriems gali būti tai-
koma tarnybinė atsakomybė, ratą. Pareiškėjo veiksmų, dėl kurių jam paskirta tarnybinė 
nuobauda, atlikimo ir pabaigimo metu negaliojant jo padėtį sunkinančiam teisiniam 
reguliavimui, jis turėjo realų pagrindą manyti, jog jam bus taikomas tas teisines pase-
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kmes sukeliantis teisinis reguliavimas, kuris galiojo minėtų veiksmų atlikimo ir pabai-
gimo metu.

26. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjo veiksmų 2012 m. spalio mėnesį atlikimo 
metu teisės aktai nenustatė galimybės pradėti ir tęsti tarnybinio nusižengimo tyrimą 
bei spręsti dėl tarnybinės nuobaudos taikymo iš vidaus tarnybos atleistam asmeniui. 
Be to, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 10 dalimi (2003 m. balan-
džio 29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d.), Tvarkos 
34 punktu (2003 m. rugpjūčio 27 d. redakcija, galiojusi nuo 2003 m. rugsėjo 9 d. iki 
2013 m. rugpjūčio 28 d.), 8.4 punktu (2011 m. rugpjūčio 31 d. redakcija, galiojusi nuo 
2011 m. rugsėjo 4 d.), pradėta tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra turi būti nu-
traukiama, nustačius, kad pareigūnas nedirba vidaus tarnybos sistemoje.

27. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjo veiksmų atliki-
mo ir pabaigimo metu nebuvo teisinio reguliavimo, nustatančio tarnybinės atsako-
mybės taikymą iš vidaus tarnybos atleistam asmeniui, į tai, kad pareiškėjo veiksmai 
buvo baigti iki naujų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įsigaliojimo (2012 m. lap-
kričio 1 d.), išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovas, priimdamas Įsakymą, 
nepagrįstai vadovavosi po pareiškėjo atliktų veiksmų įsigaliojusiomis Valstybės tar-
nybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies bei 30 straipsnio (2012 m. birželio 5 d. įstatymo  
Nr. XI-2041 redakcija, galiojusi nuo 2012 m. lapkričio 1 d.) nuostatomis, iš esmės blo-
ginančiomis pareiškėjo padėtį. Po pareiškėjo veiksmų pasibaigimo įsigaliojusių minėtų 
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų taikymas ginčo atveju paneigtų lex retro non agit, 
asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių principus.

28. Apeliacinio skundo argumentai, kad Valstybės tarnybos įstatyme nenustatyta, 
jog įstatymas netaikomas iki jo įsigaliojimo padarytiems tarnybiniams nusižengimams, 
bei kad apie galimą pareiškėjo tarnybinį nusižengimą atsakovas Panevėžio AVPK suži-
nojo jau galiojant naujajai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai, nesudaro pagrindo 
ginčo atveju retroaktyviai taikyti 2012 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusias Valstybės tarny-
bos įstatymo nuostatas, t. y. taikyti pareiškėjo padėtį bloginantį ir tarnybinių nuobaudų 
skyrimo statutiniams valstybės tarnautojams ribas išplečiantį (kitaip tariant, išplečiantį 
tokių subjektų ratą) teisinį reguliavimą, kuris negaliojo pareiškėjo veiksmų, dėl kurių 
jam skirta tarnybinė nuobauda, atlikimo bei pabaigos metu.

29. Tokią išplėstinės teisėjų kolegijos išvadą patvirtina ir ankstesnė Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo praktika. Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas, nagrinėdamas ginčą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, nustatęs, kad pažeidimas 
buvo baigtas galiojant senajai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai, konstatavo, jog 
pagal įstatymo negaliojimo atgal principą atsakovas negalėjo remtis nauja Valstybės 
tarnybos įstatymo redakcija, kuri plačiau aiškino nuobaudų skyrimo terminus (žr. Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. A10-593/2005).

30. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas pirmiau išdėstyta, konstatuoja, jog 
pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ginčijamas Įsakymas, kuriuo pareiškėjui 
skirta tarnybinė nuobauda jam jau esant atleistam iš vidaus tarnybos, yra priimtas va-
dovaujantis teisės aktais, kurie negaliojo pareiškėjo tarnybinio nusižengimo padarymo 
metu, pagrįstai darė išvadą, jog pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda yra neteisėta, 
ir panaikino Įsakymą.

31. Be to, išplėstinė teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, sutinka su pirmosios instancijos 
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teismo sprendime išdėstytais argumentais bei motyvais, kuriais remdamasis pirmosios 
instancijos teismas nutraukė administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo reikalavimo nu-
traukti tarnybinį patikrinimą. Išplėstinė teisėjų kolegija nenustatė pagrindo nesutikti 
su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Remdamasi Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo jurisprudencija (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balan-
džio 19 d. sprendimą byloje Nr. 16034/90 V. de H. prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 
19 d. sprendimą byloje Nr. 20772/92 H. prieš Suomiją, 1999 m. sausio 21 d. sprendimą 
byloje Nr. 30544/96 G. R. prieš Ispaniją), išplėstinė teisėjų kolegija nekartoja pirmosios 
instancijos teismo sprendime išdėstytų argumentų bei padarytų išvadų dėl nurodyto 
pareiškėjo reikalavimo.

32. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas 
teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė šį ginčą reglamen-
tuojančius teisės aktus. Apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo konstatuoti, 
jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl pirmo-
sios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas, o apeliacinis skun-
das atmetamas.

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

n u t a r i a:

Atsakovo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą 
atmesti.

Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimą  
palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama. 

2.4.2. Dėl pareigybės panaikinimo ir vidaus reikalų įstaigos pareigos pradėti 
pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 
1 dalies 11 punktą procedūrą, pareigūnui nesutikus eiti naujų pareigų po atliktų 
vidaus reikalų įstaigos struktūrinių pertvarkymų

Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtinta, kad pareigūnas 
atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei panaikinama pareigybė dėl vidaus reikalų įstaigos ar 
jos struktūrinio padalinio likvidavimo, reorganizavimo ar dėl tarnybos organizavimo pa-
keitimų ir jis nesutinka eiti jam pasiūlytų pareigų. Siekiant nustatyti, ar negavusi parei-
gūno sutikimo eiti naujas pareigas po įvykdytų struktūrinių pertvarkymų, vidaus reikalų 
įstaiga turi spręsti klausimą dėl pareigūno atleidimo Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 
1 dalies 11 punkto pagrindu, turi būti įvertinama, ar buvo įvykdyti realūs pareiškėjo tar-
nybos organizavimo pakeitimai, ar iki struktūrinių pertvarkymų pareiškėjo eita pareigybė 
nebuvo de facto panaikinta. Tai, ar nauja pareigybė gali būti laikoma išlikusia buvusia 
pareigybe, turi būti nustatoma įvertinus pareigūnui pavestas funkcijas (paskirtį ir kompe-
tencijos apimtį), pavaldumą, taip pat turi būti atsižvelgta, ar nėra reikšmingai padidėjusi 
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darbų apimtis. Be to, turi būti analizuojamos ir kitos su pareigūno teisinio statuso pasikei-
timu galbūt susijusios aplinkybės, pavyzdžiui, pareiškėjo veiklos teritorijos pasikeitimas.

Vidaus reikalų įstaiga, vienašališku sprendimu be pareigūno sutikimo pakeičianti jo 
teisinę padėtį bei jo tarnybos organizavimą, elgiasi neteisėtai. Pareigūnui nesutikus eiti 
naujų pareigų, vidaus reikalų įstaigai kyla pareiga pradėti pareigūno atleidimo iš vidaus 
tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą procedūrą.

Vidaus tarnybos statutas nenustato galimybės vykdant struktūrinius pertvarkymus 
perkelti pareigybes. Perkeliant pareigybes iš struktūrinių pertvarkymų metu panaikintų 
struktūrinių darinių į naujai įsteigtuosius, atliekami veiksmai, neįtvirtinti Vidaus tarny-
bos statute. Tokie veiksmai nėra reglamentuoti ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatyme. 

Administracinė byla Nr. A662-555/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00619-2013-5

   Procesinio sprendimo kategorija 16.6; 16

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. liepos 31 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (kole-
gijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio ir Arūno Sutkevičiaus, 

rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pa-
reiškėjo J. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. 
rugsėjo 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. skundą atsakovui 
Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir trečiajam suinteresuotam as-
meniui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas J. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kurį patiks-
lino, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komi-
sariato (toliau – ir atsakovas, Vilniaus AVPK) viršininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymo  
Nr. 10-V-84 dalį, kuria patvirtintas pareiškėjo J. K. pareigybės aprašymas, kaip nepa-
grįstą ir neteisėtą, priimtą pažeidžiant pagrindines teisės aktuose nustatytas procedūras;  
2) pripažinti Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 10-TE-232 9 
punktą neteisėtu, nepagrįstu ir jį panaikinti; 3) pripažinti atsakovo neveikimą ir įpa-
reigoti jį Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 10-TE-232  
9 punkte nurodytą pareiškėjo atleidimo teisinį pagrindą pakeisti į Lietuvos Respublikos 
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vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas, Statutas) 53 straipsnio  
1 dalies 11 punktą, o faktinį pagrindą pakeisti, nurodant, jog įsakymas priimtas, atsi-
žvelgiant į Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu  
Nr. 5-V-601 įvykdytus tarnybos struktūros pakeitimus; 4) priteisti iš atsakovo pareiš-
kėjui 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją.

2. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Vilniaus AVPK viršininkas priėmė 2013 m. sau-
sio 18 d. įsakymą, įgyvendindamas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. 
rugpjūčio 30 d. įsakymą, kuriuo buvo pakeista Vilniaus AVPK Vilniaus mieste esan-
čių policijos komisariatų (toliau – ir PK), įskaitant ir antrojo PK, struktūra, t. y. buvo 
panaikinta Grigiškių policijos nuovada (toliau – ir PN), kurioje jis dirbo, bei tyrėjų 
pareigybės. Pareiškėjas buvo perkeltas į Vilniaus AVPK antrojo PK Viešosios policijos 
skyriaus (toliau – ir VPS) Prevencijos poskyrį. Taigi buvo pakeista veiklos teritorija, 
prižiūrėti galėjo būti skirtos visos šio komisariato veiklos teritorijoje esančios seniūni-
jos. Pareiškėjo teigimu, jam buvo nustatyta nepalankesnė teisinė padėtis. Skunde nuro-
dyta, kad nei Statute, nei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – ir 
Valstybės tarnybos įstatymas) pareigybių pervardijimas ar perkėlimas nėra įtvirtintas. 
Pareiškėjas teigė, kad jam turėjo būti taikomas Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punk-
tas, nes ne tik Grigiškių PN tyrėjų pareigybės buvo panaikintos, bet buvo panaikintos 
ir nuovados, išplėstas Prevencijos poskyris, kuris buvo perkeltas į VPS. Pareiškėjo tei-
gimu, Statuto 16 straipsnio 5 ir 7 dalių, kurios galėjo būti taikomos pagal analogiją, ir 
Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostatų aiškinimas suponuoja, kad perkeliant 
pareigūną į kitas pareigas arba iš esmės pertvarkant tarnybos organizavimą, būtina 
gauti pareigūno sutikimą, o tokio sutikimo negavus, teisiškai paliekama galimybė tik 
atleisti pareigūną pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą. Atsakovo neveikimas 
pasireiškė tuo, kad pareiškėjas nebuvo atleistas iš pareigų, nors nesutiko su pakeisto-
mis tarnybos sąlygomis. Pareiškėjas nebuvo informuotas apie daromus pokyčius, dar-
bo organizavimo pakeitimus. Susipažinęs 2013 m. sausio 23 d. su pakeistu pareigybės 
aprašymu, pareiškėjas Vilniaus AVPK pateikė tarnybinį pranešimą, kad nesutinka su 
pakeista teisine padėtimi, ir prašė vykdyti atleidimo iš pareigų procedūrą pagal Statuto 
53 straipsnio 1 dalies 11 punktą, tačiau jokių duomenų apie pradėtą procedūrą nega-
vo. Pareiškėjas, nesutikdamas dirbti pasikeitusiomis sąlygomis, 2013 m. kovo 28 d. pa-
teikė prašymą jį atleisti iš tarnybos. Pareiškėjo teigimu, kadangi pareiškėjas neteisėtai 
buvo perkeltas į kitas pareigas, jis turėtų būti grąžinamas į ankstesnes pareigas, tačiau 
šios faktiškai buvo panaikintos, todėl jį grąžinti į ankstesnes pareigas nėra galimybės. 
Pareiškėjas nurodo, kad tikroji jo valia buvo nesutikimas dirbti pakeistomis tarnybos 
sąlygomis, tačiau dėl atsakovo neveikimo jis buvo priverstas nutraukti tarnybos san-
tykius vieninteliu būdu, priklausančiu nuo jo valios, o atsakovas išvengė pareiškėjui 
išmokėti Statuto 57 straipsnio 1 dalyje nustatytą kompensaciją. Pareiškėjo teigimu, at-
sakovo įsakyme dėl atleidimo nurodytas atleidimo pagrindas – Statuto 53 straipsnio 
1 dalies 12 punktas – keistinas į 11 punktą ir jam turi būti išmokėta 6 mėnesių viduti-
nio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

3. Atsakovas Vilniaus AVPK atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.
4. Atsakovas paaiškino, kad įgyvendinant Lietuvos policijos generalinio komisaro 

2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą, Vilniaus AVPK VPS pareigūnų veikla buvo organi-
zuojama pagal Vilniaus AVPK 2013 m. vasario 15 d. įsakymu patvirtintus nuostatus 
ir pareigybių aprašymus. Pareiškėjas turėjo galimybę susipažinti su ruošiamais pakei-
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timais, kadangi Vilniaus AVPK atstovai važiavo susitikti su darbuotojais į visus šešis 
Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK, organizavo susitikimus su profesinių sąjungų at-
stovais, kuriuose VPK vadovybė įsipareigojo, kad be darbuotojų sutikimo mažiausiai 
metus tyrėjams nebus keičiama prižiūrima teritorija. Kadangi buvo panaikintos PN ir 
įsteigti Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyriai, visos PN pareigybės, išskyrus 
PN viršininkų, buvo perkeltos ir pervardytos į analogiškas VPS Prevencijos poskyrio 
pareigybes, nekeičiant nei pareigybei priskirtų funkcijų, nei pareigybės lygio ar katego-
rijos. Kadangi nebuvo keičiamos būtinosios darbo sąlygos, nebuvo būtina siūlyti dirbti 
pakeistomis darbo sąlygomis, gauti rašytinius darbuotojų sutikimus, įspėti apie gali-
mą atleidimą iš tarnybos. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo darbo vieta liko ta pati,  
t. y. Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Grigiškių teritorijoje, Jaunimo sk. 7, 
Grigiškėse. Be to, nebuvo pakeistas ir J. K., kaip pareigūno, statusas: nesikeitė teisės 
ir pareigos, darbo užmokestis, socialinės garantijos ir t. t. Atsakovas taip pat paaiški-
no, kad Vilniaus AVPK viršininkas, atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 28 d. J. K. prašy-
mą atleisti iš tarnybos paties prašymu dėl išėjimo į pensiją ir vadovaudamasis Statuto  
53 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 2013 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 10-TE-232 atleido 
iš vidaus tarnybos pareiškėją. Atsakovas pažymėjo, kad Statuto 53 straipsnio 1 dalies 
11 punktas ir Statuto 53 straipsnio 1 dalies 12 punktas yra savarankiški atleidimo iš vi-
daus tarnybos pagrindai, kurie yra taikomi atsižvelgiant į subjektyvias (pareigūno va-
lia) aplinkybes. J. K. išreiškė savo valią niekieno neverčiamas, ir šis atleidimo pagrindas 
nėra susijęs su Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsaky-
mu Nr. 5-V-601 „Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato naikinamų, 
steigiamų, perkeltų ir pervardintų pareigybių sąrašų patvirtinimo“, todėl vadovaujantis 
Statuto 55 straipsniu, minėtas įsakymas laikytinas teisėtu. Atsakovo teigimu, kadangi 
pareiškėjas atleistas iš Vilniaus AVPK savo prašymu, prašymą padavė savo noru, reika-
lavimas dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo yra atmestinas. 

II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 6 d. sprendimu pa-
reiškėjo skundą atmetė.

6. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus AVPK struktūros pertvarky-
mai atlikti vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais (Lietuvos 
policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 5-V-571 „Dėl Lie-
tuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 5-V-255 „Dėl 
pavyzdinių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų struktūrinių policijos komisari-
atų struktūros schemų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos policijos generalinio komi-
saro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-601 „Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato naikinamų, steigiamų, perkeltų ir pervardytų pareigybių sąrašų 
patvirtinimo“). Teismas sprendė, jog bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus AVPK 
Vilniaus miesto antrajame PK buvo panaikintos policijos nuovados ir įsteigti Viešo-
sios policijos skyriaus Prevencijos poskyriai, o visos pareigybės (išskyrus policijos 
nuovadų viršininkų) buvo perkeltos ir pervardytos į Viešosios policijos skyriaus Pre-
vencijos poskyrio pareigybes. Vadovaudamasis nurodytais teisės aktais, Vilniaus AVPK 
viršininkas 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 10-V-176 pakeitė Vilniaus AVPK virši-
ninko 2010 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 10-V-158 „Dėl Vilniaus AVPK Vilniaus miesto  
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pirmojo–šeštojo policijos komisariatų nuostatų ir struktūros schemų patvirtinimo“ pa-
tvirtintus Vilniaus AVPK Vilniaus miesto pirmojo–šeštojo policijos komisariatų nuos-
tatų 10.2.3, 10.3.4, 11.1, 14, 18 punktus, V skyrių „Struktūra“ bei policijos komisariatų 
schemas išdėstė nauja redakcija.

7. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas Vilniaus AVPK viršininko 2010 m. liepos 
14 d. įsakymo Nr. 10-TE-335 „Dėl tarnybos eigos“ pagrindu nuo 2010 m. liepos 26 d. 
iki Vilniaus AVPK struktūros pertvarkymo ėjo Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK 
Grigiškių PN tyrėjo (B pareigybės lygio, 7 kategorija) pareigas. Pareiškėjo atliekamos 
funkcijos pagal nurodytas pareigas buvo įtvirtintos Vilniaus AVPK viršininko 2011 m. 
vasario 21 d. įsakymu Nr. 10-V-108 patvirtintame Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK 
Grigiškių PN tyrėjo pareigybės aprašyme. Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sausio 
18 d. įsakymu Nr. 10-V-84 patvirtintas Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK VPS 
Prevencijos poskyrio tyrėjo pareigybės aprašymas, su kuriuo supažindintas pareiškėjas.

8. Sprendime nustatyta, jog pareiškėjo argumentai dėl galimo Vilniaus AVPK vir-
šininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 10-V-84 dalies neteisėtumo iš esmės susiję su 
teisės aktais, kuriais reglamentuoti Vilniaus AVPK struktūros pakeitimai, tačiau admi-
nistracinėje byloje jie nėra ginčijami, todėl teismas nevertino jų teisėtumo bei pagrįs-
tumo, nes tai nėra šios bylos dalykas. Teismas sprendė, jog jis neturi pagrindo pripažin-
ti skundžiamą Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 10-V-84 dalį 
neteisėta ar nepagrįsta, kadangi ji priimta įgyvendinant Lietuvos policijos generalinio 
komisaro įsakymus, reglamentuojančius policijos struktūros pertvarkymą, t. y. aukštes-
nės galios teisės aktus, kurie nėra panaikinti, todėl konstatavo, kad Vilniaus AVPK vir-
šininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 10-V-84 yra teisėtas ir pagrįstas.

9. Teismas įvertino faktines bylos aplinkybes, išdėstė Statuto 53 straipsnio 1 dalies 
11 punkto nuostatas, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. 
sausio 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A492-84/2013. Teismas sprendė, jog 
bylos duomenys patvirtina, kad buvo pakeista Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo 
PK, kuriame dirbo pareiškėjas, struktūra. Kita vertus, nors atsakovas atsiliepime šiuos 
pertvarkymus įvardijo kaip reorganizaciją, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus AVPK, 
kaip juridinis asmuo, nepasibaigė, taip pat išliko Vilniaus AVPK Vilniaus miesto polici-
jos komisariatai, byloje nėra kitų reorganizavimą patvirtinančių įrodymų (sprendimų 
dėl įstaigos reorganizavimo ir pan.), padaryta išvada, kad nagrinėjamu atveju nei re-
organizavimas, nei tarnybos organizavimo pakeitimai neįvyko, o atliktas tik struktūri-
nis pertvarkymas, iš esmės nulemtas tik struktūrinių padalinių pavadinimų pakeitimų 
(pervardinimo), o ne padalinio panaikinimo.

10. Išanalizavęs ankstesnėje ir pakeistoje pareiškėjo pareigybėje nustatytas funk-
cijas, kompetenciją, pavaldumą ir kitas reikšmingas aplinkybes, teismas darė išvadą, 
kad pareiškėjo pareigybės paskirtis, veiklos sritis ir atliekamos funkcijos liko lygiai to-
kios pačios, išliko tas pats pareigybės lygis ir kategorija. Teismas nustatė, kad pasikeitė 
pareigybės pavadinimas, t. y. buvusi Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK Grigiškių PN 
tyrėjo pareigybė pervardyta į Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK VPS Preven-
cijos poskyrio tyrėjo pareigybę, taip pat pakito pavaldumas – anksčiau šias pareigas 
einantis valstybės tarnautojas buvo tiesiogiai pavaldus Vilniaus AVPK Vilniaus mies-
to antrojo PK Grigiškių PN viršininkui, pasikeitus pareigybės aprašymui – Vilniaus 
AVPK Vilniaus miesto antrojo PK VPS Prevencijos poskyrio vyriausiajam tyrėjui. Teis-
mas sprendė, jog tiek iki pasikeitimų, tiek po jų pareigūno savarankiški veiksmai turėjo 
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būti derinami su pavaldumu tiesioginiam vadovui, todėl minėtų formuluočių pakeiti-
mas pareigybės aprašyme neturėjo tokios įtakos pačiai pareigybei (pareigūno kompe-
tencijai, teisėms ir pareigoms), kad ji galėtų būti vertinama kaip kokybiškai nauja. Taigi 
atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, padaryta išvada, kad šie formalūs pareigybės apra-
šymo pakeitimai nelaikytini esminiais ir keičiančiais pareigas atliekančio asmens sta-
tusą, darbo sąlygas, kadangi, kaip minėta, jokios funkcijos nepasikeitė, o pavadinimo 
ir pavaldumo pasikeitimas siejamas būtent su Lietuvos policijos generalinio komisaro 
2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-601 Vilniaus AVPK struktūrinių padalinių 
bei juose numatytų pareigybių pavadinimų pakeitimu (pervadinimu), o ne pačių pa-
reigybių ar padalinio panaikinimu.

11. Teismo sprendime pažymėta, jog Lietuvos policijos generalinio komisaro 
2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-384 patvirtintame Apylinkės inspektoriaus tar-
nybinės veiklos apraše apibrėžta prevencijos padalinio sąvoka, pagal kurią prevencijos 
padalinys – struktūrinis policijos komisariato padalinys (policijos nuovada, prevencijos 
skyrius, poskyris, grupė), įgyvendinantis nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų 
prevenciją ir administracinių teisės pažeidimų tyrimą apskrities, savivaldybės teritori-
jos dalyje – seniūnijoje ar jos dalyje. Taigi pagal nurodytą teisės aktą prevencijos pada-
linys gali būti vadinamas tiek nuovada, tiek ir prevencijos poskyriu. Teismo vertinimu, 
šiuo atveju struktūrinio policijos komisariato padalinio, kuriame dirbo pareiškėjas, pa-
vadinimo pakeitimas iš Grigiškių PN į Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrį 
šio padalinio paskirties ir funkcijų nepakeitė.

12. Pareiškėjo teiginį, kad po pertvarkymų jam galima priskirti apylinkes, kurios 
yra antrojo PK veiklos teritorijoje, pasikeitė darbų organizavimas, teismas laikė nepa-
grįstais, kadangi pareiškėjas nenurodė, kaip konkrečiai pasikeitė jo atliekamų darbų 
apimtis, kokias konkrečiai funkcijas jis būtų turėjęs atlikti papildomai. Teismas nuro-
dė, jog šie pareiškėjo teiginiai nėra pagrįsti kokiais nors kitais objektyviais duomeni-
mis, kuriais remdamasis teismas galėtų spręsti dėl realaus darbų apimties padidėjimo, 
papildomų funkcijų atsiradimo, krūvio padidėjimo ir pan., todėl nėra pagrindo per-
vardytos pareigybės vertinti kaip iš esmės kitokios. Nustatyta, kad pareiškėjas po per-
tvarkymų ir toliau turėjo likti dirbti tame pačiame Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK, 
šiuo atveju pasikeitė tik padalinio, kuriame dirbo, pavadinimas, t. y. vietoj Grigiškių PN 
– Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris. Pažymėta, jog duomenų, kad šiame 
poskyryje darbo organizavimas ir darbuotojų funkcijų pasiskirstymas būtų iš esmės 
pasikeitęs, byloje nėra.

13. Teismas nurodė, jog pareiškėjas teigė, kad nebuvo informuotas apie daromus 
pokyčius, darbo organizavimo pakeitimus, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad Vil-
niaus AVPK atstovai 2012 m. rugsėjo 6 d. ir 2012 m. rugsėjo 11 d. susitiko su pareigū-
nų profesinių sąjungų atstovais, siekdami juos informuoti apie Vilniaus AVPK Vilniaus 
miesto pirmojo–šeštojo PK ir Kanceliarijos reorganizaciją. Tiek nurodytuose susitiki-
muose profsąjungų atstovams, tiek ir asmeniškai pačiam pareiškėjui Vilniaus AVPK 
2013 m. vasario 21 d. raštu dėl tarnybos teritorijos vietos galimo pasikeitimo buvo pa-
aiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 
2 d. įsakymu Nr. 5-V-384 patvirtintu Apylinkės inspektoriaus tarnybinės veiklos aprašu, 
Vilniaus miesto pirmojo–šeštojo policijos komisariatų viršininkų įsakymais patvirtin-
tų apylinkių neplanuojama keisti. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. bir-
želio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-384 patvirtinto Apylinkės inspektoriaus tarnybinės 
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veiklos aprašo 7 punkte nustatyta, kad apylinkės ribas, atsižvelgdamas į gyventojų skai-
čių, teritorijos administracinį suskirstymą ir kitus ypatumus, įsakymu nustato policijos 
komisariato vadovas. Byloje nėra įrodymų, kad būtų priimtas atitinkamas teisės aktas 
dėl pareiškėjo prižiūrimos apylinkės ribų pakeitimo. 

14. Teismas konstatavo, jog dėl Vilniaus AVPK Vilniaus miesto policijos komisa-
riatų struktūrinio pertvarkymo pareiškėjo pareigybė ginčo atveju realiai panaikinta 
nebuvo, todėl atsakovui nekilo teisė ir pareiga pareiškėjui siūlyti kitą pareigybę ir tai-
kyti atleidimo iš vidaus tarnybos procedūrą, remiantis Statuto 53 straipsnio 1 dalies  
11 punktu, bei taikyti pareiškėjui su šiuo atleidimo pagrindu susijusias socialines ga-
rantijas, taip pat ir išmokėti ginčo kompensaciją. Padaryta išvada, kad ginčijami įsaky-
mai (jų dalys) yra teisėti ir pagrįsti, juose nurodyti jų priėmimo juridiniai pagrindai, jie 
priimti kompetentingo subjekto ir jo pasirašyti, todėl naikinti šių įsakymų, remiantis 
pareiškėjo skunde bei teismo posėdyje nurodytais argumentais, nėra faktinių ir juridi-
nių pagrindų, todėl skundo reikalavimai dėl ginčijamų įsakymų (jų dalių) panaikinimo 
(pakeitimo), taip pat išvestiniai reikalavimai dėl atleidimo pagrindo pakeitimo ir išeiti-
nės kompensacijos priteisimo atmesti kaip nepagrįsti.

III.

15. Pareiškėjas J. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – 
pareiškėjo skundą tenkinti.

16. Apeliaciniame skunde išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:
1) Teismas, konstatuodamas, kad Vilniaus AVPK, kaip juridinis asmuo, nepasibai-

gė ir tokiu būdu neįvyko reorganizacija, o įvyko struktūrinis pertvarkymas ir nebuvo 
panaikintas padalinys, iš esmės klaidingai vertino faktines aplinkybes ir turimus objek-
tyvius įrodymus byloje, nes Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 
30 d. įsakymu Nr. 5-V-601 nuo 2013 m. sausio 2 d. buvo pakeista Vilniaus AVPK Vil-
niaus mieste esančių policijos komisariatų, taip pat ir antrojo PK, struktūra. Priėmus šį 
įsakymą, buvo panaikinta antrojo PK Grigiškių PN (struktūrinis padalinys), kurioje pa-
reiškėjas vykdė pareigas. Pareiškėjas mano, kad Grigiškių PN panaikinimas, priešingai 
nei konstatuota teismo sprendime, yra ne struktūrinis pertvarkymas, o reorganizacija.

2) Nors pirmosios instancijos teismas pripažino, jog pakito pareiškėjo pavaldu-
mas, tačiau nepagrįstai šias svarbias aplinkybes pripažino neesminėmis. Pareiškėjo ma-
nymu, nuosekliai laikantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, pa-
valdumo pasikeitimo klausimas turėjo būti vertinamas kaip esminė aplinkybė, lemianti 
pareigūno teisinės padėties pasikeitimą.

3) Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog po pertvarkymų 
pareiškėjui priskyrus apylinkes, kurios yra Vilniaus AVPK antrojo PK veiklos terito-
rijoje, nepadidės jo atliekamų darbų apimtis. Vilniaus AVPK atstovai nepaneigė, kad 
pareiškėjui priskirtinų apylinkių skaičius gali didėti, patikinę, kad bent jau vienerius 
metus ši situacija neturėtų keistis, tačiau jokiu dokumentu šie teiginiai nėra patvirtinti 
iki šiol ir atsakovui nėra teisinių kliūčių atsiradus poreikiui, vienašališku sprendimu 
keisti aptarnaujamos teritorijos dydį. Pareiškėjo teigimu, pagal galiojusį teisinį regulia-
vimą (ankstesnį pareiškėjo pareigybės aprašymą ir Lietuvos policijos generalinio ko-
misaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-384 patvirtintą apylinkės inspektoriaus 
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veiklos instrukciją) pareiškėjui buvo galima priskirti Grigiškių PN veiklos teritorijo-
je (Grigiškių seniūnijoje) esančias apylinkes, o po reorganizacijos pareiškėjui galima 
priskirti apylinkes, kurios yra Vilniaus AVPK antrojo policijos PK teritorijoje, t. y. ne 
vien Grigiškių seniūnijoje, bet ir Naujininkų, Naujamiesčio, Panerių, Vilkpėdės seniū-
nijoje. Pareiškėjas teigia, kad Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymu  
Nr. 10-V-84 patvirtintame pareiškėjo pareigybės aprašyme įrašytos papildomos funk-
cijos (pvz., 7.15 punkte įrašytos papildomos eismo priežiūros funkcijos, aplinkos ap-
saugos vykdymo funkcijos). Pareiškėjo teigimu, buvo pakeistas pareiškėjo teisinis sta-
tusas, nes pakito darbo organizavimas, kuriam būtinas pareiškėjo sutikimas.

4) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino pareiškėjo skunde nuro-
dytų argumentų, jog Lietuvos policijos generalinis komisaras 2012 m. rugpjūčio 30 d. 
įsakymu Nr. 5-V-601 perkėlė ir pervardijo pareigybes. Pareiškėjo nuomone, tokiu būdu 
buvo atliktas veiksmas, kuris nereglamentuotas Statute. Pareiškėjas nesutinka su pir-
mosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo pareigybė išliko, jo teigimu, teismas 
netinkamai įvertino įrodymus, patvirtinančius, kad ankstesnė pareigybė buvo panai-
kinta, o pareigybė, į kurią pareiškėjas buvo perkeltas, kokybiškai skiriasi, numato jam 
daugiau įpareigojimų ir atsakomybės bei nustato naują pavaldumą. Policijos generali-
nis komisaras faktiškai priėmė sprendimą panaikinti pareigybes ir atsakovas, kaip pa-
reigūnų darbdavys Valstybės tarnybos įstatymo prasme, turėjo priimti sprendimus dėl 
kiekvieno konkretaus darbuotojo darbo sąlygų (pareigūno statuso) pakeitimo. 

5) Teismas netinkamai vertino objektyvius bylos duomenis, pagal kuriuos pareiš-
kėjas faktiškai buvo perkeltas į kitas pareigas ignoruojant Statuto 53 straipsnio 1 da-
lies 11 punktą bei pareiškėjo teisę apsispręsti dėl naujų pareigų ėjimo. Pareiškėjo tei-
gimu, įvykdytas pertvarkymas nėra formalus, nes jis keičia pareigūno teisinę padėtį, 
todėl tokiu atveju turi būti taikomas Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punkte numaty-
tas reguliavimas. 

17. Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į 
apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmo-
sios instancijos teismo sprendimą palikti galioti. 

18. Atsakovas atsiliepime išdėsto tuos pačius argumentus, kaip ir atsiliepime į 
skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodoma, jog pareiškėjas atleistas iš 
Vilniaus AVPK savo prašymu, prašymą padavė savo noru, taip pat pareiškėjas nepatei-
kė teismui jokių prejudicinę reikšmę turinčių rašytinių įrodymų, paneigiančių teismo 
sprendimą.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

19. Administracinėje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sau-
sio 18 d. įsakymo Nr. 10-V-84 dalies, kuria patvirtintas pareiškėjo J. K. pareigybės apra-
šymas, taip pat Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 10-TE-232  
9 punkto, kuriuo pareiškėjas atleistas iš vidaus tarnybos, teisėtumo ir pagrįstumo, įpa-
reigojimo atlikti veiksmus bei išeitinės kompensacijos išmokėjimo. 

20. Esminis bylos ginčo dalykas – faktinių aplinkybių vertinimas, ar dėl įvykdytų 
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Vilniaus AVPK struktūrinių pokyčių buvo pagrindas pareiškėją atleisti vadovaujantis 
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktu, nustatančiu, kad pareigūnas 
atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei panaikinama pareigybė dėl vidaus reikalų įstaigos 
ar jos struktūrinio padalinio likvidavimo, reorganizavimo ar dėl tarnybos organizavi-
mo pakeitimų ir jis nesutinka eiti jam pasiūlytų pareigų, bei ar pagrįstai ir teisėtai pa-
reiškėjas atleistas iš vidaus tarnybos Statuto 53 straipsnio 1 dalies 12 punkto pagrindu 
(jo paties prašymu dėl išėjimo į pensiją).

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad 
tam tikros institucijos vidinės struktūros pertvarkymas, atsižvelgiant į nustatytą tei-
sinį reguliavimą, yra viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė sie-
kiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas. Vertinant administracijos 
struktūros pakeitimus, padarytus laikantis teisės aktų reikalavimų, valstybės tarnau-
tojo interesai negali būti aukščiau už valstybės politikos interesus atitinkamoje vals-
tybinio sektoriaus srityje. Valstybės tarnautojų teisių galimi pažeidimai turėtų būti 
konstatuojami ne per teisės aktus, apibrėžiančius valdžios institucijų veiklą, bet per 
teisės normas, tiesiogiai reglamentuojančias valstybės tarnybą ir konkretaus valstybės 
tarnautojo teises (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birže-
lio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-904/2008, 2010 m. gegužės 10 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A662-684/2010, 2011 m. vasario 23 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A62-1007/2011, 2013 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A662-510/2013). Dėl teismo galių kvestionuoti institucijų atliktus struktūrinius pa-
keitimus pažymėta, kad teismas yra įgalintas tirti ir nustatyti, ar darbovietės struktū-
riniai pertvarkymai atlikti kompetentingo organo sprendimu, ar jie yra realūs, ar nėra 
fiktyvūs (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A662-720/2013). Lietuvos Respublikos adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad teis-
mas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar 
ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas 
įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, 
taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija 
buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš esmės neginčija atsakovo teisės atlikti struk-
tūrinius pertvarkymus, tačiau, jo nuomone, atlikti pertvarkymai de facto lėmė jo parei-
gybės panaikinimą, be to, priimant sprendimą dėl darbo organizavimo pakeitimo buvo 
padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai.

23. Pareiškėjo tarnyboje įvykdytus realius struktūrinius pertvarkymus pagrindžia 
byloje esantys duomenys. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 
10 d. įsakymu Nr. 5-V-571 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegu-
žės 20 d. įsakymo Nr. 5-V-255 „Dėl pavyzdinių apskričių vyriausiųjų policijos komisa-
riatų struktūrinių policijos komisariatų struktūros schemų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
buvo patvirtinta pavyzdinė teritorinės policijos įstaigos struktūrinio policijos komisari-
ato struktūros schema, pagal kurią policijos komisariatą sudaro trys padaliniai: krimi-
nalinės policijos, viešosios policijos ir organizacinis padalinys (b. l. 43–51, 77–79). Lie-
tuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-601 „Dėl 
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato naikinamų, steigiamų, perkeltų ir 
pervardytų pareigybių sąrašų patvirtinimo“ nuo 2013 m. sausio 2 d. pakeista Vilniaus 
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AVPK Vilniaus mieste esančių policijos komisariatų struktūra (b. l. 9–16, 55–65, 
80–100). Šio įsakymo 2.28 punktu patvirtintas perkeltų iš Vilniaus AVPK Vilniaus 
miesto antrojo PK Grigiškių PN į steigiamą Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo 
PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrį ir pervardytų pareigybių sąrašas  
(b. l. 11, 57, 82). Be to, šio įsakymo 3.2 punktu Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo 
PK pareigybių sąraše išbraukti tam tikri žodžiai, tarp jų ir „Grigiškių policijos nuova-
da“ (b. l. 15, 61, 86). Nurodyto įsakymo 4.2 punktu patvirtintas Vilniaus AVPK Vilniaus 
miesto antrojo PK pareigybių sąrašas (b. l. 15, 61, 86). Minėtu įsakymu patvirtintame 
perkeltų iš Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Grigiškių PN į steigiamą Vil-
niaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos posky-
rį ir pervardytų pareigybių sąraše numatyta ir tyrėjo pareigybė (B lygio, 7 kategorijos) 
(b. l. 19, 63, 98). Vadovaudamasis, be kita ko, nurodytais teisės aktais, Vilniaus AVPK 
viršininkas 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 10-V-176 pakeitė Vilniaus AVPK virši-
ninko 2010 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 10-V-158 „Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo–šeštojo policijos komisariatų nuostatų 
ir struktūros schemų patvirtinimo“ patvirtintus Vilniaus AVPK Vilniaus miesto pirmo-
jo–šeštojo policijos komisariatų nuostatų 10.2.3, 10.3.4, 11.1, 14, 18 punktus, V skyrių 
„Struktūra“ bei policijos komisariatų schemas išdėstė nauja redakcija (b. l. 101–103). 
Pagal šią naujai patvirtintą schemą Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK struk-
tūrą sudaro: Kriminalinės policijos skyrius, Viešosios policijos skyrius (į jo sudėtį pa-
tenka Operatyvaus valdymo poskyris, Prevencijos poskyris bei Oro uosto poskyris) ir 
Organizacinė grupė (b. l. 105).

24. Pagal bylos duomenis pareiškėjas Vilniaus AVPK viršininko 2010 m. liepos 
14 d. įsakymo Nr. 10-TE-335 „Dėl tarnybos eigos“ pagrindu nuo 2010 m. liepos 26 d. 
ėjo Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK Grigiškių PN tyrėjo (B lygio, 7 kategorija) par-
eigas (b. l. 106). Pareiškėjo atliekamos funkcijos pagal nurodytas pareigas buvo įtvir-
tintos Vilniaus AVPK viršininko 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 10-V-108 patvir-
tintame Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK Grigiškių PN tyrėjo pareigybės aprašyme  
(b. l. 35–36, 107–108). Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 10-V-84 
patvirtintas Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios policijos skyriaus 
Prevencijos poskyrio tyrėjo (B lygio, 7 kategorijos) pareigybės aprašymas, su kuriuo 
supažindintas pareiškėjas (b. l. 7–8, 33–34, 109–110).

25. Kaip matyti iš pirmiau išdėstytų faktinių aplinkybių, pareiškėjo tarnyboje 
buvo įvykdyti realūs struktūriniai pertvarkymai, kurių metu Vilniaus AVPK Vilniaus 
miesto antrajame PK buvo panaikintos policijos nuovados, tarp jų ir Grigiškių PN, ku-
rioje iki struktūrinių pertvarkymų pareigas ėjo pareiškėjas, taip pat, be kita ko, įsteigtas 
Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyris, į kurį po minėtų struktūrinių per-
tvarkymų eiti tyrėjo pareigas perkeltas pareiškėjas. Pareiškėjo sutikimas eiti Vilniaus 
AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio 
tyrėjo pareigas nebuvo gautas. Pareiškėjas, pasirašytinai susipažindamas su nauju pa-
reigybės aprašymu, jame nurodė „nesutinku“ (b. l. 7–8), be to, pareiškėjas 2013 m. sau-
sio 23 d. tarnybiniame pranešime teigė, jog nesutinka su jo teisinės padėties pakeitimu  
(b. l. 24). Pareiškėjo teigimu, jam nesutikus eiti minėtų pareigų, buvo pagrindas pareiš-
kėją atleisti, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktu.

26. Kaip jau buvo pirmiau minėta, Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvir-
tinta, kad pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei panaikinama pareigybė dėl 
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vidaus reikalų įstaigos ar jos struktūrinio padalinio likvidavimo, reorganizavimo ar dėl 
tarnybos organizavimo pakeitimų ir jis nesutinka eiti jam pasiūlytų pareigų. Išplės-
tinė teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju, siekiant nustatyti, ar negavęs pareiškėjo 
sutikimo eiti naujas pareigas po įvykdytų struktūrinių pertvarkymų, atsakovas turėjo 
spręsti klausimą dėl pareiškėjo atleidimo Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punkto pa-
grindu, turi būti įvertinama, ar buvo įvykdyti realūs pareiškėjo tarnybos organizavimo 
pakeitimai, ar iki struktūrinių pertvarkymų pareiškėjo eita pareigybė nebuvo de facto 
panaikinta.

27. Pažymėtina, jog tai, ar Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjo pareigybė (B lygio, 7 kategorijos) gali 
būti laikoma išlikusia Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK Grigiškių PN tyrėjo (B ly-
gio, 7 kategorijos) pareigybe, turi būti nustatoma įvertinus pareigūnui pavestas funkci-
jas (paskirtį ir kompetencijos apimtį), pavaldumą, taip pat turi būti atsižvelgta, ar nėra 
reikšmingai padidėjusi darbų apimtis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-84/2013). Be to, 
išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog turi būti analizuojamos ir kitos su pareigūno 
teisinio statuso pasikeitimu galbūt susijusios aplinkybės, pavyzdžiui, pareiškėjo veiklos 
teritorijos pasikeitimas. Taigi byloje turi būti vertinami ir pareiškėjo argumentai, jog 
anksčiau pareiškėjui buvo galima priskirti Grigiškių PN veiklos teritorijoje (Grigiškių 
seniūnijoje) esančias apylinkes, o po įvykdytų Vilniaus AVPK struktūrinių pertvarky-
mų pareiškėjui galima priskirti ir kitas apylinkes, kurios yra Vilniaus AVPK antrojo PK 
teritorijoje, t. y. ne vien Grigiškių seniūnijoje, bet ir Naujininkų, Naujamiesčio, Panerių, 
Vilkpėdės seniūnijose.

28. Pareiškėjo teigimu, naujai patvirtintas pareigybės aprašymas pakeitė kelis es-
minius jo, kaip pareigūno, teisinio statuso elementus: pareigas (vietoj buvusių Vilniaus 
AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Grigiškių PN tyrėjo pareigų jis buvo perkeltas į Vil-
niaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos posky-
rio tyrėjo pareigas), pareiškėjo veiklos teritoriją, t. y. anksčiau pareiškėjui buvo galima 
skirti Grigiškių PN veiklos teritorijoje (Grigiškių seniūnijoje) esančias apylinkes, o po 
Vilniaus AVPK struktūrinių pertvarkymų pareiškėjui galima skirti ir kitas apylinkes, 
kurios yra Vilniaus AVPK antrojo PK teritorijoje, t. y. ne vien Grigiškių seniūnijoje, 
bet ir Naujininkų, Naujamiesčio, Panerių, Vilkpėdės seniūnijose. Pareiškėjo teigimu, 
taip pat pakito pareiškėjo pavaldumas, t. y. anksčiau jis buvo pavaldus Vilniaus AVPK 
Vilniaus miesto antrojo PK Grigiškių PN viršininkui, o pakeitus pareigybės aprašymą 
– Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio vyriausiajam tyrėjui. Be to, naujame pareiškėjo pareigybės aprašyme įrašytos 
papildomos funkcijos (eismo priežiūra, aplinkos apsauga (7.15 punktas).

29. Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi iki atsakovo struktūrinių pertvarkymų 
galiojusio pareiškėjo pareigybės aprašymo (Vilniaus AVPK viršininko 2011 m. vasario 
21 d. įsakymu Nr. 10-V-108 patvirtinto Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Gri-
giškių PN tyrėjo pareigybės aprašymo) bei naujai patvirtinto jo pareigybės aprašymo 
(Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 10-V-84 patvirtinto Vil-
niaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos pos-
kyrio tyrėjo pareigybės aprašymo) turinį, sutinka su pirmosios instancijos teismo išva-
domis, kad pareiškėjo pareigybės paskirtis ir atliekamos funkcijos iš esmės liko tokios 
pačios, išliko tas pats pareigybės lygis ir kategorija. Pareiškėjo argumentas, kad naujojo 
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pareigybės aprašymo 7.15 punkte įrašytos papildomos eismo priežiūros ir aplinkos ap-
saugos vykdymo funkcijos, nepagrįstas, kadangi pareiškėjo senajame pareigybės apra-
šyme šios funkcijos taip pat buvo įtvirtintos (7.5 punkte buvo nustatyta, jog pareiškėjas 
pagal kompetenciją vykdo saugaus eismo priežiūrą ir vykdo aplinkos apsaugą prižiūri-
moje teritorijoje). Nors naujame pareiškėjo pareigybės aprašyme tam tikros funkcijos 
buvo patikslintos, pakeistos formuluotės, tačiau tai nereiškia, kad pareiškėjui buvo pri-
skirtos kokybiškai naujos funkcijos, praplėsta jo kompetencijos sritis. Pareiškėjo parei-
gybės pavadinimo pakeitimas iš Vilniaus AVPK Vilniaus miesto PK Grigiškių PN tyrė-
jo į Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio tyrėjo taip pat neįrodo, jog buvo sukurta kokybiškai nauja pareigybė.

30. Vertinant, ar iš esmės keitėsi pareiškėjo pavaldumas, pažymėtina, jog iki struk-
tūrinių pokyčių pareiškėjas buvo tiesiogiai pavaldus Vilniaus AVPK Vilniaus miesto 
antrojo PK Grigiškių PN viršininkui, o naujame pareigybės aprašyme nustatyta, jog 
pareiškėjas tiesiogiai pavaldus Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiajam tyrėjui. Šiuo atveju sutiktina su 
pirmosios instancijos teismo išvada, jog tiek iki pasikeitimų, tiek po jų pareigūno sava-
rankiški veiksmai turėjo būti derinami su tiesioginiu vadovu, todėl minėtų formuluo-
čių pakeitimas pareigybės aprašyme neturėjo tokios įtakos pačiai pareigybei (pareigū-
no kompetencijai, teisėms ir pareigoms), kad ji galėtų būti vertinama kaip kokybiškai 
nauja.

31. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo argumentus, kad po Vilniaus AVPK 
Vilniaus miesto antrojo PK struktūrinių pertvarkymų buvo pakeista jo veiklos terito-
rija, vertino kaip nepagrįstus, konstatavęs, jog byloje nėra įrodymų, kad būtų priimtas 
atitinkamas teisės aktas dėl pareiškėjo prižiūrimos apylinkės ribų pakeitimo. Išplėstinė 
teisėjų kolegija su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

32. Kaip matyti iš pareiškėjo pareigybės aprašymų, pareiškėjas iki Vilniaus AVPK 
Vilniaus miesto antrojo PK struktūrinių pertvarkymų buvo Vilniaus AVPK Vilniaus 
miesto antrojo PK Grigiškių PN tyrėjas, o po struktūrinių pertvarkymų pakeitus jo 
pareigybės aprašymą, jis tapo Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Viešosios po-
licijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėju. Nors tiek pagal naująjį, tiek pagal senąjį 
pareigybės aprašymus pareiškėjas jam pavestas funkcijas turėjo vykdyti Vilniaus AVPK 
Vilniaus miesto antrojo PK viršininko įsakymu nustatytoje teritorijoje (4, 7.1 punktai, 
b. l. 33–36), tačiau konstatuotina, jog po Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK 
struktūrinių pertvarkymų atsirado neapibrėžtumas, kiek tai susiję su pareiškėjo tarny-
binės veiklos teritorija. Pažymėtina, jog naujasis pareigybės aprašymas sudaro teisinį 
pagrindą pareiškėją perkelti eiti pareigas į bet kurią Vilniaus AVPK Vilniaus miesto an-
trojo PK teritorijai priklausančią apylinkę, t. y. ne vien Grigiškių seniūnijoje. Atsakovo 
nurodytos aplinkybės, kad realiai pareiškėjo darbo vieta nepasikeitė, kad pareiškėjas 
ir toliau ėjo pareigas Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK Grigiškių teritorijo-
je, nepanaikina pareiškėjo teisinės padėties neapibrėžtumo. Pareiškėjo teisinės padė-
ties neapibrėžtumo nekeičia ir atsakovo nurodyta aplinkybė, jog socialinio dialogo su 
profesinių sąjungų atstovais metu Vilniaus AVPK vadovybė įsipareigojo be darbuoto-
jų sutikimo mažiausiai metus tyrėjams nekeisti prižiūrimos teritorijos. Nors byloje ir 
nėra įrodymų, kad būtų priimtas teisės aktas dėl pareiškėjo prižiūrimos apylinkės ribų 
pakeitimo, tačiau ši aplinkybė neužtikrina, jog tokio pobūdžio aktas nebus priimtas 
ateityje. Visa tai įvertinusi, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog nors ginčo atveju 
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pareiškėjo veiklos teritorija de facto nesikeitė, tačiau de jure jo teisinė padėtis, kiek tai 
susiję su jo veiklos teritorija, pakito, t. y. tapo nestabili, aiškiai neapibrėžta. Tai suda-
ro pagrindą konstatuoti, jog pareiškėjas jam naujame pareigybės aprašyme apibrėžtas 
funkcijas vykdys visoje Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo PK veiklos teritorijo-
je. Nagrinėjamu atveju atsakovas Vilniaus AVPK vienašališku sprendimu be pareiškėjo 
sutikimo pakeitęs pareiškėjo teisinę padėtį bei jo tarnybos organizavimą, elgėsi netei-
sėtai. Darytina išvada, jog pareiškėjui nesutikus eiti naujų pareigų, atsakovui kilo par-
eiga pradėti pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies  
11 punktą procedūrą, tačiau atsakovas šios pareigos nevykdė.

33. Be to, pažymėtina, jog pareiškėjas apeliaciniame skunde kelia klausimą dėl pa-
reigybių perkėlimo bei pervardijimo teisėtumo. Išplėstinė teisėjų kolegija nurodo, jog 
Vidaus tarnybos statute yra įtvirtinti konkretūs atvejai, kada yra galimas pareigūno 
perkėlimas į kitas pareigas: pareigūno perkėlimas tarnybinio kaitumo būdu (pareigū-
no prašymu perkeliant jį į kitas laisvas lygiavertes ar žemesnes pareigas; pareigūnų, ei-
nančių lygiavertes pareigas, prašymu juos sukeičiant pareigomis; dėl sveikatos būklės; 
laikino perkėlimo atveju; esant tarnybiniam būtinumui; perkeliant eiti pareigas Lietu-
vos diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose užsienyje) (Statuto 16 str.), pa-
reigūnų rotacija (Statuto 161 str.), pareigūno perkėlimas į žemesnes pareigas (Statuto 
17 str.). Vidaus tarnybos statutas nenustato galimybės vykdant struktūrinius pertvar-
kymus perkelti pareigybes. Taigi konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje perkeliant 
pareigybes iš struktūrinių pertvarkymų metu panaikintų struktūrinių darinių į naujai 
įsteigtuosius buvo atliekami veiksmai, neįtvirtinti Vidaus tarnybos statute. Be to, tokie 
veiksmai nėra reglamentuoti ir Valstybės tarnybos įstatyme.

34. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas 2013 m. sausio 23 d. tarnybiniu 
pranešimu prašė Vilniaus AVPK viršininko inicijuoti atleidimo darbdavio iniciatyva 
procedūrą ir atleisti jį iš tarnybos Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punkto pagrindu  
(b. l. 24). Vilniaus AVPK 2013 m. vasario 21 d. raštu Nr. 10-S-2817 atsakė į pareiškėjo 
tarnybinį pranešimą, kad nėra teisinio pagrindo jį atleisti iš pareigų, vadovaujantis Sta-
tuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktu (b. l. 37–38). Pareiškėjas 2013 m. kovo 28 d. patei-
kė Vilniaus AVPK viršininkui prašymą atleisti iš tarnybos pagal Vidaus tarnybos statu-
to 53 straipsnio 1 dalies 12 punktą (jo paties prašymu dėl išėjimo į pensiją) (b. l. 112). 
Vilniaus AVPK viršininkas, vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio  
1 dalies 12 punktu bei atsižvelgęs į pareiškėjo prašymą, 2013 m. balandžio 8 d. įsaky-
mo Nr. 10-TE-232 9 punktu atleido pareiškėją iš vidaus tarnybos (b. l. 113). Pareiškėjo 
teigimu, tikroji jo valia buvo nesutikimas dirbti pakeistomis tarnybos sąlygomis, todėl 
atsakovo įsakyme dėl atleidimo nurodytas atleidimo pagrindas – Vidaus tarnybos sta-
tuto 53 straipsnio 1 dalies 12 punktas – keistinas į 11 punktą ir jam turi būti išmokėta 
6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

35. Pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 12 punktą pareigūnas atleidžiamas iš vi-
daus tarnybos jo paties prašymu dėl išėjimo į pensiją. Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas yra pažymėjęs, jog pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 12 punktą (2008 m. 
liepos 15 d. įstatymo Nr. X-1705 redakcija) pareigūno atleidimas iš vidaus tarnybos jo 
paties prašymu dėl išėjimo į pensiją yra savarankiškas pareigūno atleidimo iš vidaus 
tarnybos pagrindas, kurio taikymas išimtinai priklauso nuo paties pareigūno valios. 
Pabrėžta, kad nurodytas išimtinumas Statuto lygmeniu yra atskleistas 55 straipsnyje, 
pagal kurį pareigūnas, norintis palikti vidaus tarnybą, turi paduoti prašymą dėl atlei-
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dimo iš vidaus tarnybos ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų (1 d.), turi teisę at-
šaukti savo prašymą ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo prašymo padavimo 
dienos (3 d.), o turintis teisę skirti pareigūną į jo užimamas pareigas vadovas privalo 
atleisti pareigūną kitą darbo dieną po šio straipsnio 1 dalyje nustatyto (14 kalendori-
nių dienų) termino pasibaigimo arba, vadovo sutikimu – ir nepasibaigus šiam termi-
nui (2 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 25 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A143-287/2014).

36. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, įvertinusi tai, kad pa-
reiškėjas savo noru pateikė atsakovui prašymą atleisti jį iš tarnybos Statuto 53 straipsnio 
1 dalies 12 punkte nustatytu pagrindu (jo paties prašymu dėl išėjimo į pensiją), bei tai, 
kad Statutas įtvirtina vadovo pareigą tokiu atveju atleisti pareigūną iš tarnybos, kons-
tatuoja, jog Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 10-TE-232 
9 punktas, kuriuo pareiškėjas atleistas iš vidaus tarnybos pagal Statuto 53 straipsnio  
1 dalies 12 punktą, teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo jį keisti ar naikinti, todėl pirmo-
sios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundo reikalavimus dėl šio įsaky-
mo panaikinimo ir pakeitimo bei reikalavimą priteisti iš atsakovo pareiškėjui 6 mėne-
sių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją.

37. Pažymėtina, jog Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. balandžio 8 d. įsakymo 
Nr. 10-TE-232 9 punkto teisėtumo nepaneigia ta aplinkybė, kad, kaip jau buvo pirmiau 
konstatuota, pareiškėjui nesutikus eiti naujų pareigų, atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai 
nevykdė jam kilusios pareigos pradėti pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos pagal 
Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą procedūrą. Nagrinėjamu atveju, atsakovui at-
sisakius pareiškėją atleisti, vadovaujantis Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktu, pa-
reiškėjas turėjo teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus bei ginčyti tokį atsisakymą. 
Byloje nenustatyta, kad pareiškėjas ginčijo atsakovo Vilniaus AVPK 2013 m. vasario 
21 d. raštu Nr. 10-S-2817 išreikštą atsisakymą atleisti pareiškėją iš pareigų, vadovaujan-
tis Statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktu.

38. Pareiškėjas skunde taip pat reiškė reikalavimą panaikinti Vilniaus AVPK vir-
šininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 10-V-84 dalį, kuria patvirtintas pareiškėjo 
pareigybės aprašymas.

39. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 5 straipsnio 
1 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas, yra konstatavęs, kad šios proceso normos 
garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam krei-
pimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra 
pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pa-
žeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas admi-
nistracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, 
t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės 
(intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios tei-
sės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs išvardytas 
aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punk-
tuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašy-
mą) pagal ABTĮ 88 straipsnio 1 punktą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-939/2014, 
2005 m. balandžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-443/2005, Adminis-
tracinių teismų praktika Nr. 7, 2005 m.). Teismų praktikoje asmens suinteresuotumas 
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aiškinamas kaip subjekto materialinis teisinis suinteresuotumas, t. y. asmuo turi turė-
ti aiškiai identifikuojamą suinteresuotumą apginti materialinės teisės normų saugomą 
teisę ar interesą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 
13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-922/2013, 2012 m. gegužės 21 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A502-1260/2012).

40. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi tai, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas jo 
paties prašymu dėl išėjimo į pensiją yra atleistas iš vidaus tarnybos, daro išvadą, jog 
pareiškėjo skundo reikalavimas panaikinti Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sausio 
18 d. įsakymo Nr. 10-V-84 dalį, kuria patvirtintas pareiškėjo pareigybės aprašymas, 
jam šiuo metu nebeturi teisinės reikšmės ir nebegali jam sukelti materialinių teisinių 
pasekmių, todėl teismo sprendimas negali pakeisti pareiškėjo teisių ir pareigų apim-
ties. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjo skundo reikalavimas 
panaikinti Vilniaus AVPK viršininko 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 10-V-84 dalį, 
kuria patvirtintas pareiškėjo pareigybės aprašymas, pagrįstai buvo atmestas pirmosios 
instancijos teismo.

41. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog 
apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instanci-
jos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl pirmosios instancijos teismo 
sprendimas paliekamas galioti nepakeistas, o 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 J. K. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. sprendimą palikti 

nepakeistą.
Nutartis neskundžiama. 

2.4.3. Dėl pareigūnų kvalifikavimo komisijos teisės priimti sprendimą suteikti viena 
pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją 

Vidaus tarnybos statutas įtvirtina dvi savarankiškas procedūras – naujos kvalifika-
cinės kategorijos suteikimo tam tikram laikotarpiui ir turimos kvalifikacinės kategorijos 
patvirtinimo tolesniam apibrėžtam laikotarpiui.

Privaloma numatomo profesionalumo vertinimo, kurio tikslas iš naujo tvirtinti su-
teiktą kvalifikacinę kategoriją, sąlyga yra nustatyta Vidaus tarnybos statuto 36 straipsnio 
2 dalyje – kvalifikacinė kategorija tvirtinama kas penkeri metai. Kol nėra suėjęs įstatyme 
nustatytas terminas, šiuo tikslu profesionalumo vertinimui atlikti bei atitinkamai išvadai 
rengti nėra teisinio pagrindo. 

Pareigūnui viena pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją suteikti arba panaikinti 
turimą žemiausią kategoriją komisija yra kompetentinga tik tais atvejais, kai vyksta parei-
gūno turimos kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo procedūra, yra parengta atitinkama 
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tiesioginio vadovo išvada ir pareigūnas apie numatomą konkretų profesionalumo vertini-
mą yra informuotas nustatytu būdu. 

Administracinė byla Nr. A492-1217/2014
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00521-2013-8

Procesinio sprendimo kategorija 16.3

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. rugsėjo 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Virginijos Volskienės 
(pranešėja), 

rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsa-
kovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Kauno 
apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo A. J. skundą atsakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos 
komisariatui dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas A. J. su patikslintu skundu (b. l. 30–34) kreipėsi į Kauno apygardos 
administracinį teismą ir prašė panaikinti atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato (toliau – ir Kauno apskrities VPK) viršininko 2012 m. lapkričio 30 d. 
įsakymo Nr. 20-TE-1089 „Dėl kvalifikacinių kategorijų“ (toliau – ir Įsakymas) 8 punktą 
ir įpareigoti atsakovą sumokėti darbo užmokesčio skirtumą po 207 Lt kas mėnesį, su-
sidariusį dėl viena pakopa žemesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimo, nuo 2012 m. 
lapkričio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

Pareiškėjas paaiškino, jog jam buvo suteikta 2 kvalifikacinė kategorija. 2012 m. lap-
kričio 29 d. dalyvavo Kauno apskrities VPK pareigūnų kvalifikavimo komisijoje (toliau 
– ir Komisija) aukštesnei – 1 kvalifikacinei kategorijai gauti. Posėdžio metu iš karto 
neatsakė į vieną komisijos nario užduotą klausimą ir nebesugebėjo susikaupti. Iš es-
mės buvo surengtas teisės aktų teorinių žinių patikrinimas. Todėl Komisija nusprendė 
nesuteikti 1 klasės, ir, kaip neseniai sužinojo, panaikino turimą 2 klasę. Taip pat buvo 
sumažintas priedas už kategoriją – nuo 414 Lt iki 207 Lt. Apie Įsakymą pareiškėjas su-
žinojo 2013 m. gegužės 6 d. Įsakymo 8 punktas, kuriame nurodyta, kad nepatvirtina 
2-osios kvalifikacinės kategorijos ir suteikia viena pakopa žemesnę, t. y. 3-iąją kvali-
fikacinę kategoriją, pareiškėjui yra neteisėtas, nes prieštarauja Vidaus tarnybos sta-
tuto (toliau – ir Statutas) 36 straipsnio 1, 2 dalims bei Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. IV-323 patvirtintų Kvalifikacinių  
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kategorijų nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 29 punktui. Pareiškėjas nesitvirtino turi-
mos 2 kvalifikacinės kategorijos (nes tai turėjo daryti kas penkerius metus, t. y. 2014 m. 
gruodžio 4 d.), o siekė, kad būtų suteikta 1 kvalifikacinė kategorija. Todėl buvo netei-
singai pritaikytas Nuostatų 29.4 punktas, o įsakyme minimas Vidaus tarnybos statuto  
36 straipsnis iš viso nebuvo taikytas, nors jis turi aukštesnę, nei Nuostatai, galią. Aiškinant  
29.4 punktą, pareiškėjas turėjo tvirtinti turimą 1-ąją ar 2-ąją kvalifikacinę kategoriją, ir 
jei nepasitvirtintų turimos kategorijos, tik tokiu atveju būtų siūloma suteikti žemesnę 
3-iąją kategoriją. Be to, nei Komisijos posėdžio protokole, nei Komisijos išvadoje nėra 
nurodyta, kuriems iš dešimties kriterijų pareiškėjas neatitinka bei nenurodyti tokio 
sprendimo motyvai. Įsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio nuostatų. Negali-
ma rasti motyvų, kodėl buvo priimtas sprendimas suteikti 3-iąją kategoriją. Pareigūnų 
kvalifikavimo komisijos posėdžio protokole nurodyta, kad dalyvauja septyni komisijos 
nariai, o Komisijos išvadą pasirašė tik penki nariai. Teigė, kad Komisijos išvada yra 
neteisėta, nes pasirašė ne visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai, arba pats protokolas 
yra neteisėtas, nes įtraukti komisijos nariai, kurie nedalyvavo posėdyje. Be to, kvalifi-
kacinės kategorijos sumažinimas turėjo būti motyvuotas kokiais nors pareiškėjo darbo 
drausmės pažeidimais. Taip pat buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas.

Atsakovas Kauno apskrities VPK atsiliepimu pareiškėjo skundą prašė atmesti kaip 
nepagrįstą (b. l. 47–48). 

Atsakovas paaiškino, kad vadovaudamasis Nuostatų 29 punktu, Statuto 36 straips-
nio 1 bei 2 dalimis ir remdamasis Kauno apskrities VPK viršininko 2012 m. spalio  
4 d. įsakymu Nr. 20-V-768 patvirtintomis Komisijos išvadomis, Įsakymu nepatvirtino 
2-osios kvalifikacinės kategorijos ir suteikė viena pakopa žemesnę, t. y. 3-iąją kvalifika-
cinę kategoriją A. J. Atsakovas rėmėsi Statuto 36 straipsnio 4 dalimi, Nuostatų 3 punktu. 
Nurodė, kad pagal Nuostatų 22 punktą pareiškėjo profesionalumą pagal Nuostatuose 
nustatytus kriterijus pirmiausia įvertino jo tiesioginis vadovas, kuris 2012 m. lapkričio 
12 d. surašė motyvuotą išvadą, apibūdindamas pareigūno profesionalumą pagal kie-
kvieną iš profesionalumo vertinimo kriterijų ir šią išvadą pateikė Komisijos sekretoriui 
(Nuostatų 23, 24 punktai). Komisijai pateiktos tiesioginio vadovo išvados nagrinėjimas 
priskirtas Komisijos kompetencijai ir yra viena iš privalomų pareigūno profesionalu-
mo vertinimo procedūros dalių (Nuostatų 25 punktas). Pareiškėjas atitiko Nuostatuose 
įtvirtintus reikalavimus, todėl jo profesionalumas buvo vertinamas Komisijos posėdy-
je. Komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. posėdis buvo teisėtas, nes jame dalyvavo 5 nariai 
iš 7 galimų (Nuostatų 13 punktas). Pareiškėjui buvo pateikti trys klausimai, tiesiogiai 
susiję su jo tarnybine veikla. Pareiškėjas neatsakė nė į vieną klausimą, todėl visi Ko-
misijos nariai 2012 m. lapkričio 29 d. išvadoje Nr. 2 pateikė savo siūlymą Kauno aps-
krities VPK viršininkui – suteikti A. J. viena pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją, 
tuo tinkamai vykdydami Nuostatų 6 punkte įtvirtintą reikalavimą objektyviai įvertinti 
pareiškėjo profesionalumą, žinias, gebėjimus, įgūdžius pagal pareigūno profesionalumo 
vertinimo kriterijus. Nuostatuose nėra įtvirtinta pareigūnų supažindinimo su Įsakymu 
tvarka, todėl pagal nusistovėjusią tvarką Komisijos nariai balsuoja atvirai prie pareigū-
no ir apie galutinį rezultatą jam praneša žodžiu posėdžio metu. Remiantis pareiškėjo 
tiesioginio vadovo profesionalumo vertinimo išvada, kurioje teigiama, kad „pareigūnas 
gerai žino dokumentus, reglamentuojančius tarnybą ir turi pakankamai žinių“, sprendė, 
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jog pareiškėjas žino, kokie pareigūnams nustatomi pareiginės algos priedai už kvalifi-
kacines kategorijas ir kad suteikus žemesnę kvalifikacinę kategoriją, bus sumažintas jo 
anksčiau gautas priedas. Be to, atsiskaitymo lapelyje už konkretų mėnesį yra nurodyta 
pareiginė alga ir visi fiksuoti priedai. 

II.

Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu  
(b. l. 121–126) pareiškėjo skundą tenkino. Panaikino Kauno apskrities VPK viršinin-
ko 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 20-TE-1089 „Dėl kvalifikacinių kategorijų“  
8 punktą. Priteisė iš atsakovo Kauno apskrities VPK pareiškėjui A. J. darbo užmokesčio 
skirtumą po 207 Lt kas mėnesį, susidariusį dėl viena pakopa žemesnės kvalifikacinės 
kategorijos suteikimo už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki teismo sprendimo 
įsiteisėjimo dienos.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Įsakymo 8 punktas buvo priimtas A. J. 
atžvilgiu, todėl skundo dėl šio Įsakymo dalies panaikinimo padavimo teismui terminas 
skaičiuotas nuo ginčijamo akto įteikimo pareiškėjui dienos. Kauno apskrities VPK ne-
pateikė teismui įrodymų, paneigiančių pareiškėjo tvirtinimą, jog Įsakymas jam įteiktas 
2013 m. gegužės 6 d. Skundą pareiškėjas pateikė 2013 m. gegužės 24 d., t. y. nepra-
leidęs Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)  
33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Statuto 36 straipsnio 1, 3, 4 dalimis, Nuosta-
tų 3, 13, 22, 23, 24, 29 ir 32 punktais. Nustatė, kad pareiškėjui 2 kvalifikacinė kategorija 
buvo suteikta 2009 m. gruodžio 4 d., todėl vadovaujantis Statuto 36 straipsnio 2 dalimi, 
pareiškėjui dar nebuvo suėjęs terminas 2 kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti. Kau-
no apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato (toliau – ir Jonavos raj. PK) 
Kriminalinės policijos skyriaus (toliau – ir KPS) viršininkas 2012 m. lapkričio 12 d. 
profesionalumo vertinimo išvadoje siūlė A. J. suteikti 1 kvalifikacinę kategoriją. A. J. 
Kauno apskrities VPK Jonavos PK pareigūnų, kurie gali laikyti aukštesnę kvalifikacinę 
kategoriją, sąraše sutiko laikyti 1 kvalifikacinę kategoriją, tai patvirtindamas savo para-
šu 2012 m. spalio 12 d. Komisija 2012 m. lapkričio 29 d. vykusio posėdžio metu išna-
grinėjusi A. J. tiesioginio vadovo pateiktą pareiškėjo profesionalumo vertinimo išvadą, 
vienbalsiai nutarė suteikti A. J. 3-iąją kvalifikacinę kategoriją. Vadovaudamasi Nuostatų 
29 punktu, Komisija raštu pateikė išvadą Kauno apskrities VPK viršininkui. Išvadoje 
buvo suformuluotas siūlymas – suteikti viena pakopa žemesnę, t. y. 3-iąją kvalifikaci-
nę kategoriją A. J. Šios išvados pagrindu, nepažeisdamas Nuostatų 32 punkte nustatyto 
termino, Kauno apskrities VPK viršininkas 2012 m. lapkričio 30 d. Įsakymo 8 punktu 
nepatvirtino 2-osios kvalifikacinės kategorijos ir suteikė 3-iąją kvalifikacinę kategoriją 
A. J. 

Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į Nuostatų 25 ir 26 punktus. Nustatė iš 
byloje esančių dokumentų, jog Kauno apskrities VPK Jonavos raj. PK KPS viršininkas 
2012 m. lapkričio 12 d. profesionalumo vertinimo išvadoje siūlė A. J. suteikti 1 kvalifi-
kacinę kategoriją bei pateikė minėtą išvadą Komisijai. Rėmėsi Nuostatų 13, 17 punk-
tais. Iš Komisijos posėdžio protokolo sprendė, kad Komisija tiesioginio vadovo išvados 
nevertino (Nuostatų 25, 26 punktai), nebuvo nustatyta, ar tiesioginis vadovas teisingai 
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įvertino pareigūno profesionalumą pagal nustatytus reikalavimus pareigūno kvalifi-
kacinei kategorijai gauti. Iš protokolo (2012 m. lapkričio 29 d. posėdžio garso įrašas 
nebuvo daromas) bei Komisijos išvados, liudytojo (Pareigūnų kvalifikavimo komisijos 
pirmininko) S. J. parodymų taip pat sprendė, kad nevertinti pareiškėjo nuopelnai, jo 
pareigingumas, organizaciniai sugebėjimai, kvalifikacijos kėlimas, fizinis, taktinis, ko-
vinis pasirengimas ir kiti reikšmingi faktai, kurie galėjo turėti įtakos sprendžiant dėl 
kvalifikacinės kategorijos suteikimo pareiškėjui. Iš posėdžio protokolo nėra matyti, ko-
kie klausimai buvo užduoti ir kokie pareiškėjo atsakymai buvo pateikti. Taip pat nėra 
matyti, kaip balsavo kiekvienas iš Komisijos narių. Teisės aktuose reglamentuotų rei-
kalavimų ir nustatytų procedūrų pagrindu darė išvadą, kad pareigūno kvalifikacinės 
kategorijos suteikimo (patvirtinimo) klausimas gali būti sprendžiamas tik pagal nusta-
tytus kriterijus, objektyviai patikrinus bei įvertinus pareigūno profesionalumą komi-
sijoje. Todėl konstatavo, kad buvo padaryti esminiai procedūros, turėjusios užtikrinti 
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei Komisijos išvados objektyvumą, pagrįstumą 
ir teisingumą, pažeidimai. Pabrėžė, jog pareiškėjas šiuo atveju nesitvirtino 2-osios kva-
lifikacinės kategorijos, o siekė aukštesnės 1 kvalifikacinės kategorijos, tai patvirtina ir 
profesionalumo vertinimo išvada, Kauno apskrities VPK Jonavos PK pareigūnų, ku-
rie gali laikyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, sąrašas, kuriame nurodoma, jog pa-
reiškėjas gali laikyti 1-ąją kategoriją bei į tai, jog pareiškėjui 2-oji kvalifikacinė kate-
gorija suteikta 2009 m. gruodžio 4 d., todėl pagal Statuto 36 straipsnio 2 dalį jam dar 
nėra suėjęs 5 metų terminas dėl 2-osios kategorijos patvirtinimo. Nuostatų 29 punkte 
aiškiai nurodyta komisijai kokį siūlomą sprendimą – išvadą ji turi pateikti raštu. Mi-
nėtuose punktuose nėra numatyta galimybė komisijai, kai pareigūnas siekia tik aukš-
tesnės 1-osios kvalifikacinės kategorijos suteikimo – suteikti viena pakopa žemesnę 
kategoriją. 

Atsižvelgiant į tai, jog Kauno apskrities VPK Kvalifikavimo komisijos išvada 
2012 m. lapkričio 29 d. Nr. 2 neatitinka Statuto bei Nuostatų reikalavimų bei į tai, jog 
ji yra Įsakymo sudėtinė dalis, teismas sprendė, kad Įsakymo 8 punktas naikintinas, nes 
priimtas pažeidžiant Statuto bei Nuostatų imperatyvius reikalavimus. Kadangi atkuria-
ma buvusi iki panaikinto akto priėmimo padėtis, tenkintas pareiškėjo reikalavimas dėl 
įpareigojimo sumokėti darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį dėl neteisėto kvalifika-
cinės kategorijos sumažinimo nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki teismo sprendimo įvyk-
dymo dienos. Pareiškėjas teismui nurodė, jog per mėnesį negavo po 207 Lt už kvalifi-
kacinę kategoriją, tai patvirtino pateikti atsiskaitymo lapeliai.

III.

Atsakovas Kauno apskrities VPK (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skun-
dą (b. l. 128–130), kuriame prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 
2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą at-
mesti kaip nepagrįstą. 

Apeliaciniame skunde teigiama, kad Nuostatuose nėra įtvirtinta pareiga pareigūnui 
laukti penkerius metus ir po to tvirtintis turimą kvalifikacinę kategoriją ar siekti aukš-
tesnės kvalifikacinės kategorijos. Apeliantas remiasi Nuostatų 17 punktu ir nurodo, kad 
šiuo atveju Komisijos narių nuomonė dėl A. J. profesionalumo neigiamo vertinimo 
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sutapo, todėl protokole buvo pažymėta, kad visi Komisijos nariai balsavo vienbalsiai. 
Nei Statute, nei Nuostatuose nėra reglamentuotas privalomas motyvų pateikimas ir iš-
dėstymas Komisijos posėdžio protokole. Pažymima, kad tiesioginio vadovo išvada yra 
ne tik nagrinėjama, bet ir patikrinama, taip pat vertinama pareigūno darbinė veikla. 
Šiuo atveju buvo nustatyta, kaip teismo posėdyje tvirtino ir liudytojas S. J., kad A. J. 
ištiriamų bylų dėl eismo įvykių skaičius Kauno apskrities VPK Jonavos raj. PK yra ma-
žiausias, nepasiekti nustatyti veiklos vertinimo rodikliai ir rezultatai. Pareiškėjui Ko-
misijos posėdyje buvo pateikti trys klausimai, tiesiogiai susiję su jo tarnybine veikla, 
pareiškėjas neatsakė nė į vieną. Visi Komisijos nariai, priėmę sprendimą nepatvirtinti 
turimos 2-osios kvalifikacinės kategorijos, 2012 m. lapkričio 29 d. išvadoje Nr. 2 vien-
balsiai pateikė siūlymą Kauno apskrities VPK viršininkui – suteikti A. J. viena pakopa 
žemesnę kvalifikacinę kategoriją, tuo tinkamai vykdydami Nuostatų 6 punkte įtvirtintą 
reikalavimą objektyviai įvertinti pareiškėjo profesionalumą, žinias, gebėjimus, įgūdžius 
pagal pareigūno profesionalumo vertinimo kriterijus. Komisija, priimdama sprendimą 
dėl pareiškėjo profesionalumo įvertinimo, teisingai taikė Nuostatų 29 punkto 4 dalį, 
kurioje numatyta, kad Komisija, balsų dauguma apsisprendusi dėl pareigūno profe-
sionalumo įvertinimo, raštu pateikia siūlomą sprendimą – išvadą suteikti pareigūnui 
viena pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją, jei priimamas sprendimas nepatvirtin-
ti pareigūno turimos 1-osios ar 2-osios kvalifikacinės kategorijos. Vertinant pareiškė-
jo profesionalumą, Nuostatuose nustatytų procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta. 
Kauno apskrities VPK viršininko įsakymas yra teisėtas, nes nepažeidžia Statuto normų 
ir Nuostatų reikalavimų.

Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 133–135), kuriame pra-
šo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo 
sprendimą.

Pareiškėjas nurodo, kad posėdžio metu buvo daromas garso įrašas, tačiau atsako-
vas jo nepateikė. Tokiu būdu užkirto galimybę teismo posėdžio metu išklausyti Komi-
sijos svarstymus, užduotus klausimus, Komisijos narių pastabas, pareiškėjo atsakymus 
bei visą vertinimo procedūrą. Protokole nenurodyta, dėl kokių svarbių pateisinamų 
priežasčių nepasirašė du Komisijos nariai, nors Nuostatų 13 punktas tai numato. Dėl 
to teigia, kad Komisijos išvada yra neteisėta, nes pasirašė ne visi posėdyje dalyvavę ko-
misijos nariai, arba pats protokolas yra neteisėtas, nes įtraukti komisijos nariai, kurie 
nedalyvavo posėdyje. Pažymima, kad teiginys, jog Komisijos nariai balsavo vienbalsiai, 
paneigiamas protokolu, kuriame nurodoma, kad dalyvavo 7 nariai ir pirmininkas, ir 
Komisijos išvada, kurią pasirašė 5 nariai. Pagal galiojančią praktiką policijoje, taip pat 
teismų praktiką, pareigūnui viena pakopa žemesnė kvalifikacinė kategorija suteikiama 
tuo atveju, kai jis turi galiojančių drausminių nuobaudų, neišsamiai atlieka ikiteismi-
nį tyrimą, vilkina tyrimą, nesusitvarko su esamu darbo krūviu ir pan. Net ir kai pa-
reigūnas turi nuobaudą, Komisija privalo analizuoti pareigūno profesionalumą pagal 
Nuostatų 31.1–31.11 punktuose nustatytus vertinimo kriterijus, ir fiksuoti svarstymo 
eigą protokole. Pareiškėjo atliekami ikiteisminiai tyrimai nėra baigiami dėl objektyvių 
priežasčių. Teiginiai, kad kituose rajonuose tyrimai dėl eismo įvykio baigiami greičiau, 
nėra pagrįsti objektyviais duomenimis. 
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Teisėjų kolegija

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

Ginčo esmė

Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro pareigūnų kvalifikavimo 
komisijos teisės priimti sprendimą suteikti viena pakopa žemesnę kvalifikacinę ka-
tegoriją, negu pareigūnas turėjo, realizavimo sąlygos. Kauno apskrities VPK pareigū-
nų kvalifikavimo komisijos posėdyje, įvykusiame 2012 m. lapkričio 29 d. (protokolas  
Nr. 20-1-P11-4), svarstant dėl pareiškėjo profesionalumo vertinimo išvados suteik-
ti 1-ą kvalifikacinę kategoriją, buvo vienbalsiai nutarta suteikti pareiškėjui A. J. viena 
pakopa žemesnę, t. y. 3-iąją kvalifikacinę kategoriją. Kauno apskrities VPK kvalifika-
vimo komisija surašė 2012 m. lapkričio 29 d. išvadą Nr. 2, kuria siūlė suteikti viena 
pakopa žemesnę, t. y. 3-iąją kvalifikacinę kategoriją. Kauno apskrities VPK viršininkas 
2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 20-TE-1089 8 punktu nepatvirtino 2-osios kvalifi-
kacinės kategorijos ir suteikė viena pakopa žemesnę, tai yra 3-iąją kvalifikacinę katego-
riją, komisarui inspektoriui A. J.

Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas panaikino Kauno apskrities VPK 
viršininko 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 20-TE-1089 „Dėl kvalifikacinių katego-
rijų“ 8 punktą, kuriuo pareiškėjui buvo suteikta žemesnė kategorija, nes padarė išvadą, 
jog pareiškėjas kreipėsi tik dėl aukštesnės 1 kvalifikacinės kategorijos suteikimo, o ne 
dėl savo turimos antros kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo. Pareiškėjui A. J. 2 kva-
lifikacinė kategorija buvo suteikta 2009 m. gruodžio 4 d., todėl, vadovaujantis Statuto 
36 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjui dar nebuvo suėjęs penkerių metų terminas 2 kva-
lifikacinei kategorijai pasitvirtinti. Dėl pareigūno kvalifikacinės kategorijos suteikimo 
(patvirtinimo) klausimas gali būti sprendžiamas tik pagal nustatytus kriterijus, objek-
tyviai patikrinus bei įvertinus pareigūno profesionalumą komisijoje.

Atsakovas Kauno apskrities VPK, apeliaciniu skundu nesutikdamas su pirmo-
sios instancijos teismo sprendimu, teigė, kad Komisija, priimdama sprendimą dėl pa-
reiškėjo profesionalumo įvertinimo, teisingai taikė Nuostatų 29 punkto 4 dalį, kurioje 
numatyta, jog Komisija, balsų dauguma apsisprendusi dėl pareigūno profesionalumo 
įvertinimo, raštu pateikia siūlomą sprendimą – išvadą suteikti pareigūnui viena pako-
pa žemesnę kvalifikacinę kategoriją, jei priimamas sprendimas nepatvirtinti pareigūno 
turimos 1-osios ar 2-osios kvalifikacinės kategorijos.

Pareigūnų kvalifikacinių kategorijų suteikimas ir patvirtinimas

Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vi-
daus tarnybos statuto 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pareigūnų profesionalumas 
vertinamas kvalifikacine kategorija. Pagal pareigūnų dalykines savybes, profesinius įgū-
džius, administracinius gebėjimus, tarnybinės veiklos rezultatus ir vidaus tarnybos sta-
žą nustatomos 3-oji, 2-oji ir 1-oji kvalifikacinės kategorijos. Pareigūnui suteikta kvali-
fikacinė kategorija iš naujo tvirtinama kas penkeri metai (Statuto 36 str. 2 d.), to paties 
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straipsnio 4 dalis numato, kad konkrečius reikalavimus kvalifikacinėms kategorijoms 
gauti, kvalifikacinių kategorijų suteikimo ir patvirtinimo tvarką nustato vidaus reikalų 
ministras. Minėtos statuto nuostatos įtvirtina dvi savarankiškas procedūras – naujos 
kvalifikacinės kategorijos suteikimo tam tikram laikotarpiui ir turimos kvalifikacinės 
kategorijos patvirtinimo tolesniam apibrėžtam laikotarpiui. Nagrinėjamoje byloje ak-
tuali naujos, aukštesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimo procedūra, todėl aptariant 
Nuostatuose įtvirtintą reglamentavimą, būtina atsižvelgti tiek į naujos kvalifikacinės 
kategorijos suteikimo ypatumus, tiek į abiejų procedūrų esminius skirtumus.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2003 m. rugsėjo 4 d. įsakymu  
Nr. 1V-323 patvirtino Kvalifikacinių kategorijų nuostatus, kuriuose reglamentavo rei-
kalavimus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams kvalifikacinėms kategorijoms gauti 
(patvirtinti), kvalifikacinių kategorijų suteikimo ir patvirtinimo tvarką, pareigūnų kva-
lifikavimo komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką. Taigi visais atvejais, kai 
sprendžiamas kvalifikacinės kategorijos suteikimo ar patvirtinimo klausimas, priva-
lu vadovautis šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų 4 punktas numato, kad 
pareigūnų profesionalumui vertinti sudaromos komisijos. Pareigūnui apie numatomą 
profesionalumo vertinimą pranešama pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų 
(19 p.). Pareigūno profesionalumo vertinimo procedūrą sudaro komisijai pateiktos tie-
sioginio vadovo išvados nagrinėjimas ir komisijos narių pokalbis su pareigūnu (25 p.). 
Komisija, nagrinėdama tiesioginio vadovo išvadą, turi nustatyti, ar tiesioginis vadovas 
teisingai įvertino pareigūno profesionalumą pagal nustatytus reikalavimus pareigūno 
kvalifikacinei kategorijai gauti (26 p.). Komisija, balsų dauguma apsisprendusi dėl pa-
reigūno profesionalumo įvertinimo, raštu pateikia siūlomą sprendimą – išvadą komisi-
ją sudariusiam subjektui, kuria siūloma suteikti pareigūnui kvalifikacinę kategoriją, jei 
pareigūno profesionalumas vertinamas pirmą kartą (29.1 p.); suteikti pareigūnui aukš-
tesnę kvalifikacinę kategoriją (29.2 p.), patvirtinti pareigūno turimą kvalifikacinę kate-
goriją (29.3 p.); suteikti pareigūnui viena pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją, jei 
priimamas sprendimas nepatvirtinti pareigūno turimos 1-osios ar 2-osios kvalifikaci-
nės kategorijos, arba pareigūnas, privalantis patvirtinti turimą 1-ąją ar 2-ąją kvalifika-
cinę kategoriją, nesutinka, kad jo profesionalumas būtų vertinamas (29.4 p.); panaikinti 
pareigūno turimą 3-iąją kategoriją, jei priimamas sprendimas nepatvirtinti pareigūno 
turimos šios kvalifikacinės kategorijos arba pareigūnas, privalantis patvirtinti turi-
mą 3-iąją kvalifikacinę kategoriją, nesutinka, kad jo profesionalumas būtų vertinamas  
(29.5 p.); nesuteikti pareigūnui kvalifikacinės kategorijos, kai pareigūno profesionalu-
mas vertinamas pirmą kartą (29.6 p.). Privaloma numatomo profesionalumo vertini-
mo, kurio tikslas iš naujo tvirtinti suteiktą kvalifikacinę kategoriją, sąlyga yra nusta-
tyta Statuto 36 straipsnio 2 dalyje – kvalifikacinė kategorija tvirtinama kas penkeri 
metai. Kol nėra suėjęs įstatyme nustatytas terminas, šiuo tikslu profesionalumo ver-
tinimui atlikti bei atitinkamai išvadai rengti nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjas, kaip 
galintis laikyti aukštesnę – 1 kvalifikacinę kategoriją, apie profesionalumo vertinimą 
2012 m. lapkričio 29 d. buvo informuotas pasirašytinai 2012 m. spalio 12 d. Komisijai 
buvo parengta Profesionalumo vertinimo 2012 m. spalio 12 d. išvada, kuria remiantis 
Kauno apskrities VPK Jonavos raj. PK kriminalinės policijos skyriaus viršininkas siūlė 
vyresniajam tyrėjui A. J. suteikti 1 kvalifikacinę kategoriją.
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Kvalifikavimo komisijos kompetencija

Sistemiškai aiškinant minėtus Nuostatų punktus ir Statuto 36 straipsnio 1 ir 2 da-
lis, galima daryti išvadą, kad komisijos sprendimo, numatyto Nuostatų 29 punkte, rūšį 
lemia pareigūno konkretaus profesionalumo vertinimo tikslas (kategorijos suteikimas 
ar turimos kategorijos patvirtinimas) ir atitinkamai parengta pareigūno tiesioginio va-
dovo motyvuota išvada, kurioje apibūdinamas pareigūno profesionalumas pagal kie-
kvieną iš profesionalumo kriterijų (23 p.). Tiesioginis vadovas savo išvadoje pareigūno 
profesionalumą vertina konkrečiai kvalifikacinei kategorijai gauti, vertinimo teisingu-
mą turi patikrinti Komisija (26 p.). Tai reiškia, kad kvalifikavimo komisija yra kom-
petentinga priimti vieną iš Nuostatų 29 punkte numatytų sprendimų, atsižvelgdama į 
pareigūno tiesioginio vadovo motyvuotą išvadą, kuri turi būti išnagrinėta įvertinant, 
ar tiesioginis vadovas teisingai nustatė pareigūno profesionalumą pagal numatytus rei-
kalavimus pareigūno konkrečiai kvalifikacinei kategorijai gauti. Kai yra nagrinėjama 
išvada dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo, gali būti priimami sprendimai, numaty-
ti Nuostatų 29.1, 29.2, 29.6 punktuose dėl siūlomos kvalifikacinės kategorijos suteikimo 
/ nesuteikimo. Kai pateikiama išvada dėl turimos kvalifikacinės kategorijos patvirtini-
mo, gali būti priimami sprendimai, numatyti Nuostatų 29.3, 29.4, 29.5 punktuose dėl 
turimos kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo/nepatvirtinimo. Teisėjų kolegija atkrei-
pia dėmesį, kad pareigūnui viena pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją komisija yra 
kompetentinga suteikti ar panaikinti turimą žemiausią kategoriją tik tais atvejais, kai 
vyksta pareigūno turimos kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo procedūra, parengta 
atitinkama tiesioginio vadovo išvada dėl pareigūno profesionalumo įvertinimo kon-
krečiai kvalifikacinei kategorijai gauti ir pareigūnas apie numatomą konkretų profesi-
onalumo vertinimą yra informuotas Nuostatų 19 punkte nustatytu būdu. Aptardama 
pareigą informuoti pareigūną apie profesionalumo vertinimą, teisėjų kolegija pažymi, 
kad neturėtų būti apsiribojama abstrakčiu pranešimu, pareigūnas turi būti supažindin-
tas, kokios rūšies vertinimas vyks, nes priešingu atveju pareigūnas atsidurtų pernelyg 
neapibrėžtoje padėtyje, negalėtų numatyti galimų pasekmių, būtų suvaržyta jo teisė 
tinkamai pareikšti savo valią – sutikimą / nesutikimą dėl profesionalumo vertinimo.

Atsakovas, apeliaciniame skunde prašydamas panaikinti pirmosios instancijos 
teismo sprendimą, nepagrįstai teigia, kad priimant ginčijamą sprendimą dėl viena pa-
kopa žemesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimo pareiškėjui A. J., Komisija nepadarė 
Nuostatuose numatytų procedūrų pažeidimų.

Byloje nustatyta, kad Komisija, 2012 m. lapkričio 29 d. vykusio posėdžio metu iš-
nagrinėjusi A. J. tiesioginio vadovo pateiktą pareiškėjo profesionalumo vertinimo iš-
vadą, vienbalsiai nutarė suteikti A. J. viena pakopa žemesnę, t. y. 3-iąją kvalifikacinę 
kategoriją. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs įrodymus – VPK Pareigūnų kvalifika-
vimo komisijos posėdžio protokolą, konstatavo, kad Komisija, pažeisdama Nuostatų  
26 punktą, nenagrinėjo tiesioginio viršininko išvados, pradėjusi profesionalumo verti-
nimo procedūrą dėl aukštesnės – 1 kvalifikacinės kategorijos suteikimo pareiškėjui, ne-
sant tam nei teisinio pagrindo, nustatyto Statuto 36 straipsnio 2 dalyje, nei faktinio pa-
grindo – tiesioginio pareigūno vadovo motyvuota išvada buvo parengta dėl aukštesnės 
kvalifikacinės kategorijos suteikimo, ir galiausiai, neinformavusi paties pareigūno, kad 
atliekama turimos 2 kvalifikacijos tvirtinimo procedūra vietoj numatytos aukštesnės 
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kvalifikacijos suteikimo procedūros, veikė neteisėtai, nepaisydama tų Nuostatuo-
se numatytų procedūrų ir taisyklių, kurios turėjo užtikrinti objektyvaus sprendimo 
priėmimą. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje šios kate-
gorijos bylose pabrėžiama, kad pareigūno profesionalumo vertinimas turi būti atlieka-
mas nepažeidžiant Nuostatuose įtvirtintų procedūrų, turinčių užtikrinti objektyvų visų 
aplinkybių įvertinimą ir išvados pagrįstumą. Tiesioginio pareigūno viršininko išvada 
turi būti analizuojama pagal vertinimo kriterijus, t. y. turi būti tinkamai patikrinta, 
ar tiesioginis vadovas teisingai įvertino pareigūno profesionalumą, kaip to reikalauja 
Nuostatų 26 punktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1272/2010).

Komisijos sudarymą ir paskirtį nustato įstatymas, jos kompetenciją griežtai regla-
mentuoja Nuostatai, ji gali priimti tik tuos sprendimus, dėl kurių buvo pradėta konkre-
ti procedūra; komisija, neišnagrinėjusi Nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka tiesioginio 
vadovo išvados dėl pareigūno profesionalumo įvertinimo, ir apskritai nesant tokios iš-
vados dėl pareigūno profesionalumo įvertinimo 2 kvalifikacinei kategorijai patvirtinti, 
neturėjo diskrecijos teisės veikti kitaip, negu teisės aktai nustato, t. y. pradėjusi verti-
nimo procedūrą dėl aukštesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimo, priimti sprendi-
mą netvirtinti turimos kvalifikacinės kategorijos ir suteikti žemesnę kategoriją. Bylą 
nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Kauno apskrities 
VPK Kvalifikavimo komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. išvada Nr. 2 neatitinka Statuto 
bei Nuostatų reikalavimų bei atsižvelgdamas į tai, jog ji yra ginčijamo įsakymo sudėti-
nė dalis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2012 m. lapkri-
čio 30 d. įsakymo Nr. 20-TE-1089 „Dėl kvalifikacinių kategorijų“ 8 punktą, kuriuo pa-
reiškėjui buvo nepatvirtinta 2 kvalifikacinė kategorija ir suteikta viena pakopa žemesnė 
– 3 kategorija, pagrįstai panaikino.

Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą, patikrinusi ją 
ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta apimtimi bei įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, 
nenustatė pagrindų skundžiamą teismo sprendimą naikinti ar keisti.

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

n u t a r i a:

Atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą 
atmesti.

Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą palikti 
nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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2.5. Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų 
neteisėtų veiksmų

Dėl žalos, kilusios tiesioginių išmokų administravimo srityje, atlyginimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 3D-192 
patvirtintų Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos ir tiesioginių 
išmokų administravimo bei kontrolės 2011 m. taisyklių (Žin., 2011, Nr. 33-1575) 37.10 
punkte įtvirtintos sąvokos „galutinė išmoka“ turinys apima ne tik tiesioginių išmokų, ku-
rių atžvilgiu ūkininkas laikosi paramos skyrimo sąlygų, sumos apskaičiavimą, bet ir sank-
cijų, inter alia ilgalaikių, taikymą. 

Tiesioginės išmokos ir taikomos sankcijos, inter alia ilgalaikės, apskaičiavimas, nors 
atliekamas atskirai, tačiau yra sudėtinės vienos administracinės procedūros dėl tiesioginių 
išmokų skyrimo dalys. Tiesioginių išmokų gavėjo subjektinė teisė laikoma įgyta (galutinai 
nustatyta), kai tiesioginių išmokų administravimo procedūros metu nebeturi būti priimtas 
joks tolesnis sprendimas. Taip nėra už einamuosius kalendorinius metus skirtinos tiesio-
ginės išmokos apskaičiavimo momentu. Tiesioginės išmokos jų gavėjo turtine teise laiky-
tinos, kai teisiniai santykiai dėl tiesioginių išmokų skyrimo yra užbaigti, t. y. nustatoma 
galutinė tiesioginė išmoka.

Europos Sąjungos teisės aktuose ir nacionalinės teisės aktuose įtvirtintų administra-
cinių priemonių veiksmingumas sumažėtų, jei nacionalinėje teisėje numatytos vykdymo 
proceso priemonės būtų nukreiptos į galutinai nenustatytas tiesioginių išmokų sumas ir 
būtų visiškai neatsižvelgiama į sankcijų, kurios gali būti skiriamos už nustatytą įsiparei-
gojimų nesilaikymą, sistemą.

Administracinė byla Nr. A556-1002/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02983-2012-0

   Procesinio sprendimo kategorija 15.2.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. spalio 28 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos 
Ruskan, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatei Aldonai Kondratavičienei ir Dominykui 
Kondratavičiui,
atsakovo atstovei Austėjai Kurapkaitei,
trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Z.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo admi-
nistracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ apeliacinį 
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skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. spren-
dimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bal-
tic Agro“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės mokėjimo 
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. Z. ir 
M. Š. dėl turtinės žalos atlyginimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“ (toliau – ir UAB „Baltic 
Agro, pareiškėjas, Bendrovė) su skundu kreipėsi į teismą (I t., b. l. 1–4), prašydamas iš 
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 
ministerijos (toliau – ir Agentūra, NMA), priteisti 41 284,53 Lt nuostolių atlyginimo,  
6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki 
teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti patirtas atsto-
vavimo išlaidas.

2. Pareiškėjas paaiškino, kad 2007 m. kovo 29 d. antstolio L. G. kontorai buvo 
pateikti vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduoti vykdomieji dokumentai  
Nr. L-2-3949-171 dėl 56 870,07 Lt skolos ir Nr. 2-1449-734 dėl 57 131,66 Lt skolos iš-
ieškojimo iš skolininko M. Š. trečiosios eilės išieškotojui UAB „Baltic Agro“. Antstolis 
V. Z. 2012 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. 0137/07/12262 nurodė, kad vykdomajame pro-
cese buvo realizuotas skolininkui M. Š. priklausantis nekilnojamasis turtas ir taip dalis 
skolos padengta, o dėl likusios 31 923,24 Lt neišieškotos skolos bei 9 361,29 Lt metinių 
palūkanų vykdymo procesas tęsiamas. 2008 m. spalio 16 d. antstolis V. Z. vykdomojoje 
byloje Nr. 0137/07/11299 priėmė patvarkymą dėl išieškojimo nukreipimo į skolinin-
ko pinigines lėšas, esančias pas kitus asmenis, kuris buvo adresuotas ir išsiųstas Agen-
tūrai. Patvarkyme buvo nurodyta, kad, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civili-
nio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 688 straipsnio nuostatomis, antstolis areštuoja  
44 136,57 Lt M. Š. mokėtinų piniginių lėšų, esančių NMA žinioje, ir įpareigoja Agentū-
rą areštuotas lėšas pervesti į antstolio kontoros depozitinę sąskaitą. NMA, nepaisydama 
privalomų antstolio nurodymų, patvarkyme nurodytų veiksmų neįvykdė ir Agentūra 
2008 m. lapkričio 6 d. raštu informavo antstolį, kad atsisako vykdyti teisėtą antstolio 
patvarkymą, nes mano, jog antstoliai negali nukreipti išieškojimo į Agentūros moka-
mas tiesioginių išmokų sumas. Agentūra nuo 2008 m. spalio 28 d. iki 2011 m. spalio 
19 d. M. Š. neteisėtai išmokėjo 688 683,94 Lt paramos, kadangi 44 136,57 Lt buvo areš-
tuoti antstolio V. Z. M. Š. skolos likutis sudaro 41 284,53 Lt (31 923,24 Lt neišieškota 
skola bei 9 361,29 Lt metinių palūkanų), skolininkas jokio turto nebeturi bei ūkininko 
veiklos nebevykdo, todėl skola iš jo realiai nebegali būti išieškota. Agentūra, nevykdy-
dama antstolio V. Z. patvarkymo, pažeidė CPK 585 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus reika-
lavimus, neteisėtai atsisakydama vykdyti galiojantį ir privalomą antstolio patvarkymą 
ir M. Š. priklausančių tiesioginių išmokų nepervesdama į antstolio depozitinę sąskaitą. 
Pažymėjo, kad asmuo, gavęs antstolio patvarkymą, gali patvarkyme nurodytus įparei-
gojimus vykdyti arba, nesutikdamas su antstolio patvarkymu – skųsti jį teismui. Pats 
asmuo negali nuspręsti, ar toks patvarkymas yra teisėtas, ar ne, taip pat jis negali savo 
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nuožiūra atsisakyti jį vykdyti. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo praktika, pažymėjo, kad negautos pajamos – tai tokios pajamos, kurias asmuo 
būtų gavęs, jei jo atžvilgiu būtų elgiamasi teisėtai. Agentūra 2011 m. lapkričio 2 d. raš-
te Nr. BR6-(3.35)-9455 patvirtino, kad ji po 2008 m. spalio 16 d. antstolio patvarky-
mo areštuoti lėšas priėmimo skolininkui M. Š. išmokėjo 688 683,94 Lt išmokų, iš kurių  
360 458,73 yra tiesioginės išmokos. Jeigu Agentūra būtų vykdžiusi antstolio patvarky-
mo įpareigojimus ir pervedusi areštuotą sumą į antstolio depozitinę sąskaitą, šie pini-
gai būtų buvę pervesti UAB „Baltic Agro“, o vykdomoji byla būtų buvusi užbaigta. Teis-
mo posėdyje pareiškėjas papildomai nurodė, jog žala pareiškėjui atsirado ir dėl to, kad 
antstoliui 2011 m. rugpjūčio 5 d. priėmus kitą patvarkymą dėl M. Š. lėšų arešto, Agen-
tūra M. Š. priklausiusias išmokas užskaitė kaip galimas baudas. Be to, Agentūra, nors ir 
turėjo pareigą išsiaiškinti, kad lėšos pervedamos į paramos gavėjo sąskaitą, to nepadarė 
ir pervedė lėšas nežinomam asmeniui. Pažymėjo, kad senaties terminas turi būti skai-
čiuojamas nuo tos dienos, kai antstolis gavo 2011 m. lapkričio 2 d. NMA raštą į antsto-
lio 2011 m. spalio 19 d. patvarkymą, kuriame nurodyta apie lėšų M. Š. pervedimą.

3. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 13–15) prašė skun-
dą atmesti kaip nepagrįstą. 

4. Atsakovas paaiškino, kad veikė pagal teisės aktuose nustatytus įpareigojimus. 
Agentūra turėjo pareigą lėšas išmokėti M. Š., nes jis buvo pateikęs paraiškas tiesiogi-
nėms išmokoms bei paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų 
plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ ir paraiškose nurodęs reikiamus duomenis, 
pateikęs žemės plotų žemėlapius bei nurodęs banko sąskaitą, į kurią Agentūra turė-
tų pervesti paramą. Tuo metu, kai M. Š. buvo išmokėtos išmokos, taisyklės, leidžian-
čios nukreipti išieškojimą į Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinę paramą, nebuvo 
nustatytos teisės aktuose, taip pat ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo bei 
aiškinimo praktikoje. Pažymėjo, kad vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso (toliau – ir CK) 6.476 straipsniu, pagal kurį parama laikomas turto perdavimas 
konkrečiam tikslui. Europos Sąjungos ar nacionalinės paramos lėšos, kurios skirtos 
ūkio subjektams, buvo išmokamos pagal Europos Komisijos 2006 m. birželio 21 d. re-
glamento (EB) Nr. 885/2006, nustatančio išsamias Europos Tarybos reglamento (EB)  
Nr. 1290/2005 dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei Europos žemės 
ūkio garantinio fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai sąskaitų patikrini-
mo ir patvirtinimo taikymo taisykles, o šiuose aktuose nustatyta, kad Agentūra pri-
valo užtikrinti, kad mokėjimai būtų mokami tik į paramos prašytojui ar jo perėmėjui 
priklausančią banko sąskaitą. Teisės aktuose nenustatyta galimybė tiesiogines ir kom-
pensacines išmokas, skirtas paramos gavėjui, pervesti jo kreditoriams ar tretiesiems as-
menims. Teisės taikymo taisyklė, jog Agentūra privalo lėšas išmokėti ir antstoliui, buvo 
suformuota tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-32/2011, t. y. jau po to, kai parama M. Š. buvo išmokėta. Pažymėjo, kad 
su skundu pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog jis realiai patyrė žalą, kurią prašo pri-
teisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Agentūros. Negautos pajamos turi būti rea-
lios, o ne hipotetinės. Pareiškėjo prašomi priteisti tariamai patirti nuostoliai neatitinka  
CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąvokos bei teisės taikymo ir aiškinimo prak-
tikoje suformuotų žalos kriterijų, todėl Agentūros M. Š. išmokėta parama negali būti 
laikoma pareiškėjo patirta žala. Žala, kurios reikalaujama, yra kildinama iš UAB „Baltic 
Agro“ reikalavimo teisės į jos skolininką M. Š. Tiek prieš Agentūros sprendimą išmokėti 
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lėšas paramos gavėjui, tiek po paramos lėšų išmokėjimo į M. Š. nurodytą sąskaitą UAB 
„Baltic Agro“ turėjo tą pačią subjektinę teisę reikalauti skolos grąžinimo vykdymo pro-
cese ir ji nė kiek nepasikeitė. Pareiškėjas reikalavimo teisės neprarado ir antstoliui su-
radus M. Š. turtą bei iš jo išieškojus. Paaiškino, kad paramos lėšas išmokėjus tiesiogiai 
paramos gavėjui, M. Š. įgijo turtą, į kurį antstolis V. Z. turėjo galimybę nukreipti iš-
ieškojimą. Antstolis, areštuodamas M. Š. turtą, tiek jam pačiam, tiek bankams priva-
lėjo išsiųsti patvarkymus visas lėšas sąskaitose areštuoti. Patenkinus pareiškėjo skun-
dą, jis nepagrįstai praturtėtų, kadangi, atgavęs 41 284,53 Lt sumą, išsaugotų subjektinę 
teisę šios 41 284,53 Lt dydžio skolos dalies reikalauti iš M. Š. Vadovaudamasis CPK 
631 straipsnio 1 dalies 2 punktu pažymėjo, kad pareiškėjas su skundu nepateikė jokių 
įrodymų, jog išieškoti skolą iš skolininko M. Š. yra neįmanoma, t. y. kad nėra turto 
ar pajamų, į kuriuos galbūt būtų įmanoma nukreipti išieškojimą. Atkreipė dėmesį, kad 
antstoliui priėmus vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotus vykdomuosius 
dokumentus Nr. L-2-3949-171 dėl 56 870,07 Lt skolos išieškojimo ir Nr. 2-1449-734 dėl 
57 131,66 Lt skolos išieškojimo iš skolininko M. Š. trečios eilės išieškotojai UAB „Baltic 
Agro“, pareiga susimokėti skolą buvo nustatyta skolininkui M. Š. Būtent skolininkas yra 
atsakingas už visos vykdomajame dokumente nurodytos skolos apmokėjimą išieškoto-
jui, o Agentūra šiuo atveju neturėjo pareigos vykdyti prievolių už M. Š. NMA manymu, 
tai, jog ji lėšas išmokėjo į M. Š. priklausančią sąskaitą, iš esmės įrodo tik tai, kad ants-
tolis V. Z. turėjo galimybę ir privalėjo šias lėšas surasti, aprašyti ir areštuoti. Jeigu ants-
tolis to nepadarė, dėl pareiškėjo tariamai patirtos žalos galbūt atsakingas jis, kredito 
įstaigos, kurios galbūt nevykdė antstolio patvarkymų areštuoti sąskaitas, ir pats M. Š., 
kuris jam pervestas areštuotas lėšas galbūt pasisavino ar iššvaistė, jeigu jų nepanaudojo 
įsiskolinimui vykdomojoje byloje padengti. Agentūra ir valstybė negali būti atsakin-
gos už skolininko M. Š. nesąžiningumą ir jo neteisėtus ir nesąžiningus veiksmus, nes 
būtent dėl jo neteisėtų veiksmų Bendrovė neatgavo dalies skolos, dėl kurios pareiškė 
pretenzijas valstybei. Taigi tarp Agentūros priimtų sprendimų išmokėti paramą M. Š. 
ir pareiškėjo deklaruojamos žalos nėra priežastinio ryšio. Pažymėjo, kad CK 1.125 
straipsnio 8 dalimi nurodytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas 
taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Agentūra antstoliui V. Z. iš-
siuntė 2008 m. lapkričio 6 d. raštą Nr. BR6-(2.30)-24981, kuriame nurodė, kad vykdyti 
2008 m. spalio 16 d. patvarkymo „Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines 
lėšas, esančias pas kitus asmenis“ vykdomojoje byloje Nr. 0137/07/11299 negali. Taigi, 
pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, būtent nuo sužinojimo apie minėtą Agentūros atsa-
kymą pareiškėjas galėjo realizuoti įstatymo nustatytą teisę pateikti teismui ieškinį dėl 
žalos atlyginimo, tačiau skundą teismui pateikė tik 2012 m. lapkričio 23 d., t. y. pra-
ėjus daugiau nei 4 metams nuo Agentūros išsiųsto atsakymo. UAB „Baltic Agro“ yra 
praleidęs įstatymo imperatyviai nustatytą terminą skundui paduoti, todėl skundas yra 
atmestinas. Teismo posėdyje atsakovas papildomai paaiškino, kad lėšos buvo pervestos 
į M. Š. nurodytą sąskaitą, kurios teisingumą jis patvirtino savo parašu. Agentūra neuž-
klausia bankų, kad patikrintų sąskaitų priklausomybę asmeniui. 

II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu  
(III t., b. l. 91–98) pareiškėjo skundą atmetė.
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6. Teismas nustatė, kad ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl to, 
ar Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuoto-
jų veiksmai lėmė 41 284,53 Lt turtinės žalos padarymą pareiškėjui. UAB „Bal-
tic Agro“ keliamas reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo yra išves-
tinis iš paminėtojo. Remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais teismas 
nustatė, kad 2007 m. kovo 29 d. antstoliui buvo pateikti vykdyti Vilniaus miesto 1 apy-
linkės teismo išduoti vykdomieji dokumentai Nr. L-2-3949-171 ir Nr. 2-1449-734 dėl  
56 870,07 Lt bei 57 131,66 Lt skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš sko-
lininko M. Š. trečiosios eilės išieškotojui UAB „Baltic Agro“ (buvęs įmonės pavadini-
mas – UAB „Kemira GrowHow“). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. vasa-
rio 21 d. išduotas vykdomasis dokumentas Nr. L-2-3949-171 buvo perduotas vykdyti 
antstoliui L. G., vykdomosios bylos Nr. 0006/07/00265 (antstolio V. Z. vykdomosios 
bylos Nr. 0137/07/11299). 2007 m. balandžio 3 d. turto arešto aktu areštuotas M. Š. 
priklausantis turtas – žemės ūkio paskirties 12,88000 ha žemės sklypas, esantis (duo-
menys neskelbtini), žemės ūkio paskirties 3,7900 ha žemės sklypas, esantis (duome-
nys neskelbtini), ir pastatas – arkinis garažas, esantis (duomenys neskelbtini). 2007 m. 
balandžio 25 d. antstolio patvarkymu paskirta areštuoto turto ekspertizė. 2007 m. ge-
gužės 15 d. patvarkymu turtas įvertintas remiantis  ekspertizės išvadomis, o 2007 m. 
gegužės 29 d. pradėtos žemės sklypų varžytynių procedūros. 2007 m. liepos 5 d. turto 
pardavimo iš varžytynių protokolu turtas buvo parduotas už 96 000 Lt, tačiau 2007 m. 
rugpjūčio 6 d. patvarkymu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes pirkėjas nesumo-
kėjo visos sumos, o išieškotojui pasiūlyta paimti varžytynėse nenupirktą turtą. Pareiš-
kėjas turtą paimti atsisakė ir prašė skelbti pakartotines varžytynes. 2007 m. rugpjūčio 
23 d. vykdomojoje byloje pareiškėjo naudai buvo išieškota 4 688,08 Lt. 2007 m. rugsė-
jo 24 d. antstoliui L. G. pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. 
rugsėjo 13 d. išduotas vykdomasis dokumentas Nr. 2-1449-734, vykdomosios bylos  
Nr. 0006/07/01636 (antstolio V. Z. vykdomosios bylos Nr. 0137/07/12262). 2007 m. rug-
sėjo 28 d. antstolio patvarkymu pardavimas iš varžytynių nutrauktas ir turtas parduotas 
skolininko pasiūlytam pirkėjui. Sudarius turto pardavimo skolininko pasiūlytam pir-
kėjui 2007 m. rugsėjo 28 d. aktą vykdomojoje byloje Nr. 0006/07/00265 (antstolio V. Z. 
vykdomosios bylos Nr. 0137/07/11299) išieškotojui pervesta 52 181,99 Lt, o vykdomo-
joje byloje Nr. 0006/07/01636 (antstolio V. Z. vykdomosios bylos Nr. 0137/07/12262) 
2008 m. balandžio 16 d. antstolio patvarkymu buvo panaikintas areštas žemės skly-
pams, tačiau paliktas pastatui – arkiniam sandėliui bei pradėta pastato – arkinio san-
dėlio pardavimo iš varžytynių procedūra. 2008 m. gegužės 23 d. antstolio patvarkymu 
varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, o pareiškėjui pasiūlyta šį turtą paimti, įmokant 
kainos skirtumą. 2008 m. birželio 16 d. patvarkymu paskelbtos antrosios varžytynės. 
Antstolis 2008 m. liepos 25 d. pareiškėjui pasiūlė paimti turtą natūra, neįvykus antro-
sioms varžytynėms. 2008 m. rugsėjo 11 d. antstolio patvarkymais areštuotos pareiškėjo 
sąskaitos. Antstolis V. Z. vykdomojoje byloje Nr. 0137/07/11299 2008 m. spalio 16 d. 
priėmė patvarkymą „Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines lėšas, esančias 
pas kitus asmenis“, kuris buvo išsiųstas Agentūrai. Patvarkyme buvo nurodyta, jog, va-
dovaudamasis CPK 688 straipsnio nuostatomis, antstolis areštuoja 44 136,57 Lt M. Š. 
mokėtinų piniginių lėšų, esančių Agentūros žinioje, ir įpareigoja Agentūrą areštuotas 
pinigines lėšas pervesti į antstolio V. Z. kontoros depozitinę sąskaitą. Agentūra 2008 m. 
lapkričio 6 d. raštu Nr. BR6-(2.30)-24981 informavo antstolį V. Z., kad atsisako vykdyti 
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jo patvarkymą, nes mano, jog antstoliai negali nukreipti išieškojimo į Agentūros moka-
mas tiesioginių išmokų sumas. Paaiškino, kad ji privalo užtikrinti, jog mokėjimai būtų 
mokami tik į paramos prašytojui arba jo teisių perėmėjui priklausančią banko sąskai-
tą, todėl paramos lėšų, skirtų žemės ūkio ir kaimo plėtrai, neturi teisės pervesti ants-
toliams, kadangi tokie veiksmai prieštarauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nuostatoms. Antstolis 2008 m. lapkričio 19 d. raštu 2008 m. spalio 16 d. 
patvarkymą panaikino. 2011 m. gegužės 20 d. antstolis ėmėsi turto paieškos veiksmų, 
įpareigodamas M. Š. pateikti duomenis apie turimą turtą. 2011 m. birželio 8 d. Turto 
arešto aktu buvo areštuota pareiškėjui priklausanti žemės ūkio technika – 2 traktoriai 
su puspriekabėmis ir kombainas. 2011 m. liepos 28 d. turto arešto aktu buvo areštuotas 
M. Š. 12,72 ha rapsų pasėlis. 

7. Antstolis 2011 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymu areštavo M. Š. teises į tiesiogines 
išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už 
baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos prie-
mones, mokamą už plotus 2011 m. 33 888,21 Lt sumai. Agentūra 2011 m. rugpjūčio 
22 d. raštu antstoliui pranešė, kad visos M. Š. priklausančios išmokos yra išmokėtos, o 
taip pat nurodė, jog sustabdė būsimus mokėjimus M. Š. NMA taip pat pažymėjo, kad 
2011 m. gegužės 16 d. M. Š. pateikė šiai institucijai paramos už žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių plotus paraišką, tačiau jos administravimas dar nėra baigtas, todėl tikslios iš-
mokų sumos negali nurodyti. 2011 m. lapkričio 2 d. raštu NMA antstoliui pranešė, jog 
nuo 2008 m. spalio 28 d. iki 2011 m. spalio 19 d. M. Š. išmokėjo 688 683,94 Lt paramos. 

8. 2013 m. kovo 15 d. antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0137/07/12262 ir vykdomo-
joje byloje Nr. 0137/07/12262 priėmė išieškojimo negalimumo aktus, kuriuose nurodė, 
jog nustatė, kad M. Š. neturi turto, į kurį, vadovaujantis CPK nuostatomis, gali būti 
nukreiptas išieškojimas ir vykdomuosius dokumentus grąžino išieškotojui, o 2013 m. 
kovo 21 d. panaikino areštą 2 traktoriams su puspriekabėmis ir kombainui, sąskai-
toms. Antstolio 2013 m. kovo 15 d. patvarkymu panaikintas areštas kitų asmenų lė-
šoms. UAB „Baltic Agro“ nurodo, kad Agentūra nesilaikė CPK 585 straipsnio reikalavi-
mų, sąmoningai nevykdė antstolės patvarkymo ir, nepaisydama jos įpareigojimų, M. Š. 
priklausančias tiesiogines išmokas pervedė ne į antstolės depozitinę sąskaitą, o skoli-
ninkui M. Š. Dėl tokių neteisėtų NMA veiksmų Bendrovė patyrė 41 284,53 Lt nuosto-
lių, nes šią sumą UAB „Baltic Agro“ būtų gavusi, jei Agentūra būtų įvykdžiusi antstolės 
patvarkymą. 

9. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi CK 6.263 straipsnio 1 dalimi, CK 
6.271 straipsniu, CPK 634 straipsnio 2 dalimi, CPK 585 straipsnio 1, 2 dalimis. Teis-
mas konstatavo, kad antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti 
įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, 
kad Agentūra turi teisę nevykdyti teisėtų antstolio nurodymų. Atsakovo rėmimasis 
teismų praktika šiuo atveju nėra tinkamas, nes teisės aiškinimas nėra pati teisė, todėl 
jai negali būti taikomos galiojimo laike taisyklės. Agentūros atsisakymo vykdyti antsto-
lio patvarkymą metu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ar Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo leidžiamuose teisės taikymo biuleteniuose nebuvo paskelbta nei viena 
nutartis, kuri būtų atleidusi NMA nuo pareigos vykdyti antstolio patvarkymą dėl para-
mai skirtų lėšų išieškojimo. NMA, įvykdydama teisėtą antstolio reikalavimą, užtikrin-
tų vykdymo proceso tikslą kuo operatyviau ir veiksmingiau įvykdyti procesinį teismo 
sprendimą bei neviršytų savo, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencijos. 
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Elgdamasi kitaip, Agentūra pažeidžia imperatyvias proceso teisės normas (CPK 585, 
749 str.). Antstoliui areštavus skolininko pinigines lėšas, pastarasis netenka teisės val-
dyti areštuotos turtinės teisės, ja naudotis ir disponuoti, o antstolis įgyja teisę CPK 749 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka disponuoti areštuotomis lėšomis. Šiuo metu yra su-
formuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl išieškojimo galimumo nukreipti 
į Europos Sąjungos skiriamą paramą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. vasario 
7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011 konstatavo, kad nei Europos Sąjun-
gos, nei nacionaliniai teisės aktai nenustato draudimo nukreipti priverstinį išieškojimą 
iš Europos Sąjungos finansinės paramos (tiesioginių išmokų). Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas pažymėjo, kad antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi 
būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. 
vasario 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011 nurodė, kad išieškojimas iš fi-
zinio asmens nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo 
dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). Tiesioginių išmokų gavėjui įvykdžius 
teisės aktuose nustatytas jų gavimo sąlygas, šios išmokos laikytinos paramos gavė-
jo turtu. Antstolio V. Z. 2008 m. spalio 16 d. priimtas patvarkymas buvo panaikintas 
2008 m. lapkričio 19 d. paties antstolio sprendimu po to, kai antstolis gavo Agentūros 
2008 m. lapkričio 6 d. raštą. Atsakovo pateikti dokumentai rodo, jog Agentūros pavedi-
mai M. Š. buvo padaryti 2009 m. rugpjūčio 27 d. (165 770,31 Lt), 2009 m. rugsėjo 8 d. 
(127 400, 50 Lt), 2010 m. kovo 22 d. (86 861,71 Lt), 2010 m. kovo 23 d. (26 793,36 Lt), 
2010 m. birželio 8 d. (162 454,90 Lt), 2010 m. lapkričio 8 d. (38 564,10 Lt), 2010 m. 
gruodžio 29 d. (22 082,40 Lt), 2011 m. sausio 26 d. (58 756,66 Lt). Kitas antstolio pa-
tvarkymas dėl paramai skirtų lėšų arešto buvo priimtas tik 2011 m. rugpjūčio 5 d. Taigi 
paramai skirtų lėšų pavedimai buvo padaryti tuo metu, kai nebuvo galiojančio antsto-
lio patvarkymo dėl lėšų arešto. Iki 2011 m. spalio 1 d. CPK 510 straipsnis nurodė, jog 
asmuo nesutikdamas su antstolio patvarkymu neturi teisės nevykdyti patvarkymo, ta-
čiau gali jį ginčyti teisme. Iš vykdomųjų bylų medžiagos matyti, kad antstolis sutiko su 
2008 m. lapkričio 6 d. raštu ir pats panaikino patvarkymą. Nors toks antstolio veiksmas 
buvo nepagrįstas, tačiau negalima reikalauti, kad nesant galiojančio antstolio patvarky-
mo Agentūra M. Š. priklausiusias mokėti lėšas būtų areštavusi ir perdavusi antstoliui. 
Taip elgtis ji neturėjo teisinio pagrindo. 

10. Pareiškėjas taip pat rėmėsi tuo, kad Agentūra neturėjo teisės atlikti pareiškėjui 
skirtos paramos užskaitymo. NMA 2012 m. rugsėjo 27 d. rašte Nr. BR6-(3.35)-7309 nu-
rodyta, jog M. Š. už 2010 m. buvo paskirta 73 700,51 Lt ilgalaikė sankcija, o už 2011 m. 
– 96 765, 32 Lt ilgalaikė sankcija. Abi sankcijos buvo padengtos 2012 m. liepos 17 d. iš 
2011 m. paramos, sudariusios 116 235,85 Lt. Taigi paramos įskaitymas sankcijoms pa-
dengti atliktas esant 2011 m. rugpjūčio 5 d. antstolio patvarkymui dėl lėšų arešto. Kaip 
jau buvo minėta, CPK 585 straipsnio 1 dalis numato antstolio patvarkymų dėl spren-
dimų vykdymo privalomumą. Teisės aktuose nėra jokių nuostatų, kad patvarkymas dėl 
lėšų arešto galėtų būti nevykdomas dėl to, jog skolininkas vykdomojoje byloje yra sko-
lingas jo lėšas turinčiam asmeniui ar kad skolininko ir kreditoriaus sutapimas viename 
asmenyje galėtų pakeisti antstolio išieškotų lėšų paskirstymo taisykles, numatytas CPK 
754 straipsnyje. Taigi M. Š. skirta parama už 2011 m. turėjo būti pervesta antstoliui ir 
paskirstyta tarp išieškotojų. Kadangi Agentūra pažeidė imperatyvią proceso teisės nor-
mą – CPK 585 straipsnio 1 dalį, tai jos veiksmai atsisakant vykdyti 2008 m. spalio 16 d. 
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ir 2011 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymus yra neteisėti. Tuo konstatuojama, kad pirmoji 
civilinės atsakomybės sąlyga – neteisėta veika – yra nustatyta.

11. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas 
arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, 
kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiš-
ka yra nuostoliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartyje civi-
linėje byloje Nr. 3K-3-124/2011 bei daugelyje kitų bylų yra nurodęs, kad negautos pa-
jamos – tai tokios pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei jo atžvilgiu būtų elgiamasi 
teisėtai. Negautos pajamos turi būti pagrįstos realiomis, įrodytomis ir neišvengiamo-
mis, o ne tik tikėtinomis pajamomis. UAB „Baltic Agro“ yra M. Š. kreditorius. NMA vi-
sas paramos išmokas pervedė į M. Š. nurodytas banko sąskaitas bei atliko užskaitymą 
Agentūros skirtoms sankcijoms padengti. Antstolis V. Z. 2013 m. kovo 15 d. išieškoji-
mo negalimumo aktais vykdomojoje byloje Nr. 0137/07/11299 bei Nr. 0137/07/12262 
nustatė, kad M. Š. neturi turto, į kurį, vadovaujantis CPK nuostatomis, gali būti nu-
kreiptas išieškojimas ir vykdomuosius dokumentus grąžino išieškotojui. Teismas pa-
žymėjo, kad vykdymo procese pareiškėjui antstolio 2008 m. gegužės 23 d. bei 2008 m. 
birželio 16 d. patvarkymais buvo siūlyta paimti varžytynėse neparduotą pastatą – ar-
kinį sandėlį. Centrinės hipotekos įstaigos 2011 m. birželio 27 d. duomenimis pastatas 
– arkinis sandėlis – yra areštuotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje  
Nr. L-2-3949-171/2007 pareiškėjo naudai, kurioje buvo išduotas vykdomasis raštas 
L-2-3949-171. Antstolio L. G. 2007 m. balandžio 3 d. turto arešto aktas, kuriuo areštuo-
tas pastatas – arkinis sandėlis, buvo įregistruotas. Pagal ekspertizės duomenis šio turto 
vertė yra 270 000 Lt. M. Š. priklauso ½ turto dalis. Iki šiol šio pastato areštas vykdomo-
joje byloje nėra panaikintas, antstolio patvarkymo dėl arešto turtui panaikinimo nėra 
nei vienoje vykdomojoje byloje. Iš to, kaip buvo atliekami vykdymo veiksmai, matyti, 
jog įsiskolinimas buvo išieškomas bendrais veiksmais abiejose vykdomosiose bylose. 
M. Š. turi daug kito turto, kuris yra areštuotas ir iki šiol nerealizuotas. CPK 759 straips-
nis numato, kad išieškotojo prašymu ar antstolio iniciatyva prisijungimą prie išieško-
jimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų, antstolis vykdo 
Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka ir terminais. Prisijungęs prie išieš-
kojimo, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje po prisijungimo atliekant 
vykdymo veiksmus. Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktas nurodo, kad jeigu 
turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį 
turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai 
turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas ants-
tolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties 
skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realiza-
vus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvir-
tintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo. Šiame punkte nustaty-
ta tvarka prisijungti prie išieškojimo galima iki to momento, kol turtą realizuojantis 
antstolis nesurašo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo. Taigi tiek antstolis V. Z., tiek 
pats pareiškėjas galėjo pasinaudoti įstatymo numatytomis galimybėmis gauti įvykdy-
mą prisijungiant prie kitų antstolių vykdomo išieškojimo, o pareiškėjas – taip pat ir 
paimdamas antstolio siūlomą pareiškėjo turtą. Tai, kad pareiškėjas neima skolininko 
turimo turto, rodo tai, jog jo skundas šioje byloje yra ne dėl turtinės žalos atlyginimo, 
bet dėl patogesnio vykdomųjų raštų įvykdymo – piniginių lėšų gavimo. Taip pat byloje 
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esantys duomenys kelia abejonių, ar teisingai nustatytas galimas vykdomosiose bylo-
se realizuoti turtas. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0137/07/11299 esančio valstybės įmonės 
Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) išrašo matyti, kad M. Š. vardu yra 15 
žemės sklypų bei pastatas, tačiau nėra išrašų, iš kurių būtų galima įsitikinti kiekvieno 
atskiro turto statusu. Taigi šiuo metu nėra galima konstatuoti, kad pareiškėjas neturi 
galimybės gauti jo turimų vykdomųjų raštų įvykdymo iš skolininko. Nors antstolis ir 
yra surašęs išieškojimo negalimumo aktus ir grąžinęs vykdomuosius raštus, tačiau iš 
antstolio 2013 m. spalio 9 d. rašto Nr. 0137/07/12262 teismui matyti, kad išieškojimas 
vykdomojoje byloje Nr. 0137/07/11299 yra pabaigtas. Išieškojimo negalimumo aktai 
grindžiami CPK 631 straipsnio 1 dalies 2 punktu (jeigu skolininkas neturi turto ar pa-
jamų, iš kurių gali būti išieškoma). Vykdomosiose bylose atliktų veiksmų analizė rodo, 
jog skolininkas turi turto, kuris gali būti realizuojamas, todėl toks vykdomojo rašto 
grąžinimo teisinis pagrindas neatitinka faktinių vykdomosios bylos aplinkybių. Kaip 
pareiškėjo patirta žala vertintinas faktas, kad jis vykdymo procese negali gauti įvyk-
dymo patenkinimo pagal vykdomosiose bylose pateiktus vykdomuosius dokumentus. 
Dėl to, kas paminėta, padaryta išvada, kad pareiškėjas negali būti laikomas patyrusiu 
žalą dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Aktyvus pareiškėjo bei antstolio elgesys galėjo ir 
gali lemti skolos iš M. Š. išieškojimą. 

12. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavi-
mams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio se-
naties terminas. Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis  
(CK 1.126 str. 2 d.). Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties 
terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo 
tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Sena-
ties terminas skaičiuojamas nuo pareiškėjo skundo padavimo teismui dienos. Kaip jau 
minėta, atsakydama į antstolio 2008 m. spalio 16 d. ir 2011 m. rugpjūčio 5 d. patvar-
kymus areštuoti M. Š. turtines teises į tiesiogines išmokas, Agentūra antstoliui V. Z. iš-
siuntė raštus, kuriuose nurodė, kad vykdyti patvarkymų negali. Pagal CK 1.127 straips-
nio 1 dalį, nuo sužinojimo apie teisių pažeidimą pareiškėjas galėjo realizuoti įstatymo 
nustatytą teisę pateikti teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjas skundą teismui 
pateikė tik 2012 m. lapkričio 23 d. Teismas sutiko su tuo, kad skundo dėl žalos atlygi-
nimo padavimo senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmuo 
sužinojo apie neteisėtų veiksmų atlikimą bei žalos padarymą. Sužinojęs apie tai, kad 
Agentūra atsisako vykdyti antstolio patvarkymus, pareiškėjas negalėjo žinoti, jog nuo 
to priklausys vykdomųjų raštų vykdymo eiga ir jam išieškotos sumos dydis. Tai, kad 
dėl neteisėtų Agentūros veiksmų jam buvo padaryta žala, pareiškėjas sužinojo tik su-
sipažinęs su NMA 2011 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. BR6-(3.35)-9455, kuriame pirmą 
kartą vykdymo eigoje Agentūra pripažįsta, jog ji pervedė paramą M. Š. Atsižvelgiant į 
tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad UAB „Baltic Agro“ nepraleido trejų metų ieš-
kinio senaties termino. Kadangi pareiškėjo skundas atmestas, teismas nurodė, kad nėra 
pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas – sumokėtą žyminį mokestį (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d.).

III.

13. Pareiškėjas apeliaciniame skunde (III t., b. l. 103–111) prašo panaikinti Vilniaus 
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apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir priim-
ti naują sprendimą, kuriuo būtų visiškai patenkintas UAB „Baltic Agro“ skundas dėl  
41 284,53 Lt žalos atlyginimo; priteisti iš atsakovo visas pareiškėjo UAB „Baltic Agro“ 
turėtas bylinėjimosi išlaidas, patvirtintas į bylą pateiktais dokumentais; priimti bei pri-
dėti prie bylos 2013 m. lapkričio 15 d. antstolio V. Z. raštą ,,Dėl informacijos pateiki-
mo“. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

14. Jokie teisės aktai nenumato, jog Agentūra, vykdydama lėšų įskaitymą, gali ne-
vykdyti antstolio patvarkymų. Teisės aktai taip pat nenumato, jog kreditorius (Agen-
tūra) atgaudamas skolą įskaitymo būdu gali turėti pirmenybės teisę prieš kitus kre-
ditorius, ypač tuos, kurių skolas teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese išieško 
antstolis (reikalavimu patenkinimo eilė yra aiškiai numatyta CPK 754 straipsnyje, ta-
čiau jame nėra nurodyta pirmenybė patenkinant kreditoriaus reikalavimus įskaitymo 
būdu). Nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d., t. y. nuo tos dienos kai buvo priimtas antstolio V. Z. 
patvarkymas, Agentūrai kilo pareiga vykdyti antstolio patvarkymą ir, nepaisant skoli-
ninko ar pačios Agentūros pageidavimų ir valios, pervesti areštuotas M. Š. priklausan-
čias tiesioginių išmokų sumas į antstolio V. Z. depozitinę sąskaitą. Agentūra, nevykdy-
dama šio teisėto antstolio reikalavimo, užkirto kelią užtikrinti vykdymo proceso tikslą 
kuo operatyviau ir veiksmingiau įvykdyti procesinį teismo sprendimą.

15. Teismas visiškai pagrįstai konstatavo Agentūros neteisėtus veiksmus dėl to, jog 
ji nevykdė 2008 m. spalio 16 d. ir 2011 m. rugpjūčio 5 d. antstolio V. Z. patvarkymų ir 
nepervedė M. Š. paskaičiuotų tiesioginių išmokų į antstolio depozitinę sąskaitą. Tačiau 
pareiškėjo UAB „Baltic Agro“ skundas dėl nuostolių atlyginimo buvo atmestas remian-
tis tuo, jog, teismo nuomone, UAB „Baltic Agro“ dėl tokių neteisėtų Agentūros veiksmų 
negali būti laikomas patyręs žalą. Tokia teismo išvada buvo argumentuota tuo, jog sko-
lininkas M. Š. tariamai turi kito turto (nekilnojamojo), iš kurio antstolis gali vykdyti 
išieškojimą. Tokia teismo išvada yra visiškai nepagrįsta ir iš esmės peržengianti bylos 
nagrinėjimo ribas. Šios bylos esmė yra ne skolininko M. Š. skola, jo veiksmai, turtinė 
padėtis ar kt., o Agentūros atlikti neteisėti veiksmai nevykdant antstolio patvarkymų 
ir iš to kilusios pasekmės. Nėra jokio pagrindo šioje byloje nagrinėti M. Š. turtinės pa-
dėties. Šios bylos nagrinėjimo objektas turi apsiriboti neteisėtų veiksmų nustatymu, o 
juos nustačius – įvertinti, ar dėl to UAB „Baltic Agro“ patyrė žalos, ar ne.

16. Aiškinantis, ar šiuo atveju UAB „Baltic Agro“ patyrė žalą, reikia nustatyti, kokia 
būtų buvusi situacija, jeigu Agentūra būtų veikusi teisėtai ir vykdžiusi antstolio patvar-
kymus. Išieškojimo vykdymą iš Agentūros mokamų tiesioginių išmokų ne kartą yra 
patvirtinę visų instancijų teismai, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. 
vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011. Taigi darytina pagrįsta išva-
da, jog dėl Agentūros neteisėtų veiksmų UAB „Baltic Agro“ patyrė 41 284,53 Lt nuos-
tolių, nes ši suma buvo realios, įrodytos, neišvengiamos, o ne tik tikėtinos, pajamos. 
UAB „Baltic Agro“ pateikti argumentai patvirtina, jog Agentūros neteisėti veiksmai ir 
UAB „Baltic Agro“ patirti nuostoliai yra susieti tiesioginiu priežastiniu ryšiu. Nėra ab-
soliučiai jokių objektyvių duomenų, kad UAB „Baltic Agro“ būtų galėjusi negauti šios 
sumos, jei Agentūra būtų veikusi teisėtai, todėl akivaizdu, jog žalą UAB „Baltic Agro“ 
patyrė ir nurodytos pinigų sumos negavo būtent dėl Agentūros neteisėtų veiksmų. Aki-
vaizdu, kad šiuo atveju tarp Agentūros neteisėtų veiksmų bei UAB „Baltic Agro“ patir-
tos žalos egzistuoja tiek faktinis, tiek teisinis priežastinis ryšys, todėl darytina pagrįsta 
išvada, jog yra visos būtinos sąlygos civilinės atsakomybės taikymui. 
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17. Teismas paneigė antstolio 2013 m. kovo 15 d. surašytą Išieškojimo negali-
mumo aktą ir neaišku dėl ko nurodė, jog, nepaisant šio dokumento, išieškoti iš M. Š. 
tariamai turimo turto vis tiek galimybė yra. Toks išplėstinis situacijos vertinimas yra 
nepagrįstas, nes šioje byloje turėjo būti vertinama konkreti situacija, t. y. antstolio pa-
tvarkymai, Agentūros neteisėti veiksmai nevykdant antstolio patvarkymų ir tokių 
neteisėtų veiksmų padariniai, t. y. UAB „Baltic Agro“ žala. Būtent Agentūros neteisė-
ti veiksmai vykdymo procese lėmė, jog išieškotojas UAB „Baltic Agro“ negavo jai pri-
klausančių lėšų. Pats M. Š. skolos buvimo faktas, skolos kilmė ar kiti skolos išieškojimo 
būdai šiuo atžvilgiu nėra aktualūs ir tai nėra šios bylos nagrinėjimo objektas. Plėto-
tis dėl to, ar UAB „Baltic Agro“ galėtų kitais būdais ateityje atgauti skolą iš skolininko  
M. Š., ar ne, nėra šios bylos esmė. 

18. Teismas iš esmės kvestionavo antstolio V. Z. priimtus patvarkymus, pasisaky-
damas, kad antstolis pirmiausia turėjo nukreipti išieškojimą į skolininko nekilnojamąjį 
turtą ir tik po to galėjo areštuoti jo turtines teises. CPK 662 straipsnio 3 dalis numato, 
jog jeigu išieškotojas per nustatytą terminą nenurodė, iš kokio turto išieškoti, antsto-
lis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš ko-
kio skolininko turto ar pajamų išieškoti. CPK 664 straipsnis imperatyviai numato, jog 
antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių 
popierių, darbo užmokesčio, stipendijų ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto (2 d.), 
o trečiąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto (3 d.). Taigi 
antstolis V. Z. tinkamai vadovavosi CPK teisės normomis ir pagrįstai nukreipė išieško-
jimą į skolininko turtines teises, t. y. Agentūroje esančias tiesiogines išmokas, paskai-
čiuotas M. Š., kurios, remiantis CPK 664 straipsniu, išieškotinos antrąja eile. Kita ver-
tus, skundžiamo teismo sprendimo teiginiai, jog M. Š. turi net 15 žemės sklypų, ką neva 
patvirtina VĮ Registrų centro išrašas, yra neatitinkantys tikrovės, nes šie žemės sklypai 
nėra M. Š. nuosavybė, o jis juos naudoja tik panaudos teise. Šį faktą patvirtina ir pačia-
me skundžiamame teismo sprendime nurodytas teiginys, jog nėra išrašų, iš kurių būtų 
galima įsitikinti kiekvieno atskiro turto statusu. Be to, antstolio V. Z. 2013 m. lapkričio 
15 d. rašte (nuorašas pridedamas) patvirtinta, jog VĮ Registrų centro pateikiamais duo-
menimis skolininkui M. Š. priklauso panaudos teisė į skundžiamame teismo sprendime 
nurodytus 15 žemės sklypų, tačiau nuosavybės teisių į šiuos sklypus jis neturi. Kadangi 
šie žemės sklypai priklauso ne M. Š., o kitiems asmenims, antstolis negali jų realizuo-
ti, vykdydamas išieškojimą UAB „Baltic Agro“ naudai. Taigi skolininkui susidaro labai 
patogi situacija: jis naudojosi žemės sklypais, kurie priklauso ne jam, tad išieškojimo 
antstolis iš šio turto vykdyti negali, tačiau šiuos sklypus skolininkas įsiregistruoja pa-
naudos teise ir už juos iš Agentūros gauna tiesiogines išmokas. Tuo tarpu Agentūra, už 
šiuos panaudos teise naudojamus sklypus panaudos gavėjui M. Š. paskaičiuoja mokė-
tinas tiesiogines išmokas, nevykdo antstolių patvarkymų pervesti areštuotas mokėtinų 
tiesioginių išmokų sumas į antstolio depozitinę sąskaitą, o šias sumas išmoka į sko-
lininko nurodytą, bet ne jam, o kokiam nors su juo susijusiam asmeniui, priklausan-
čią banko sąskaitą (šį faktą šioje byloje patvirtina į bylą pateiktas 2012 m. liepos 13 d. 
antstolio V. Z. raštas ,,Dėl informacijos pateikimo“). Tokie Agentūros veiksmai yra ne 
atsitiktinis pavienis atvejis, o nuolatos vykdyta sisteminga veikla, už kurią Agentūros 
vadovams teismai ne kartą yra skyrę baudas. 

19. Analogiškoje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 
25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-933-484/2013 patenkino pareiškėjo  
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UAB „Baltic Agro“ skundą ir priteisė 20 281,57 Lt turtinei žalai atlyginti, o Agentūra šį 
teismo sprendimą jau įvykdė ir patirtą žalą atlygino.

20. Atsakovo atstovas nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu ir prašo jį at-
mesti (III t., b. l. 119–124). Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su ape-
liaciniu skundu argumentai:

21. Antstolio 2008 m. spalio 16 d. patvarkymas buvo panaikintas paties Antstolio 
vėlesniu patvarkymu. Esant galiojančiam 2008 m. spalio 16 d. patvarkymui, jokie mo-
kėjimai į M. Š. sąskaitą nebuvo atlikti.

22. Baigus administruoti M. Š. 2011 m. paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės 
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, 2012 m. liepos 17 d. Agentūra mokėjimo pavedimo 
sudarymo metu išskaičiavo prieš tai pagal 2010 ir 2011 m. paraiškas M. Š. pritaiky-
tą dalį ilgalaikės sankcijos, todėl pareiškėjui priklausančių išmokėti tiesioginių išmokų 
nesusidarė. Remiantis 2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1975/2006, 
nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedū-
rų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susi-
jusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 368, 2006, p. 74, su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 484/2009  
(OL L 145, 2009, p. 25), 16 straipsnio 6 dalimi bei 2011 m. sausio 27 d. Komisijos re-
glamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB)  
Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo 
įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 25, 
2011, p. 7), 16 straipsnio 7 dalimi, neskirtos sumos išskaičiuojamos Europos Sąjungos 
teisės aktų nustatyta tvarka per trejus metus.

23. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų (pagrįstų argumentų), kad jis realiai paty-
rė žalą, kurią prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Agentūros. Pareiškėjo 
prašomi priteisti tariamai patirti nuostoliai neatitinka CK 6.249 straipsnio 1 dalies nu-
rodytos sąvokos bei teisės taikymo ir aiškinimo praktikoje suformuotų žalos kriterijų.

24. Pareiškėjas nurodo, jog žalą patyrė vien dėl to, kad M. Š. negrąžino skolos pa-
gal išduotą vykdomąjį dokumentą. Taigi žala, kurios reikalaujama, yra kildinama iš 
UAB „Baltic Agro“ reikalavimo teisės M. Š. atžvilgiu. Tiek prieš Agentūros sprendimą 
išmokėti lėšas paramos gavėjui, tiek po paramos lėšų išmokėjimo į M. Š. nurodytą sąs-
kaitą, UAB „Baltic Agro“ turėjo tą pačią subjektinę teisę reikalauti skolos grąžinimo 
vykdymo procese ir ji nė kiek nepasikeitė. Agentūra šiuo atveju neturėjo pareigos vyk-
dyti prievolių už M. Š. Todėl valstybė ir Agentūra negali būti atsakinga už skolininko 
M. Š. nesąžiningumą ir neteisėtus veiksmus, nes būtent dėl šio asmens neteisėtų veiks-
mų pareiškėjas neatgavo dalies skolos, dėl kurios pareikštos pretenzijos valstybei.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

25. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pareiškėjo reikalavimo atlyginti patirtus 
nuostolius, siejamus su galbūt neteisėtais atsakovo atstovo Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros (toliau – ir Agentūra) veiksmais tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo 
procedūros metu. Grįsdamas savo reikalavimus pareiškėjas tvirtina, kad, pirma, Agentūra 
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neįvykdė antstolio 2008 m. spalio 16 d. patvarkymo (I t., b. l. 2–3; II t., b. l. 104), 
antra, nebuvo tinkamai įvykdyta Agentūrai tenkanti pareiga lėšas pervesti į tiesioginių 
išmokų prašytojui priklausančią banko sąskaitą (I t., b. l. 3; III t., b. l. 104–105). Ga-
liausiai, pareiškėjas 2011 m. rugpjūčio 5 d. antstolio patvarkymo vykdymo kontekste 
ginčija tiesioginių išmokų įskaitos procedūrą, teigdamas, jog galiojant minėtam patvar-
kymui Agentūra neturėjo teisės trečiajam suinteresuotam asmeniui M. Š. priklausiusias 
išmokas užskaityti kaip baudas (II t., b. l. 105).

26. Įvertinus šias aplinkybes, pastebėtina, kad kilęs ginčas dėl teisės yra mišraus 
pobūdžio. Viena vertus, pareiškėjas ginčija Nacionalinės mokėjimo agentūros veiksmus 
(neveikimą), administruojant tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 
plotus trečiojo suinteresuoto asmens naudai. Kita vertus, savo reikalavimus pareiškė-
jas taip pat grindžia nederamu pareigų, kylančių vykdymo proceso, reglamentuojamo 
Civilinio proceso kodekso nuostatomis, atlikimu. Tokiu būdu nagrinėjamu atveju turi 
būti vertinami kompleksiniai teisiniai santykiai, kuriuose persipina viešosios ir priva-
tinės teisės normų taikymas. Ši aplinkybė negali pakeisti ginčo deliktinio pobūdžio ir 
viešosios atsakomybės principo taikymo. Nusistovėjusioje Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktikoje valstybės institucijų neteisėti veiksmai paprastai aiški-
nami plačiai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
2013 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, Administracinė 
jurisprudencija Nr. 25, p. 387–407). Be to, net ir tuomet, kai valstybės institucija tie-
siogiai neįgyvendina viešosios valdžios įgaliojimų, jos veikla bendrąja prasme yra su-
sijusi su viešojo intereso įgyvendinimu. Atsižvelgusi į tai bei įvertinusi mišrų nagri-
nėjamo ginčo pobūdį, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog susiklosčiusio ginčo 
aplinkybėmis valstybės atsakomybė gali būti nustatoma ir, atitinkamai, Nacionalinės 
mokėjimo agentūros veiksmų patikra atliekama pagal Civilinio kodekso 6.271 straips-
nio nuostatas.

27. Deliktinės atsakomybės atveju pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį žalą, atsiradu-
sią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš vals-
tybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės val-
džios institucijos darbuotojo kaltės. Tai reiškia, kad viešoji atsakomybė atsiranda esant 
trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų 
veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui. Šios trys valstybės atsakomybės atsiradimo sąly-
gos yra būtinosios, ir vienos iš jų nebuvimo pakanka prašymui dėl žalos atlyginimo 
atmesti. Tačiau prieš pateikiant tolesnę minėtų sąlygų analizę, visų pirma reikia pati-
krinti, ar nebuvo aplinkybių, lemiančių teisės pareikšti reikalavimą dėl žalos atlygini-
mo išnykimą. 

Dėl ieškinio senaties taikymo

28. Reikalavimams dėl žalos, kilusios dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų, 
atlyginimo taikomas Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpin-
tas 3 metų ieškinio senaties terminas. Tai reiškia, kad asmuo, kuris mano, jog jo teisės 
ir teisėti interesai buvo pažeisti ir jis patyrė tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, per trejų 
metų terminą gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (žr., pvz., Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A442-2492/2012). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinio senatį pagal Civilinio 



187

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

kodekso 1.126 straipsnio 2 dalį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. 
Šioje byloje tokį prašymą atsakovo atstovas yra pareiškęs (I t., b. l. 6).

29. Pareiškėjas į teismą, prašydamas atlyginti žalą, atsiradusią dėl minėtų atsako-
vo atstovo veiksmų (neveikimo), kreipėsi 2012 m. lapkričio 23 d. (I t., b. l. 1–4). Tačiau 
pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra inter alia siejamas su Nacionalinės 
mokėjimo agentūros veiksmais, atliktais iki 2009 m. lapkričio 23 d. Konkrečiau kal-
bant, pareiškėjas ginčija Nacionalinės mokėjimo agentūros veiksmus antstolio 2008 m. 
spalio 16 d. patvarkymo galiojimo metu (2008 m. spalio 16 d.–2008 m. lapkričio 19 d. 
laikotarpiu) bei tam tikrus Agentūros atliktus tiesioginių išmokų mokėjimus trečiojo 
suinteresuoto asmens M. Š. naudai nuo 2008 m. spalio 28 d. iki 2011 m. spalio 19 d.  
(I t., b. l. 2).

30. Šiomis aplinkybėmis sprendžiant, ar nebuvo praleistas įstatyme nustatytas 
sutrumpintas ieškinio senaties terminas, visų pirma reikia nustatyti, koks momentas 
konkrečiu nagrinėjamu atveju laikytinas šio termino pradžia. Pagal Civilinio kodekso 
1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsira-
dimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo 
sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šio teisinio reguliavimo kontekste būtina įvertinti 
kiekvieną iš pareiškėjo nurodytų Agentūros veiksmų, su kuriais siejama galbūt patirta 
turtinė žala.

30.1. Atsakovo atstovas nurodo, jog dėl 2008 m. spalio 16 d. patvarkymo vykdymo 
antstoliui V. Z. išsiuntė 2008 m. lapkričio 6 d. raštą Nr. BR6-(2.30)-24981, kuriame iš 
esmės nurodė, kad vykdyti minėto patvarkymo negali, todėl būtent su šiuo dokumentu 
turi būti siejama ieškinio senatis. Su tokia atsakovo atstovo pozicija išplėstinė teisėjų 
kolegija iš esmės sutinka. Iš tiesų atsakovo atstovas nurodytame dokumente aiškiai iš-
reiškė poziciją, kad jis neketina įgyvendinti jam pareikštų nurodymų. Spręsdama dėl 
ieškinio termino pradžios, išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad minėtas raštas 
nebuvo tiesiogiai adresuotas pareiškėjui. Tačiau ši aplinkybė bet kuriuo atveju negali 
pateisinti ilgesnio nei ketverių metų delsimo kreiptis į teismą. Todėl nustatytos aplin-
kybės yra pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjas yra praleidęs įstatyme nustatytą ieš-
kinio senaties terminą kreiptis į teismą dėl žalos, siejamos su antstolio 2008 m. spalio 
16 d. patvarkymo vykdymu, atlyginimo. 

30.2. Remiantis Civilinio kodekso 1.131 straipsnio 2 dalimi, ieškinio senaties ter-
mino praleidimas, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas at-
mesti ieškinį tik tada, jei teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios 
priežasties. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra 
svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingu-
mo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino 
trukmę (bendrasis ar sutrumpintas), ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio 
instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje by-
loje Nr. A822-1037/2009). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių aiškių argu-
mentų, susijusių su ieškinio senaties termino praleidimu. Nagrinėjamo ginčo pobūdis 
taip pat nepatvirtina svarbių priežasčių buvimo praleistam ieškinio senaties terminui 
atnaujinti. Dėl to išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas praleido įsta-
tymo nustatytą terminą nagrinėjamam reikalavimui dėl antstolio 2008 m. spalio 16 d. 
patvarkymo vykdymo pareikšti, ir tai sudaro pagrindą šią reikalavimo dalį atmesti. 
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30.3. Vertinant Nacionalinės mokėjimo agentūros veiksmus, susijusius su iki 
2009 m. lapkričio 23 d. atliktais tiesioginių išmokų pervedimais, pagrįstai gali būti 
laikoma, jog apie juos pareiškėjas galėjo sužinoti tik susipažinęs su Nacionalinės mo-
kėjimo agentūros 2011 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. BR-6-(3.35)-9455 (I t., b. l. 10). At-
sižvelgus į tai, reikalavimas atlyginti žalą, siejamą su tiesioginių išmokų mokėjimo pro-
cedūra, turi būti nagrinėjamas iš esmės.

Dėl tiesioginių išmokų mokėjimo procedūros

31. Tiesioginės paramos teikimo klausimus ginčo laikotarpiu reguliuoja 2009 m. 
sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatan-
tis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) 
Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009, p. 16), (toliau – Reglamentas Nr. 73/2009). Remiantis Re-
glamento Nr. 73/2009 29 straipsniu, reglamentuojančiu mokėjimų klausimus, išskyrus 
atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, visa išmokų suma pagal I priede išvar-
dytas paramos schemas mokama paramos gavėjams. Mokėjimų procedūros klausimas 
taip pat yra susijęs su 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, 
nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėji-
mo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrini-
mo ir patvirtinimo taikymo taisykles (OL L 171, 2006, p. 90), (toliau – Reglamentas 
Nr. 885/2006) nuostatų įgyvendinimu. Remiantis Reglamento Nr. 885/2006 I Priedo  
2 straipsnio B punktu, mokėjimo agentūra patvirtina būtinas procedūras užtikrinti, 
kad mokėjimai būtų mokami tik į banko sąskaitą, priklausančią prašytojui arba per-
ėmėjui. Iš pacituotų Europos Sąjungos teisės nuostatų matyti, kad Europos Sąjungos 
teisė ginčo laikotarpiu įtvirtino reikalavimą paskirtus mokėjimus išmokėti paramos 
gavėjams, tačiau tiesiogiai mokėjimo procedūrų įgyvendinimo klausimų nereguliavo. 
Nustatyti administracines procedūras, susijusias su mokėjimų pervedimu prašytojui 
arba perėmėjui, buvo pavesta pačioms nacionalinėms institucijoms. 

32. Tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką nacionali-
nėje teisėje nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamos tiesioginių 
išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės tai-
syklės. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas valstybės atstovo neteisėtus veiksmus iš esmės 
sieja su paraiškų gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 
2009 m. ir 2010 m. administravimu (I t., 17–86), nagrinėjamam ginčui aktualios Lietu-
vos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188 patvir-
tintos Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo 
bei kontrolės 2009 m. taisyklės (Žin., 2009, Nr. 34-1318) (toliau – Administravimo ir 
kontrolės 2009 m. taisyklės) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 
26 d. įsakymu Nr. 3D-278 patvirtintos Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklės (Žin., 2010, Nr. 37-1768) 
(toliau – Administravimo ir kontrolės 2010 m. taisyklės), ypač tos Taisyklėse įtvirtintos 
teisės normos, kurios reglamentavo mokėjimo duomenų teikimo ir apdorojimo tvarką. 

33. Tai, kokie mokėjimo duomenys pateikiami, kam tenka pareiga pateikti tei-
singus duomenis bei atsakomybė už šios pareigos nevykdymą, ginčo laikotarpiu tiek 
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Administravimo ir kontrolės 2009 m. taisyklių, tiek Administravimo ir kontrolės 
2010 m. taisyklių nuostatos nustatė analogiškai. Pagal galiojusį teisinį reguliavimą, mo-
kėjimo duomenys (banko pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris) pateikia-
mi paraiškos pirmajame lape, skyriuje Bendrieji duomenys. Šiuos duomenis paraiško-
je pateikia ir užpildo pats pareiškėjas. Seniūnijos darbuotojui atspausdinus paraiškos 
formą, užpildytą pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, pareiškėjas patikrina paraiškos 
duomenis ir patvirtina jų teisingumą savo parašu. Pareiškėjui parašu patvirtinus pa-
raiškos duomenų teisingumą, paraiška laikoma pateikta (Administravimo ir kontrolės 
2009 m. taisyklių 26.3 p.; Administravimo ir kontrolės 2010 m. taisyklių 22.6 p.). Be 
to, pareiškėjų pildomos paraiškos formos III dalyje aiškiai įtvirtintas įsipareigojimas 
paraiškoje pateikti teisingus duomenis (Administravimo ir kontrolės 2009 m. taisyklių  
1 priedo Paramos paraiškos formos III dalies 11 p.; Administravimo ir kontrolės 
2010 m. taisyklių 1 priedo Paramos paraiškos formos III dalies 14 p.). Taisyklių nuos-
tatos, ginčo metu reglamentavusios atsakomybę, taip pat įtvirtino, jog už paraiškos bei 
kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai (Administravimo ir kontrolės 2009 m. 
taisyklių 57 p.; Administravimo ir kontrolės 2010 m. taisyklių 70 p.). Taigi remiantis 
aptartu teisiniu reguliavimu, pareiga pateikti teisingą ir tikslią informaciją, kur turi 
būti pervestos paskirtos tiesioginės išmokos, ir atsakomybė už šios pareigos nevykdy-
mą tenka šių išmokų prašytojui. 

34. Taisyklių nuostatos, reguliuojančios duomenų apdorojimo tvarką, nustato, 
kad pateiktų paraiškų duomenų administracinę patikrą atlieka Nacionalinė mokėjimo 
agentūra. Pastebėtina, kad Taisyklėse Nacionalinei mokėjimo agentūrai įtvirtinta ben-
dro pobūdžio pareiga atlikti turimų duomenų patikrą, nustatyti klaidas ar neatitiki-
mus (Administravimo ir kontrolės 2009 m. taisyklių 34. 1 p., 34.4. p.; Administravimo 
ir kontrolės 2010 m. taisyklių 36.1 p., 36.6 p.). Šiuo aspektu reikia atkreipti dėmesį į 
tai, kad pareiškėjo pateiktų duomenų patikra atliekama informacinių sistemų priemo-
nėmis. Tačiau tarp Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos duo-
menų tiekėjų ginčo laikotarpiu nebuvo numatyti mokėjimų paslaugų teikėjai, galintys 
patvirtinti, ar išmokų prašytojų nurodytos atsiskaitomosios sąskaitos jiems iš tiesų pri-
klauso (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 
2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. BR1-59 patvirtintų Žemės ūkio paramos administra-
vimo informacinės sistemos nuostatų (Žin., 2008, Nr. 20-749) 10 p.).

35. Apibendrinant ginčo laikotarpiu galiojusį teisinį reguliavimą matyti, jog naci-
onalinės teisės aktuose nėra įtvirtinta jokių teisės nuostatų, kurios tiesiogiai ir impera-
tyviai būtų nustačiusios Nacionalinės mokėjimo agentūros pareigą patikrinti, ar tiesio-
ginių išmokų prašytojo pateiktas atsiskaitomosios sąskaitos numeris iš tiesų priklauso 
šiam asmeniui. Ši pareiga taip pat negali būti tiesiogiai išvedama iš Agentūrai numaty-
tos funkcijos patikrinus duomenis, priimti sprendimus dėl tiesioginių išmokų skyrimo, 
nes pastaroji viešosios atsakomybės taikymo kontekste yra pernelyg bendro pobūdžio. 
Todėl remiantis teisiniu reguliavimu, galiojusiu ginčo metu, Agentūra negali būti laiko-
ma įpareigota atlikti atitinkamą išmokų prašytojo pateiktos atsiskaitomosios sąskaitos 
atitikties patikrą kiekvienu atveju. Nesant pateiktos informacijos netikslumo, klaidin-
gumo ar kitokios neatitikties požymių, Nacionalinė mokėjimo agentūra nėra saistoma 
formalios pareigos patikrinti mokėjimo duomenų tikrumą. Be to, nacionaliniai teisės 
aktai įtvirtina tam tikras teisės nuostatas, skirtas atgrasyti nuo galimų sukčiavimo ar 
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lėšų grobstymo atvejų, t. y. aiškiai nustato pareiškėjams įsipareigojimą pateikti teisin-
gus duomenis bei numato atsakomybę už šių įsipareigojimų nevykdymą. 

36. Tokį aiškinimą, be kita ko, suponuoja ir Europos Sąjungos Teisingumo Teis-
mo praktika, kurioje išaiškinta, kad nurodytų administracinių patikrinimų tikslas yra 
nustatyti pažeidimus ir pirmiausia patikrinti, ar deklaruoti žemės sklypų plotai atitin-
ka paramos skyrimo sąlygas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. balandžio 
10 d. sprendimo Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer, C-485/12, 
EU:C:2014:250, 40 p.). 

37. Šiomis aplinkybėmis nebuvo nustatyta, kad ginčijamos mokėjimo procedūros 
metu Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko neteisėtus veiksmus Civilinio kodekso 
6.271 straipsnio prasme.

Dėl tiesioginių išmokų įskaitos procedūros

38. Paskutinis pareiškėjo nurodytas reikalavimo priteisti patirtus nuostolius pa-
grindas yra susijęs su tiesioginių išmokų administravimo metu taikyta įskaitos pro-
cedūra. Pareiškėjas iš esmės ginčija Nacionalinės mokėjimo veiksmus, susijusius su 
2012 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. BR6-1848221, kuriuo trečiajam suinteresuotam 
asmeniui M. Š. buvo apskaičiuota 116 235,85 Lt dydžio paramos suma, tačiau tuo pačiu 
pritaikytos 116 235,85 Lt dydžio ilgalaikės sankcijos už 2010 m. ir 2011 m. (I t., b. l. 96). 
Pareiškėjo teigimu, ilgalaikės sankcijos pritaikymo metu galiojo antstolio 2011 m. rug-
pjūčio 5 d. patvarkymas areštuoti M. Š. turtines teises, todėl Agentūra nepagrįstai pasi-
naudojo pirmenybės teise atgauti skolą įskaitymo būdu.

39. Visų pirma reikia pažymėti, kad išmokų skyrimo klausimus, kai nesilaikoma 
paramos skyrimo taisyklių, ginčo laikotarpiu reglamentavo Reglamento Nr. 73/2009 21 
straipsnio; Reglamento Nr. 885/2006 (su pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 21 d. 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1034/2008 (OL L 279, 2008, p. 13) 5b straipsnio; 2009 m. 
lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su komplek-
siniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sis-
tema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos sche-
mas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su 
kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą, (to-
liau – Reglamentas Nr. 1122/2009) (OL L 316, 2009, p. 65), su pakeitimais, padarytais 
2010 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 146/2010 (OL L 47, 2010, p. 1)  
II skyriaus; 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nu-
statomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgy-
vendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios 
su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 25, 2011, p. 7), (toliau – Reglamentas  
Nr. 65/2011) 16 straipsnio 7 dalies bei 2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamen-
to (EB) Nr. 1975/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo 
taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 368, 2006, p. 74, su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB)  
Nr. 484/2009 (OL L 145, 2009, p. 25) 16 straipsnio 6 dalies nuostatos. Minėtos šių tei-
sės aktų nuostatos iš esmės įtvirtina bendrąją taisyklę, kad kai nesilaikoma paramos  
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skyrimo sąlygų, išmoka, kurią ūkininkas būtų turėjęs teisę gauti, neskiriama ir ši ne-
skirta suma per trejus metus išskaičiuojama (išieškoma) iš ūkininkui skiriamų išmokų, 
kurių atžvilgiu ūkininkas laikosi paramos skyrimo sąlygų.

40. Reglamentų formuluotę „neskirta suma“ atitinka nacionalinės teisės aktuose 
įtvirtinta sąvoka „ilgalaikė sankcija“. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2011 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 3D-192 patvirtintų Paramos už žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės 2011 m. 
taisyklių (Žin., 2011, Nr. 33-1575) (toliau – Administravimo ir kontrolės 2011 m. taisy-
klės) 4 punktą, ilgalaikė sankcija – pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiš-
kai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas, 
papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją. Ši sankcija 
gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais, 
tačiau negali būti išskaičiuojama ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo 
nustatymo metų. 

41. Šių nuostatų kontekste siekiant įvertinti pareiškėjo siūlomo aiškinimo pagrįs-
tumą, reikia išnagrinėti, kada asmens turtinė teisė į tiesiogines išmokas yra nustaty-
ta arba, kitaip tariant, įgyta. Pastebėtina, kad tiesioginių išmokų administravimas yra 
daugiapakopė administracinė procedūra, kurią sudaro atskiri išmokas administruo-
jančios institucijos atliekami veiksmai: duomenų apdorojimas, žemės ūkio naudmenų, 
pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymas, atitikties kriterijams patikra, tiesioginių išmokų 
apskaičiavimas, sankcijų (įskaitos) taikymas ir kt. Įvertinus administracinės procedū-
ros dėl tiesioginių išmokų skyrimo stadijas, matyti, kad ši administracinė procedūra 
dėl tiesioginių išmokų administravimo baigiama gavėjui išmokėjus galutinę išmokos 
sumą. Remiantis minėtomis Administravimo ir kontrolės taisyklėmis, Nacionalinė mo-
kėjimo agentūra galutinę išmokos sumą apskaičiuoja gavusi visus reikiamus duomenis 
(Administravimo ir kontrolės 2011 m. taisyklių 37.10 p.). Išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, šioje teisės normoje įtvirtintos sąvokos „galutinė išmoka“ turinys apima ne 
tik tiesioginių išmokų, kurių atžvilgiu ūkininkas laikosi paramos skyrimo sąlygų, su-
mos apskaičiavimą, bet ir sankcijų, inter alia ilgalaikių, taikymą. 

42. Šį aiškinimą visų pirma pagrindžia teisinio reguliavimo, kurio dalis yra ginči-
jamos nuostatos dėl sankcijų taikymo, formuluotės ir struktūra. Kaip matyti iš Admi-
nistravimo ir kontrolės taisyklių turinio, tiesioginių išmokų apskaičiavimas ir sankcijų 
taikymas yra reglamentuojami viename Taisyklių skyriuje ir šiems klausimams regu-
liuoti yra skiriama viena teisės norma. Remiantis Administravimo ir kontrolės 2011 m. 
taisyklių 48 punktu, atskirai apskaičiuojamos pareiškėjams skiriamos pagrindinė ir su-
sietoji išmokos, taip pat dėl šių išmokų taikomos sankcijos. Minėta, kad ilgalaikė sank-
cija yra paramos dydžio sumažinimas dėl paramos sąlygų nesilaikymo ankstesniais 
metais, kuris papildo einamaisiais kalendoriniais metais išmokų gavėjui taikomą sank-
ciją (Administravimo ir kontrolės 2011 m. taisyklių 4 p.). Vadinasi, ilgalaikė sankcija 
yra teisinė priemonė, kurią Nacionalinė mokėjimo agentūra taiko kartu su einamaisiais 
metais nustatyta sankcija. Taigi tiesioginės išmokos ir taikomos sankcijos, inter alia 
ilgalaikės, apskaičiavimas, nors atliekamas atskirai, tačiau yra sudėtinės vienos admi-
nistracinės procedūros dėl tiesioginių išmokų skyrimo dalys. Pastebėtina, kad ginčui 
taikytinas teisinis reguliavimas imperatyviai nenumato, kad administracinis sprendi-
mas dėl galutinės išmokos turi būti išdėstytas viename dokumente. Tik nustačius ga-
lutinę išmokos sumą, yra imamasi šio sprendimo įgyvendinimo – užsakomos paramos 
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lėšos, formuojamas mokėjimo pavedimas ir kt. (Administravimo ir kontrolės 2011 m. 
Taisyklių 37.11 p.). Tokiu būdu pareiškėjas nepagrįstai remiasi vykdymo procesą re-
glamentuojančiomis nuostatomis, nes tiesioginių išmokų, kurių atžvilgiu ūkininkas lai-
kosi paramos skyrimo sąlygų, sumos apskaičiavimo momentu pareiškėjo teisę reika-
lauti, jog būtų laikomasi minėtų nuostatų, sukurianti situacija nėra galutinai nustatyta. 
Tiesioginių išmokų gavėjo subjektinė teisė laikoma įgyta (galutinai nustatyta), kai tie-
sioginių išmokų administravimo procedūros metu nebeturi būti priimtas joks tolesnis 
sprendimas. Taip nėra už einamuosius kalendorinius metus skirtinos tiesioginės išmo-
kos apskaičiavimo momentu. Tiesioginės išmokos jų gavėjo turtine teise laikytinos, kai 
teisiniai santykiai dėl tiesioginių išmokų skyrimo yra užbaigti, t. y. nustatoma galutinė 
tiesioginė išmoka.

43. Toks skirtinų tiesioginių išmokų, sankcijos už einamuosius kalendorinius me-
tus ir ilgalaikės sankcijos neatsiejamas aiškinimas atitinka tikslą, kurio siekiama pa-
skirstant išmokas bei taikant administracinio poveikio priemones už nustatytą įsipa-
reigojimų nesilaikymą. Reglamento Nr. 73/2009 dvidešimt penktoje konstatuojamoje 
dalyje įtvirtinta, jog pagal Bendrąją žemės ūkio politiką taikomose paramos schemo-
se numatyta ūkininkų pajamas remti tiesiogiai, visų pirma siekiant užtikrinti tinka-
mą žemės ūkio bendruomenės gyvenimo lygį. Tas tikslas glaudžiai susijęs su kaimo 
vietovių išlaikymu. Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos lėšos nebūtų nepagrįstai skiria-
mos, paramos išmokos nemokamos ūkininkams, dirbtinai sukūrusiems sąlygas to-
kioms išmokoms gauti. Šiuo klausimu taip pat reikšmingas Europos Sąjungos Teisin-
gumo Teismo išaiškinimas, susijęs su 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuosta-
tų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir ati-
dėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (OL L 345, 2003, p. 1),  
138 straipsnio 1 dalimi. Bonda byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo didžioji 
kolegija konstatavo, kad pagalbos neskyrimas neteisingo plotų deklaravimo atveju ir 
paramos sumažinimas kitais trejais kalendoriniais metais, kaip numatyta Reglamento  
Nr. 1973/2004 138 straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipoje, sudaro specifinę 
administracinę priemonę, kuri yra sudėtinė specialios paramos schemos dalis ir skirta 
užtikrinti tinkamą viešųjų lėšų administravimą (2012 m. birželio 5 d. sprendimo Bonda 
byloje, C-489/10, EU:C:2012:319, 32 p.). Šių priemonių paskirtis nėra represinė ir jomis 
iš esmės siekiama apsaugoti Sąjungos lėšų administravimą laikinai pašalinant para-
mos gavėją, kuris savo paraiškoje dėl paramos skyrimo pateikė neteisingus duomenis  
(žr. minėto Sprendimo Bonda 40 p.). 

44. Be to, pastebėtina, kad nacionaliniai teismai yra saistomi pareigos kiek įma-
noma aiškinti nacionalinės teisės nuostatas taip, kad jos prisidėtų prie Sąjungos tei-
sės įgyvendinimo (žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 
2007 m. liepos 18 d. sprendimo Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, 60 p.). Kaip yra 
pažymėjęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, nacionalinės teisės taikymas visų 
pirma negali turėti įtakos Sąjungos teisės taikymo sričiai ir veiksmingumui. Taip ypač 
būtų tuomet, jei pagal nacionalinę teisę būtų neįmanoma susigrąžinti neteisingai pa-
skirtų sumų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1983 m. rugsėjo 21 d. sprendi-
mo Deutsche Milchkontor GmbH, 205–215/82, EU:C:1983:233, 22 p.). Todėl šioje nu-
tartyje pateiktą išaiškinimą taip pat patvirtina būtinybė užtikrinti visišką Reglamento  
Nr. 73/2009 nuostatų veiksmingumą ir garantuoti, kad tinkamam Sąjungos lėšų apsau-
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gos administravimui kelianti grėsmę tiesioginių išmokų gavėjų veikla bus veiksmingai 
kontroliuojama. Atsakomybė už nustatytų įsipareigojimų nesilaikymą yra neatskiriama 
tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės dalis. Išplėstinės teisėjų kolegijos verti-
nimu, minėtų Europos Sąjungos teisės aktuose ir nacionalinės teisės aktuose įtvirtintų 
administracinių priemonių veiksmingumas sumažėtų, jei nacionalinėje teisėje numa-
tytos vykdymo proceso priemonės būtų nukreiptos į galutinai nenustatytas tiesioginių 
išmokų sumas ir būtų visiškai neatsižvelgiama į sankcijų, kurios gali būti skiriamos už 
nustatytą įsipareigojimų nesilaikymą, sistemą.

45. Apibendrinus paminėtus argumentus, reikia konstatuoti, kad nagrinėjamu 
atveju atsakovo atstovo Nacionalinės mokėjimo agentūros neteisėtų veiksmų nenusta-
tyta. Nenustačius šios pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį būtinosios valstybės at-
sakomybės sąlygos, pareiškėjo reikalavimas atlyginti turtinę žalą atmetamas.

46. Pareiškėjas taip pat prašo teismo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsi-
žvelgiant į tai, kad pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai atmesti, išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad jis neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (Administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 44 str.).

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

n u t a r i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą pa-

likti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.5.2. Dėl kelių transporto priemonių registro tvarkytojo pareigos tikrinti 
duomenis, esančius kituose valstybės registruose

Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 5 straipsnis numato, kad tur-
to arešto aktų registro duomenys yra vieši. Su šiais duomenimis Turto arešto aktų registro 
nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo (1 d.). Laikoma, kad turto 
arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jeigu turto arešto aktas yra įre-
gistruotas turto arešto aktų registre (2 d.). Remiantis šiuo teisiniu reglamentavimu, trans-
porto priemonių registro tvarkymo įstaigai besąlygiškai tenka atsakomybė dėl nepakan-
kamų teisinių, organizacinių, techninių ir kitų priemonių panaudojimo tokiais atvejais, 
kai nustatomas registro duomenų neatitikimas susijusiame registre esantiems viešiems  
duomenims.

Transporto priemonių registro tvarkytojo sutarčių su susijusiais registrais sudary-
mas ir vykdymas negali būti aplinkybe, nulemiančia registro duomenų vartotojų teisių ir 
teisėtų interesų apsaugos mastą, registro duomenų vartotojų interesų apsauga turi būti  
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garantuojama teisės aktuose numatyta apimtimi nepriklausomai nuo duomenų perdavi-
mo sutarčių tarp susijusių registrų vykdymo trūkumų, techninių nesklandumų ar pan. 

Administracinė byla Nr. A492-1684/2014
Teisminio proceso Nr. 2-03-3-02193-2012-8

Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2014 m. spalio 29 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Virginijos Volskienės 
(pranešėja),

rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsa-
kovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, apeliacinį skundą 
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimo admi-
nistracinėje byloje pagal pareiškėjo M. J. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovau-
jamai valstybės įmonės „Regitra“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. V., Centri-
nei hipotekos įstaigai, antstoliui Andriui Bubliui dėl žalos atlyginimo. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

M. J. kreipėsi į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą (dabar Vilniaus miesto apylin-
kės teismas) su ieškiniu (I t., b. l. 2-5), prašydamas priteisti jam iš atsakovo valstybės 
įmonės (toliau – ir VĮ) „Regitra“ 89 890 Lt nuostolių, 5 proc. metinių palūkanų nuo 
skundo padavimo į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. sprendimu M. J. ieškinį at-
metė, tačiau apeliacinės instancijos teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi pirmosios 
instancijos teismo sprendimą panaikino ir perdavė bylą nagrinėti Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi paša-
lino iš atsakovų VĮ „Regitra“ ir įtraukė atsakovu valstybę, atstovaujamą VĮ „Regitra“.

Pareiškėjas M. J. paaiškino, kad jam pagal 2011 m. spalio 20 d. vykdomąjį raštą 
antstolis iš skolininko D. V. turėjo išieškoti 75 000 Lt. Atliekant vykdymo veiksmus pa-
aiškėjo, kad VĮ „Regitra“ duomenimis, D. V. areštuotas automobilis (duomenys neskelbti-
ni), valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) (toliau – ir automobilis BMW), priklau-
so kitam savininkui – A. S. Šis automobilis buvo areštuotas pagal 2008 m. spalio 24 d. 
paties D. V. prašymą. Centrinė hipotekos įstaiga nurodė, kad duomenys apie automo-
bilio BMW areštą į Turto arešto aktų registrą įrašyti 2008 m. spalio 28 d. ir šie duome-
nys iš Turto arešto aktų registro išregistruoti nebuvo, duomenys yra vieši, todėl tiek VĮ 
„Regitra“, tiek D. V. buvo žinomas faktas apie automobilio BMW arešto įregistravimą. 
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VĮ „Regitra“ nurodė, kad 2008 m. gruodžio 3 d. Turto arešto aktų registras perdavė 
duomenis į Kelių transporto priemonių registrą apie arešto panaikinimą D. V. vardu 
registruotam automobiliui BMW, todėl 2009 m. balandžio 4 d. automobilis BMW buvo 
perregistruotas. Pareiškėjas tvirtino, kad VĮ „Regitra“ neturėjo teisės išregistruoti D. V. 
vardu areštuoto automobilio BMW, nes areštas panaikintas nebuvo. Tokiais VĮ „Regi-
tra“ veiksmais pareiškėjui yra padaryta žala, nes antstolis 2012 m. balandžio 23 d. iš-
davė pažymą, jog skolininkas D. V. jokio turto neturi, todėl nėra galimybės išieškoti 
priteistą sumą. Pareiškėjo teigimu, VĮ „Regitra“ darbuotojai privalėjo patikrinti, ar yra 
taikomi apribojimai perleidžiamam automobiliui BMW, privalėjo būti naudojami Tur-
to arešto aktų registro duomenys ir jei būti tinkamai atliktos pareigos, būtų pastebėta, 
jog iš Turto arešto aktų registro nėra išregistruotas areštas automobiliui BMW. Nurodė, 
jog 2012 m. balandžio 26 d. gautas vykdomasis raštas dėl 14 890 Lt išieškojimo iš D. V. 
pareiškėjo naudai, todėl šiuo metu D. V. pareiškėjui skolingas 89 890 Lt. Pareiškėjas 
mano, kad jei dėl VĮ „Regitra“ neteisėtų veiksmų D. V. areštuotas automobilis BMW 
nebūtų perleistas, varžytinėse jį pardavus, būtų galima visiškai padengti esamą skolą.

Atsakovo Lietuvos valstybės atstovė VĮ „Regitra“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir 
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (I t., b. l. 77–80). 

VĮ „Regitra“ teigimu, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių VĮ „Re-
gitra“ veiksmų neteisėtumą, o remiasi tik savo padarytomis prielaidomis. Nurodė, kad 
Turto arešto aktų registras 2008 m. gruodžio 3 d. perdavė duomenis į Kelių transporto 
priemonių registrą apie visų turto arešto aktu taikomų apribojimų panaikinimą D. V.  
vardu registruotoms transporto priemonėms. VĮ „Regitra“, atlikdama registravimo 
procedūrą, automatiškai realiame režime tikrina, ar netaikomi apribojimai. Ji neatliko 
jokių neteisėtų veiksmų, elgėsi atidžiai ir rūpestingai, tinkamai ir visapusiškai įvykdė 
savo pareigas. Pareiškėjas negali išieškoti skolos iš D. V. dėl to, kad D. V., elgdamasis 
nesąžiningai ir žinodamas apie jam pareikštus reikalavimus bei žinodamas, kad iš jo 
turimo turto bus tenkinami kreditorių reikalavimai, perleido turtą kitiems asmenims 
ir taip pažeidė kreditorių teisėtus interesus atgauti skolą. Kadangi VĮ „Regitra“ jokių 
neteisėtų veiksmų neatliko, ji negali būti atsakinga už pareiškėjo nurodytos žalos ki-
limą ir atlyginimą. Pažymėjo, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas negalės 
išieškoti skolos iš D. V. ateityje. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas ban-
dė ginčyti turto perleidimo sandorį. 

Centrinė hipotekos įstaiga prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra (I t., b. l. 72–74). 
Centrinė hipotekos įstaiga nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 1 d. Turto arešto aktų registre 
buvo įregistruotas turto areštas D. V. turtui – laikinai apribotas disponavimas 60 000 Lt 
vertės neidentifikuotu turtu. Antstoliui patenkinus D. V. 2008 m. spalio 24 d. prašy-
mą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo – 2008 m. spalio 28 d. Turto arešto 
aktų registre įregistruotas areštas automobiliui BMW. Turto arešto aktų registre nėra 
registruota jokių įrašų dėl apribojimų disponuoti automobiliu BMW panaikinimo. VĮ 
„Regitra“ negalėjo nežinoti apie automobilio BMW disponavimo apribojimą. Visi turto 
arešto duomenys, įrašyti į Turto arešto aktų registrą, laikomi teisingais ir išsamiais, kol 
jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl byloje pateiktų išrašų išsami informa-
cija apie D. V. turtui įregistruotus areštus yra teisinga ir įrodanti faktą, kad Turto arešto 
aktų registre disponavimo automobiliu BMW apribojimai niekada nebuvo panaikinti.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 6 d. sprendimu (III. t., 
b. l. 1–4) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Priteisė pareiškėjui M. J. iš atsakovo Lie-
tuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, 75 000 Lt (septyniasdešimt penkis tūkstan-
čius litų) žalos atlyginimo. Kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą. Grąžino pareiškė-
jui M. J. sumokėtą 2 697 Lt (du tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt septynis litus) 
žyminį mokestį. Priteisė pareiškėjui M. J. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos 
VĮ „Regitra“, 2 656 Lt (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt šešis litus) bylinėji-
mosi išlaidų.

Teismas nustatė, kad remdamasis 2011 m. spalio 20 d. teismo vykdomuoju raštu 
antstolis 2012 m. sausio 24 d. surašė raginimą D. V. įvykdyti sprendimą dėl 75 000 Lt 
grąžinimo M. J. (I t., b. l. 8). Sprendimo vykdymo užtikrinimui, pagal 2008 m. rugpjūčio 
27 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį, buvo areštuotas D. V. turtas 60 000 Lt 
apimtimi, neidentifikuojant areštuojamo turto (I t., b. l. 134-137). Pagal 2008 m. spa-
lio 24 d. D. V. prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir uždėti areštą jo au-
tomobiliui BMW, 2008 m. spalio 28 d. buvo areštuotas D. V. automobilis BMW (I t.,  
b. l. 134-137, 21). Iš VĮ „Regitra“ pateikto automobilio BMW nuosavybės perrašymo is-
torijos išrašo nustatyta, jog 2009 m. balandžio 4 d. buvo pakeisti duomenys, pasikeitus 
transporto priemonės savininkui, ir tai datai savininku nurodytas P. Z., 2009 m. liepos 
7 d. automobilis perleistas A. S. (I t., b. l. 81–82). Centrinė hipotekos įstaiga 2012 m. 
sausio 10 d. rašte Nr. B5-263(12) nurodė, jog duomenys apie automobilio BMW areštą į 
Turto arešto aktų registrą įrašyti 2008 m. spalio 28 d. ir iš Turto arešto aktų registro išre-
gistruoti nebuvo (I t., b. l. 55). VĮ „Regitra“ 2012 m. vasario 28 d. rašte Nr. (1.14)-24-815 
nurodė, jog 2008 m. gruodžio 3 d. Turto arešto aktų registras perdavė duomenis į Kelių 
transporto priemonių registrą apie visų turto arešto aktu taikomų apribojimų panai-
kinimą D. V. vardu registruotoms transporto priemonėms, tuo pačiu ir automobiliui 
BMW (I t., b. l. 54). 2012 m. balandžio 23 d. teismo vykdomuoju raštu nuspręsta išieš-
koti iš D. V. pareiškėjo naudai 14 890,00 Lt (I t., b. l. 11).

Teismas pažymėjo, jog remiantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro 
įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 4 straipsniu dėl turto arešto atsiranda teisinės pase-
kmės asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momen-
to, o kai nėra galimybių paskelbti, – nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto 
aktų registre momento, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. Tretiesiems asme-
nims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo 
Turto arešto aktų registre. Visi turto arešto duomenys, įrašyti į Turto arešto aktų regis-
trą, laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

Bylos duomenimis nustatyta, kad įrašas apie areštą automobiliui BMW, kurio ver-
tė 164 700,00 Lt, nesikeitė (I t., b. l. 134–137), todėl sprendė, kad automobilis BMW ne-
galėjo būti perregistruotas kito asmens vardu, kadangi minėtai transporto priemonei 
areštas niekada nebuvo panaikintas. Teismas nustatė, kad VĮ „Regitra“ negalėjo nežinoti 
apie automobilio BMW disponavimo apribojimą. Pabrėžė, kad kylant neaiškumams VĮ 
„Regitra“ visada neatlygintinai gali naudotis Turto arešto registro duomenimis. VĮ „Re-
gitra“, būdama valstybės įmonė, savo pareigas turi atlikti itin atidžiai bei tinkamai. Tai, 
kad 2009 m. perregistruodami automobilį BMW, VĮ „Regitra“ darbuotojai nepastebė-
jo šiam automobiliui įregistruoto arešto, nesiėmė visų įmanomų priemonių patikrinti 
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duomenis apie areštą, laikyta aplaidžiu pareigų vykdymu, nesuderinamu su Įstatymo 
4 straipsnio nuostatomis, ir pripažinta, kad VĮ „Regitra“ atliko neteisėtus veiksmus ir 
padarė pareiškėjui žalos. Įvertinęs bylos duomenis teismas konstatavo, kad dėl VĮ „Re-
gitra“ kaltės pareiškėjas neatgavo ir neturi galimybės atgauti 75 000 Lt, todėl Lietuvos 
valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, turi atlyginti pareiškėjui atsiradusią žalą.

Teismas pažymėjo, kad prašomą priteisti 14 890 Lt sumą nutarta išieško-
ti 2012 m. balandžio 23 d. teismo vykdomojo rašto pagrindu, tačiau duomenų apie 
14 890 Lt sumos užtikrinimą nepateikta, be to, areštas automobiliui įregistruotas 
2008 m. spalio 28 d., automobilio BMW perrašymo veiksmai buvo atlikti 2009 m., to-
dėl spręsta, kad prašoma priteisti 14 890 Lt suma laiko atžvilgiu jau negali būti siejama 
su nagrinėjama situacija, todėl 14 890 Lt negali būti priteisiami iš atsakovo Lietuvos 
valstybės atstovės VĮ „Regitra“. Teismas nenustatė pagrindo priteisti pareiškėjui 5 proc. 
dydžio palūkanas, kadangi ginčas iš esmės kilęs dėl valstybės įmonės netinkamų veiks-
mų, ginčas yra administracinės, ne civilinės prigimties – tarp pareiškėjo ir Lietuvos 
valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, susiklostė teisiniai santykiai, kuriuos reglamen-
tuoja viešosios teisės normos, ir palūkanų, kaip minimalių nuostolių užtikrinimo, ins-
titutas šiems santykiams netaikomas. Tokia teismo išvada grįsta Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo formuojama praktika (2013 m. gruodžio 2 d. nutartimi admi-
nistracinėje byloje Nr. A520-2473/2013).

III.

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“ (toliau – ir apeliantas), 
pateikė apeliacinį skundą (III t., b. l. 10–15), prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimą ir priteisti iš pareiškėjo visas 
bylinėjimosi išlaidas. 

Atsakovas mano, kad teismas išnagrinėjo skundą, kuris neatitinka Lietuvos Res-
publikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnyje įtvir-
tintų reikalavimų, t. y. nagrinėjo ne skundą, o ieškinį. Be to, priėmė sprendimą dėl ne-
dalyvaujančio byloje asmens – Lietuvos valstybės. Tvirtina, kad VĮ „Regitra“, nebūdama 
civilinių teisinių santykių, kurių pagrindu atsiranda tam tikros daiktinės teisės, dalyvė 
neįgyja jokių pareigų pirkimo–pardavimo ar kitokių sandorių juose dalyvaujančių as-
menų atžvilgiu. VĮ „Regitra“ yra registro tvarkymo įstaiga, kuri registruoja kelių trans-
porto priemones, kaip registro objektus. Dėl šių priežasčių VĮ „Regitra“ niekaip nėra 
atsakinga už tai, kad skolininkas D. V., būdamas nesąžiningas pardavė jo paties pra-
šymu areštuotą automobilį kitam asmeniui, taip pažeisdamas Civilinio kodekso 6.321 
straipsnio 3 dalį, įpareigojančią patvirtinti, kad parduodamas turtas nėra areštuotas. 
Teigia, kad VĮ „Regitra“ veiksmai, keičiant registracijos duomenis, pasikeitus transpor-
to priemonės valdytojui, nenulėmė neigiamų teisinių pasekmių, nes pareiškėjas negali 
atgauti skolos, nukreipdamas išieškojimą į D. V. priklausantį turtą, kadangi šis yra per-
leistas kitiems asmenims pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Pažymi, kad byloje 
nėra duomenų apie skolininkui D. V. priklausantį turtą, iš kurio gali būti vykdomas 
išieškojimas.

Atsakovas tvirtina, jog teismas nepagrįstai neatsižvelgė į 2002 m. gruodžio 16 d. tarp 
jo ir Centrinės hipotekos įstaigos pasirašytą Duomenų teikimo sutartį Nr. R/02-02/193 
(toliau – ir Duomenų teikimo sutartis). Pažymi, kad 2008 m. gruodžio 3 d. apsikeičiant 
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duomenimis atsakovui buvo atsiųsta informacija apie arešto akto išregistravimą nenu-
rodant transporto priemonės duomenų, o tokiu atveju vadovaujantis Duomenų teiki-
mo sutarties priedo Nr. 2 5.5 punktu laikytina, kad išregistravimas galioja visiems areš-
to įrašams. Tvirtina, kad Centrinė hipotekos įstaiga tik 2010 m. vasario mėn. pastebėjo 
savo duomenų neatitikimą apie automobiliui taikomą areštą ir tik tada patikslino areš-
to įregistravimą D. V. automobiliui ir informavo apie tai VĮ „Regitra“. Atsakovas pažy-
mi, kad Kelių transporto priemonių registre automobiliui BMW 2009 m. balandžio 4 d. 
nebuvo taikomi jokie apribojimai, todėl nebuvo pagrindo atsisakyti atlikti duomenų 
keitimą pasikeitus transporto priemonės savininkui. VĮ „Regitra“ neturi pareigos kie-
kvieną kartą prieš keičiant transporto priemonės duomenis tikrinti kitus Lietuvos re-
gistrus, nes informacija į Kelių transporto priemonių registrą perduodama pagal Duo-
menų teikimo sutartį. 

Atsakovas pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad VĮ „Regitra“ neatliko neteisėtų 
veiksmų, ji neturi pareigos atlyginti pareiškėjui nuostolius. Atsakovo manymu, pareiš-
kėjas neįrodė ir pačios žalos fakto, t. y. nėra pagrindo manyti, kad skola iš D. V. negalės 
būti išieškota ateityje, taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, kad areštuotas automobi-
lis galėjo būti antstolio parduotas už sumą, reikalingą visam kreditoriniam reikalavi-
mui. Pažymi, kad automobilis kiekvienais metais nuvertėja, todėl nėra aišku už kokią 
sumą jis būtų parduotas iš varžytinių.

Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (III t., b. l. 36–46), kuriame pra-
šo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Pareiškėjas mano, kad teismo sprendimas yra objektyvus, išsamus, motyvuotas, 
pagrįstas teisės aktų analize ir teismų praktika ir visiškai sutinka su teismo sprendimo 
motyvais. Iš esmės pareiškėjas nenurodo jokių naujų argumentų, kurių nebūtų išdėstęs 
savo skunde, jis tik pakartoja skundo argumentus ir teismo sprendimo motyvus.

Pareiškėjas mano, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepažeidė 
jokių procesinės teisės normų. Teigia, kad nebuvo būtinybės išimtinai dėl formalumo 
teikti naują procesinį dokumentą su nauju jo pavadinimu. Mano, kad atsakovu bylo-
je remiantis CK 6.271 straipsniu pagrįstai laikyta valstybė. Tvirtina, kad automobilis 
BMW negalėjo būti užregistruotas kito asmens vardu, kadangi įrašas apie areštą šiai 
transporto priemonei nesikeitė. Mano, kad apeliantas nėra įgaliotas skųsti sprendimo 
valstybės vardu. Dėl žalos kilimo laiko atsakinga VĮ „Regitra“, kadangi ji neturėjo vyk-
dyti jokios areštuoto turto perleidimo operacijos. Teigia, kad D. V. nebūtų perleidęs au-
tomobilio kitam asmeniui, jei VĮ „Regitra“ duomenų bazėje būtų buvusi žyma apie jam 
taikomą areštą. Tvirtina, kad antstolio padėjėjos 2012 m. balandžio 23 d. išduota pažy-
ma patvirtina, kad D. V. neturi jokio turto, todėl nėra galimybės išieškoti iš jo skolą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Centrinė hipotekos įstaiga pateikė atsiliepimą į 
apeliacinį skundą (III t., b. l. 26–33), prašydamas apeliacinį skundą nagrinėti teismo 
nuožiūra. 

Centrinė hipotekos įstaiga mano, kad pareiškėjo pateiktas skundas atitiko esmi-
nius procesinio dokumento turiniui keliamus reikalavimus, įtvirtintus ABTĮ, todėl teis-
mas pagrįstai jį nagrinėjo, taip pat pagrįstai įtraukė atsakovu Lietuvos valstybę, atsto-
vaujamą VĮ „Regitra“.

Remiasi Turto arešto aktų registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuosta-
ta, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jeigu turto areš-
to aktas yra įregistruotas Turto arešto aktų registre ir teigia, kad atsakovas negalėjo  
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nežinoti apie automobilio BMW areštą. Centrinė hipotekos įstaiga taip pat remiasi Tur-
to arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad visi turto 
arešto duomenys, įrašyti į Turto arešto aktų registrą, laikomi teisingais ir išsamiais, kol 
nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Pažymi, kad duomenys apie D. V. priklau-
sančio automobilio areštą niekada nebuvo panaikinti. Trečiasis suinteresuotas asmuo 
atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuos-
tatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu  
Nr. 1286 (toliau – ir Nuostatai), 14.28 punktą, pagal kurį registre, be kita ko, tvarkomi 
duomenys apie transporto priemonės valdymo, disponavimo, naudojimo ir kitus apri-
bojimus, taip pat į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. 
įsakymu Nr. 260 Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklė-
se įtvirtintą nuostatą, kad areštuotos transporto priemonės iš registro neišregistruoja-
mos. Pažymi, kad Nuostatų reikalavimai (13.5, 12.6.2, 43, 44, 14.1, 14.2 p.) suponuoja 
apelianto pareigą rūpintis tvarkomame Lietuvos Respublikos kelių transporto priemo-
nių registre kaupiamų duomenų teisingumu, sutikrinti duomenis su susijusių registrų 
duomenimis, nustačius neatitikimus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis ne-
delsiant raštu perduoti susijusio registro tvarkymo įstaigai, todėl laiko nepagrįstu ape-
lianto teiginį, kad jokie teisės aktai nenumato jo pareigos keičiant transporto priemo-
nės duomenis papildomai domėtis ir tikrinti kitus registrus apie transporto priemonei 
taikomus apribojimus. Nurodo, kad 2008 m. gruodžio 4 d. buvo išregistruotas areštas 
neidentifikuotam turtui, priklausančiam D. V., todėl įrašas Kelių transporto priemo-
nių registre apie automobilio BMW areštą, neturėjo būti keičiamas, kadangi remiantis 
tarp šalių nusistovėjusia Duomenų teikimo sutarties vykdymo praktika išregistruojant 
transporto priemonės areštą iš Turto arešto aktų registro Kelių transporto priemonių 
registrui yra perduodami duomenys, kuriuose nurodomas transporto priemonės VIN 
kodas arba valstybinis numeris ir tik pateikus tokius duomenis VĮ „Regitra“ panaikin-
davo įrašą apie transporto priemonės areštą. Pažymi, kad neužtenkant duomenų apie 
areštą ar kilus neaiškumams VĮ „Regitra“ turi galimybę gauti papildomus duomenis 
interneto tinklu, be to, turi pareigą pranešti apie pastebėtus neatitikimus kitai sutarties 
šaliai pagal Duomenų teikimo sutartį. Laiko neteisingu apelianto teiginį, kad Centrinė 
hipotekos įstaiga savo duomenų neatitikimą pastebėjo tik 2010 m. vasario mėnesį ir 
nurodo, kad nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki šiol duomenys apie automobilio BMW areš-
tą tvarkyti nebuvo, Centrinė hipotekos įstaiga, pastebėjusi, kad Kelių transporto prie-
monių registre duomenys apie šiai transporto priemonei taikomą areštą buvo išbrauk-
ti, geranoriškai apie tai informavo VĮ „Regitra“.

Teisėjų kolegija

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

Ginčo esmė

Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro pareiškėjo teisė į žalos at-
lyginimą, kurią patyrė dėl neteisėtų kelių transporto priemonių registro tvarkytojo 
veiksmų.
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Byloje pateikiamas Turto arešto aktų registro (toliau – TAAR) išrašas, išsami in-
formacija (su pakeitimų istorija), patvirtina, kad Turto arešto aktu Nr. 1008001507 
2008 m. rugsėjo 1 d. kreditoriaus M. J. reikalavimų užtikrinimui buvo areštuotas D. V. 
turtas – neidentifikuotas, piniginės lėšos, nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas ir 
turtinės teisės 60 000 Lt sumai, apribotas disponavimas. Turto arešto akto pakeiti-
mu 2008 m. rugsėjo 24 d. buvo įregistruotas areštas pastatui, 1/10 daliai, unikalus  
Nr. (duomenys neskelbtini), kiti duomenys iš esmės nesikeitė. Turto arešto akto pakei-
timu 2008 m. spalio 28 d. areštas minėtam pastatui buvo išregistruotas, įregistruotas 
areštas transporto priemonei BMW, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), kiti duo-
menys nesikeitė. Turto arešto akto pakeitimu 2008 m. gruodžio 4 d. buvo išregistruotas 
areštas neidentifikuotam turtui – piniginėms lėšoms, nekilnojamajam ir kilnojamajam 
turtui ir turtinėms teisėms, 60 000 Lt sumai, išregistravimo priežastimi nurodytas ko-
regavimas, kiti TAA Nr. 1008001507 duomenys nesikeitė, t. y. areštas transporto prie-
monei BMW, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) 60 000 Lt sumai, apribotas dispo-
navimas, išliko.

2011 m. gruodžio 9 d. vykdymui buvo pateiktas Vilniaus miesto 1 apylinkės teis-
mo 2011 m. spalio 20 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-136-803 dėl 75 000 Lt sko-
los išieškojimo iš D. V. išieškotojo M. J. naudai, ir, nors Centrinės hipotekos įstaigos 
duomenimis areštas automobiliui (duomenys neskelbtini) valstybinis Nr. (duomenys 
neskelbtini) priklausiusiam D. V., iš Turto arešto aktų registro išregistruotas nebuvo, 
remiantis VĮ „Regitra“ duomenimis paaiškėjo, kad šis automobilis yra įregistruotas 
kito savininko, A. S., vardu. VĮ „Regitra“ 2012 m. vasario 28 d. raštu Nr. (1.14)-24-815 
antstoliui atsakė, kad VĮ „Regitra“ tvarkomas Lietuvos Respublikos kelių transpor-
to priemonių registras (toliau – KTPR) duomenis apie taikomus apribojimus gauna 
automatiniu būdu iš susijusio Turto arešto aktų registro Duomenų teikimo sutartyje 
numatytomis sąlygomis. Nurodė, kad 2008 m. gruodžio 9 d. iš TAAR buvo gauta infor-
macija apie visų turto arešto aktu Nr. 1008001507 taikomų apribojimų panaikinimą D. 
V. vardu registruotoms transporto priemonėms, tuo pačiu ir automobiliui (duomenys 
neskelbtini), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), todėl 2009 m. balandžio 4 d. VĮ 
„Regitra“, vykdydama minėtos transporto priemonės perregistravimą kito asmens P. Z. 
vardu, teigia duomenų apie taikomus galiojančius apribojimus neturėjusi. 2009 m. lie-
pos 7 d. automobilis perleistas A. S. Antstolio Andriaus Bublio padėjėja 2012 m. balan-
džio 23 d. išdavė pažymą, jog skolininkas D. V. nekilnojamojo turto, transporto prie-
monių ir lėšų bankuose neturi, todėl realiai nėra galimybės išieškoti priteistą sumą.

Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo pa-
reiškėjui iš atsakovo buvo priteista 75 000 Lt žalos atlyginimo, teigia, kad įregistruo-
damas (išregistruodamas) apribojimus transporto priemonėms, vadovavosi 2002 m. 
gruodžio 16 d. tarp jo ir Centrinės hipotekos įstaigos pasirašyta Duomenų teikimo su-
tartimi Nr. R/02-02/193, į kurią teismas neatsižvelgė. Akcentuoja, kad 2008 m. gruodžio 
3 d. apsikeičiant duomenimis atsakovui buvo atsiųsta informacija apie arešto akto išre-
gistravimą nenurodant transporto priemonės duomenų, o tokiu atveju vadovaujantis 
Duomenų teikimo sutarties priedo Nr. 2 5.5 punktu laikytina, kad išregistravimas ga-
lioja visiems arešto įrašams.
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Transporto priemonių registro tvarkytojo pareigos

Lietuvos Respublikos Valstybės registrų įstatymo, priimto 1996 m. rugpjūčio 
13 d., Nr. I-1490, redakcijos, galiojusios nurodomų neteisėtų veiksmų atlikimo metu 
(nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. iki 2009 m. lapkričio 28 d.), 2 straipsnio 12 punktas re-
gistro tvarkymo įstaigą apibrėžė kaip įstatymu ar Vyriausybės nutarimu paskirtą ju-
ridinį asmenį, registruojantį registro objektus, tvarkantį ir teikiantį registro duomenis 
bei dokumentus ir atsakantį už jų saugą. Registro duomenų tvarkymą reglamentuoja 
atitinkamo registro įstatymas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, registro 
nuostatai, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais – ir registro duomenų tvarkymo 
sutartys.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 buvo 
įsteigtas Lietuvos Respublikos transporto priemonių registras bei patvirtinti Lietuvos 
Respublikos transporto priemonių registro nuostatai (toliau – Nuostatai). Nuosta-
tų (red., galiojusi nuo 2007 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 m. spalio 3 d.) 9.2 punktu buvo 
nustatyta, kad registro tvarkymo įstaiga yra valstybės įmonė „Regitra“, kurią sudaro 
centrinis registratorius ir teritoriniai registratoriai (valstybės įmonės „Regitra“ filia-
lai, pavaldūs ir atskaitingi centriniam registratoriui; ji yra ir registro asmens duomenų 
tvarkytoja. Nuostatų 13.1 punktu centriniam registratoriui yra nustatyta pareiga užti-
krinti sąveiką su kitais registrais, užtikrinti, kad gauti duomenys būtų nuolat atnaujina-
mi, sudaryti teisines, technologines ir technines galimybes teritoriniams registratoriams 
naudotis jiems reikalingais susijusių registrų duomenimis; 13.5 punkte nustatyta, kad 
centrinis registratorius tvarko centrinėje duomenų bazėje esančius duomenis, susiju-
sius su kelių transporto priemonių įkeitimu, areštu ir kitais kelių transporto priemonių 
naudojimo, valdymo ir disponavimo jomis teisių suvaržymais (toliau vadinama – apri-
bojimais); 13.7 punktas – nustato registro organizavimo principus ir tvarką. Nuostatų 
25 punktas numato, kad Centrinis ar teritorinis registratorius, kuriam pateiktas prašy-
mas įregistruoti, prašymas (pranešimas-deklaracija) išregistruoti kelių transporto prie-
monę ar prašymas (pranešimas-deklaracija) pakeisti registro duomenis ir (ar) kiti Kelių 
transporto priemonių registravimo taisyklėse nurodyti dokumentai, per 8 darbo valan-
das nuo šių dokumentų gavimo momento atlieka šių Nuostatų 27 punkte nurodytus 
patikrinimus, priima sprendimą įregistruoti, išregistruoti kelių transporto priemonę ar 
pakeisti registro duomenis, įrašo kelių transporto priemonės duomenis į centrinę duo-
menų bazę, registruojamai kelių transporto priemonei suteikia unikalų identifikavimo 
kodą, Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių nustatytais atvejais išduoda 
kelių transporto priemonės registravimo dokumentą ir (ar) apie laikiną registravimą 
(išregistravimą) pažymi duomenų teikėjo pateiktame dokumente (2007 m. rugpjū-
čio 22 d. nutarimo Nr. 954 red., nuo 2007 m. rugsėjo 16 d.). Nuostatų 27.3. punktas 
įtvirtina, kad Centrinis registratorius, gavęs duomenų teikėjo prašymą (pranešimą-
deklaraciją) pakeisti registro duomenis ar išregistruoti kelių transporto priemonę, 
arba teritorinio registratoriaus prašymu patikrina, ar registruojamai kelių transporto 
priemonei taikomi apribojimai; nustačius tokį faktą, atitinkamam teritoriniam regis-
tratoriui nedelsiant perduodamas pranešimas apie registruojamai kelių transporto 
priemonei taikomus apribojimus. Nuostatų 39 punktu yra numatyta, kad teisinėmis, 
administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrina-
ma, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, 
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kad registro duomenys atitiktų duomenų pateikėjo duomenis. Registro funkcionavi-
mui užtikrinti naudojami kitų registrų duomenys, tame tarpe Turto arešto aktų regis-
tro duomenys apie kelių transporto priemonių arešto aktų įregistravimą – šių Nuosta-
tų 19.1-19.4, 19.6 punktuose numatytiems duomenims patikrinti (41.6 p.). Sąveika su 
kiekvienu konkrečiu registru įteisinama duomenų teikimo sutartimi.

Aptartos Valstybės registrų įstatymo nuostatos, transporto priemonių registro 
nuostatai patvirtina, kad registro tvarkymo įstaiga turi pareigą, gavusi prašymą įregis-
truoti / išregistruoti transporto priemonę / pakeisti registro duomenis, per 8 valan-
das patikrinti, ar registruojamai transporto priemonei taikomi apribojimai; be to, tei-
sinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis privalo užtikrinti, kad 
tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi duomenys. Nagrinėjamoje byloje nustatyti 
faktai patvirtina, kad teisės aktuose nustatytas pareigas registro tvarkymo įstaiga at-
liko netinkamai, nes ginčo transporto priemonės perleidimas kitam savininkui buvo 
įregistruotas nepatikrinus duomenų susijusiame registre, esant galiojantiems apriboji-
mams disponuoti turtu. Apeliantas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo iš-
vadas dėl nustatytų neteisėtų veiksmų, teigia, kad duomenys apie transporto priemonei 
taikomus apribojimus buvo pakeisti automatiškai remiantis Duomenų teikimo sutar-
ties pagrindu atsiųstu pranešimu. Šie argumentai nepagrįsti ir atmestini, nes registro 
tvarkymo įstaiga privalo teisingų duomenų įrašymą užtikrinti visomis galimomis tei-
sinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis. Taigi įstatymų leidėjas 
suteikia registro tvarkymo įstaigai plačią diskreciją veikti, neapsiribojant informacijos 
gavimu duomenų teikimo sutarties pagrindu, siekiant užtikrinti jai priskirtų funkcijų 
bei teisės aktuose numatytų tikslų tinkamą įgyvendinimą.

Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad duomenys 
apie transporto priemonei taikomus apribojimus buvo galiojantys ir viešai prieinami. 
Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas (red., galiojusi nuo 2004 m. 
sausio 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d.) nustato turto arešto aktų registro steigimo ir tur-
to arešto aktų įregistravimo tvarką, šiame registre registruojamus duomenis, jų teisinį 
statusą, žalos, padarytos tvarkant turto arešto aktų registrą, atlyginimo tvarką (1 str.). 
Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato, kad turto areštas sukelia teisines pasekmes 
asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o 
nesant galimybės paskelbti – nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų re-
gistre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip. Tretiesiems asmenims turto areštas 
sukelia teisines pasekmes nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų regis-
tre; 2 dalyje įtvirtinta, kad visi turto arešto duomenys, įrašyti į turto arešto aktų regis-
trą, laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. TAAR 
įstatymo 5 straipsnis numato, kad turto arešto aktų registro duomenys yra vieši. Su 
šiais duomenimis Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka gali susipažin-
ti kiekvienas asmuo (1 d.). Laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kie-
kvienam asmeniui, jeigu turto arešto aktas yra įregistruotas turto arešto aktų registre  
(2 d.). Turto arešto aktų įregistravimo tvarką nustato Turto arešto aktų registro nuosta-
tai (10 str. 2 d.). Turto arešto aktų registro nuostatų (red., galiojusi nuo 2007 m. birželio 
22 d. iki 2011 m. lapkričio 13 d.) 55 punkte taip pat numatyta, kad registro duomenys 
yra vieši, su jais šių nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo. Aptartas 
reglamentavimas sudaro teisinį pagrindą teigti, kad transporto priemonių registro tvar-
kymo įstaigai besąlygiškai tenka atsakomybė dėl nepakankamų teisinių, organizacinių, 



203

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

techninių ir kitų priemonių panaudojimo tokiais atvejais, kai nustatomas registro duo-
menų neatitikimas susijusiame registre esantiems viešiems duomenims.

Kitos registro tvarkytojo atsakomybės už padarytą žalą sąlygos

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, 
atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė 
iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės 
valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį 
atsiranda tada, kai valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus 
šios institucijos darbuotojai privalėjo veikti. Tai reiškia, kad byloje turi būti nustatyti 
atsakovo neteisėti veiksmai, kurie turi būti susiję priežastiniu ryšiu su patirta žala, nes 
CK 6.246–6.248 straipsniai numato, kad civilinei atsakomybei atsirasti būtina, kad eg-
zistuotų visuma bendrųjų atsakomybės sąlygų: būtų padaryta žala; žala būtų padaryta 
asmens neteisėtais veiksmais; neteisėtą veiką ir žalos atsiradimą sietų priežastinis ryšys. 
Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmu-
siais skolininko atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės 
prigimtį galėtų būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Aptariant registro tvarkyto-
jo pareigą užtikrinti teisingų duomenų įrašymą registre visomis galimomis teisinėmis, 
organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis, konstatuota, kad registro tvar-
kymo įstaiga neveikė taip, kaip privalėjo veikti atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, 
t. y. nustatyti neteisėti veiksmai kaip būtinoji atsakomybės sąlyga.

Apeliantas, nesutikdamas su šiomis išvadomis, apeliaciniame skunde teigė, kad 
pirmosios instancijos teismas neįvertino visų reikšmingų aplinkybių byloje, t. y. nena-
grinėjo, ar VĮ „Regitra“ tinkamai įvykdė 2002 m. gruodžio 16 d. tarp jo ir Centrinės 
hipotekos įstaigos pasirašytą Duomenų teikimo sutartį Nr. R/02-02/193, nurodė, kad 
2008 m. gruodžio 3 d. apsikeičiant duomenimis atsakovui buvo atsiųsta informacija 
apie arešto akto išregistravimą nenurodant transporto priemonės duomenų, o tokiu 
atveju buvo vadovaujamasi Duomenų teikimo sutarties priedo Nr. 2 5.5 punktu ir lai-
koma, kad išregistravimas galioja visiems arešto įrašams. Iš esmės toms pačioms aplin-
kybėms ištirti apeliantas prašė byloje skirti ekspertizę. Teisėjų kolegija minėtų apelianto 
argumentų nepripažįsta teisiškai reikšmingais sprendžiant ginčą dėl pareiškėjo patir-
tos žalos atlyginimo, nes Duomenų teikimo sutarties tinkamas vykdymas nėra susijęs 
priežastiniu ryšiu su pareiškėjo reikalaujamais atlyginti nuostoliais. Pareiškėjo nuosto-
lių priežastimi nagrinėjamu atveju buvo ginčo transporto priemonės perleidimo kitam 
asmeniui neteisėtas įregistravimas, kuriam užkirsti kelią privalėjo registro tvarkytojas 
visomis galimomis teisinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis. 
Transporto priemonių registro tvarkytojo sutarčių su susijusiais registrais sudarymas 
ir vykdymas negali būti aplinkybe, nulemiančia registro duomenų vartotojų teisių ir 
teisėtų interesų apsaugos mastą, registro duomenų vartotojų interesų apsauga turi būti 
garantuojama teisės aktuose numatyta apimtimi nepriklausomai nuo duomenų per-
davimo sutarčių tarp susijusių registrų vykdymo trūkumų, techninių nesklandumų ar 
pan. Teisėjų kolegija dėl tų pačių priežasčių netenkina apelianto prašymo skirti byloje 
teismo ekspertizę, ji netikslinga, jos rezultatai neturės įtakos reikšmingų faktų nusta-
tymui byloje. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad TAAR ginčo automobiliui jo perlei-
dimo metu buvo įregistruoti apribojimai, ir šiais duomenimis VĮ „Regitra“ privalėjo 
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vadovautis, todėl laikytina, kad šio registro tvarkytojo veiksmai yra susiję teisiškai 
reikšmingu priežastiniu ryšiu su pareiškėjo nuostoliais, nes, perleidus transporto prie-
monę, pareiškėjas neteko galimybės išieškoti teismo sprendimu priteistas sumas.

Apelianto argumentas, kad pareiškėjas nuostolius patyrė dėl neteisėtų skolininko 
trečiojo suinteresuoto asmens D. V. veiksmų, kuris, žinodamas apie automobilio areš-
tą, jį pardavė kitam asmeniui, nėra reikšmingas sprendžiant šį ginčą. Pareiškėjo skun-
do pagrindą sudaro aplinkybės, susijusios su registro tvarkytojo veiksmų teisėtumo 
vertinimu, ir neteisėtų veiksmų konstatavimui neturi įtakos skolininko sąžiningumo 
vertinimas. 

Be minėtų žalos atlyginimo sąlygų – neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio, 
byloje pareiškėjas privalo pagrįsti patirtų nuostolių dydį, t. y. reikalaujamą žalos atly-
ginimą. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo pareiškėjui žalos atly-
ginimą, rėmėsi duomenimis vykdomojoje byloje Nr. 0042/08/02589 apie areštuoto au-
tomobilio vertę – kelių transporto priemonės vertinimo 2008 m. birželio 18 d. pažyma 
patvirtino automobilio (duomenys neskelbtini) 164 700,00 Lt vertę; teismo 2011 m. spa-
lio 20 d. vykdomuoju raštu, kuriuo 75 000,00 Lt suma išieškotina iš skolininko D. V. pa-
reiškėjui M. J. Byloje pateikiama antstolio Andriaus Bublio padėjėjos 2012 m. balandžio 
23 d. išduota pažyma, jog skolininkas D. V. nekilnojamojo turto, transporto priemo-
nių ir lėšų bankuose neturi, todėl realiai nėra galimybės išieškoti priteistą sumą. Be to, 
byloje pateikiami turto arešto aktai Nr. 0410000171, Nr. 0810002856, Nr. 0510004681,  
Nr. 0311001416 patvirtina, kad D. V. yra neįvykdęs turtinių įsipareigojimų ir kitiems 
kreditoriams, kurių reikalavimų užtikrinimui jo turtas buvo areštuotas. Tokios aplin-
kybės pagrindžia pareiškėjo nuostolių realumą. Kita vertus, nors apeliantas nesutinka 
su atlygintinos žalos dydžiu, teismui nėra pateikęs įrodymų, kurie pagrįstų kitokį žalos 
atlyginimo dydį, todėl teismui nėra pagrindo atsižvelgti į jo argumentus dėl automobi-
lio nuvertėjimo bei kt.

Apibendrindama byloje ištirtas faktines bei teisines aplinkybes, teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nustatė visas ginčui išspręsti reikšmin-
gas aplinkybes, objektyviai jas įvertino, iš esmės teisingai taikė ginčui spręsti aktua-
lias teisės normas ir padarė pagrįstas išvadas tiek dėl transporto registro tvarkytojo 
neteisėtų veiksmų, jų įtakos pareiškėjo patirtiems nuostoliams, tiek dėl reikalaujamos 
atlyginti turtinės žalos dydžio, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ape-
liaciniame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo.

Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas

Teisėjų kolegija, atmesdama apeliacinį skundą, pripažįsta pareiškėjo teisę į bylinė-
jimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą (ABTĮ 44 str. 6 d.). Pa-
reiškėjas pateikė 2014 m. kovo 7 d. sudarytą atstovavimo sutartį su advokatu, kuria pa-
vesta parengti atsiliepimą į apeliacinį skundą, bei 2014 m. kovo 18 d. pinigų priėmimo 
kvitą serija LAT Nr. 737425, patvirtinantį, kad advokatui buvo sumokėta 2 000 Lt. Va-
dovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu  
Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už 
advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 
7 punktu, 8.11 punktu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruo-
džio 19 d. nutarimu Nr. 1543 patvirtintą MMA dydį – 1 000 Lt, pareiškėjui priteisiama 
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iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliaci-
nės instancijos teisme (1,5 x 1 000 Lt).

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

n u t a r i a:

Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, apeliacinį 
skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimą palikti 
nepakeistą.

Priteisti pareiškėjui M. J. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės 
įmonės „Regitra“, 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų ape-
liacinės instancijos teisme.

Nutartis neskundžiama.

2.6. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų

2.6.1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų vertinti, ar referendumui 
siūlomas įstatymo ar kito teisės akto projektas atitinka Referendumo įstatymo 
reikalavimus 
Dėl referendumui siūlomo projekto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 
Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimams

Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę ir pareigą tikrinti, ar pateiktas privalomuoju 
referendumu priimti įstatymo (Konstitucijos) projektas atitinka Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo reikalavimus, inter alia, ar siūlomomis pataisomis nepažeidžiamas teisėkūros siste-
miškumo principas – ar nėra teikiamos priimti privalomuoju referendumu tokios (Konsti-
tucijos) nuostatos, kurios paneigtų kitą (Konstitucijos) nuostatą ar jai prieštarautų ir šių 
nuostatų būtų neįmanoma aiškinti kaip tarpusavyje derančių. Nustačiusi minėtas aplin-
kybes, t. y. Referendumo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų nesilaikymą, pasireiš-
kiantį tuo, kad nepaisoma Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtinto teisėkūros sistemiškumo 
ar kito principo, Vyriausioji rinkimų komisija gali atsisakyti registruoti piliečių referendu-
mo iniciatyvinę grupę ir išduoti piliečių parašų rinkimo lapus. Tik tokiu būdu Vyriausioji 
rinkimų komisija gali faktiškai realizuoti jai pavestą įgaliojimą prižiūrėti, kaip vykdomas 
Referendumo įstatymas (20 str. 1 d. 7 p.).

Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarime išaiškino, kad Konstitucijos 
pataisomis negalima vienos kitai priešpriešinti Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų ver-
tybių, inter alia negalima Konstitucijos skirsniuose ir straipsniuose nustatyto teisinio re-
guliavimo priešpriešinti konstituciniam teisiniam reguliavimui, nustatytam Konstitucijos 
sudedamosiose dalyse. Konstitucijos pataisa negali būti sukurtas toks naujas konstitucinis 
teisinis reguliavimas, kad viena Konstitucijos nuostata paneigtų kitą ar jai prieštarautų ir 
šių nuostatų būtų neįmanoma aiškinti kaip tarpusavyje derančių. Taigi iš Konstitucijos 
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6 straipsnio 1 dalies kyla imperatyvas, kad Konstitucijos pataisomis negali būti pažeis-
ta Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna. 2014 m. liepos 11 d. nutarime 
Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai taiky-
tini ir Konstituciją keičiant referendumu. Taigi pagal Konstituciją referendumui negali 
būti teikiamas ir toks Konstitucijos pataisos projektas, kuriuo būtų nepaisoma materialių-
jų Konstitucijos keitimo apribojimų. Priešingu atveju būtų sudarytos prielaidos paneigti 
Konstitucijos viršenybės principą, nepaisyti iš Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies kylančio 
imperatyvo, kad Konstitucijos pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose 
įtvirtintų vertybių darna.

Lietuvos Respublika, stodama į Europos Sąjungą (tam buvo pritarta 2003 m. gegu-
žės 10 ir 11 dienomis vykusio referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje metu), be kita 
ko, apsisprendė ir įsipareigojo visa apimtimi dalyvauti Ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir 
(galiausiai) įsivesti bendrą valiutą eurą, pinigų emisijos teisę patikint Europos centriniam 
bankui (toliau – ECB). Jei būtų priimtas pareiškėjų siūlomas projektas, Lietuvos Respubli-
ka negalėtų visa apimtimi dalyvauti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape, ap-
imančiame ir bendros valiutos – euro – įvedimą, nes pareiškėjų siūloma priimti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos norma neleistų dėl pinigų emisijos teisės spręsti ECB, kaip tai 
numatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Taigi, priėmus siūlomą Konstitucijos 
pakeitimo projektą, susidarytų situacija, kad Lietuvos Respublika vienašališkai, nepaisant 
tarptautinės teisės principo, kad sutarčių reikia laikytis, paneigtų ir atsisakytų savo įsipa-
reigojimo (galiausiai) įsivesti euro valiutą, patikint pinigų emisijos teisę ECB. Vadinasi, 
toks siūlomas projektas nedera su pirmiau minėtais Lietuvos Respublikos konstituciniais 
ir narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimais, šio projekto priėmimas reikštų, kad yra ne-
paisoma Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų ir kartu – konstitucinio pacta 
sunt servanda principo, suponuotų vidinio nesuderinamumo Konstitucijoje atsiradimą, 
nes konstitucinis principas pacta sunt servanda reikalautų laikytis iš sudarytų sutarčių 
kylančių Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai, o siūloma nuostata to da-
ryti neleistų. 

Šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucija reikalauja, kad prisiimti tarp-
tautiniai įsipareigojimai Europos Sąjungai būtų keičiami, be kita ko, vadovaujantis Eu-
ropos Sąjungos teise ir tarptautinės teisės principais ir normomis (pirmiausia, pasiekiant 
bendrą susitarimą dėl atitinkamų pakeitimų), o ne keičiant Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją ir taip jų vienašališkai atsisakant.

Administracinė byla Nr. R858-11/2014
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00015-2014-1

Procesinio sprendimo kategorija 18.2

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

2014 m. liepos 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas),  
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Dainiaus Raižio ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjams G. J. A., G. S., J. P., R. L., 
pareiškėjų atstovei advokatei Aldonai Birutei Jankevičienei, 
atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos atstovui J. U.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. J. A., 
V. S., T. Ž., K. V., R. K., J. K., A. K., E. D., A. R., P. V., V. J., R. G., N. Š., A. V., J. P., S. K., G. S., 
R. L., M. S. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl 
sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė: 
I.

1. Pareiškėjai kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su skundu, pra-
šydami panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir 
Atsakovas, Vyriausioji rinkimų komisija, VRK) 2014 m. balandžio 7 d. sprendimą  
Nr. Sp-101, kuriuo Atsakovas nusprendė neįregistruoti Piliečių referendumo iniciaty-
vinės grupės ir neišdavė jai piliečių parašų rinkimo lapų, ir įpareigoti Atsakovą ne vė-
liau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti 
sprendimą įregistruoti Piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl pateikto įstatymo 
projekto ir išduoti parašų rinkimo lapus.

2. Skunde pareiškėjai nurodo, kad Atsakovas priimdamas ginčijamą sprendi-
mą viršijo savo įgaliojimus, nustatytus Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme, nes 
priimdamas sprendimą pažeidė minėto įstatymo 1 straipsnį, 2 straipsnį, 3 straipsnį,  
6 straipsnį. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamentas nenu-
mato, kad priimant sprendimą dėl referendumo iniciatyvinės grupės įregistravimo, 
VRK turėtų vadovautis kokiomis nors vieno ar kelių VRK narių, ar kitų institucijų iš-
vadomis, nes pagal reglamento 30 straipsnį VRK posėdyje paprastai svarstomi tik tie 
klausimai, dėl kurių šio Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti Komisijos sprendi-
mų projektai. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, priimdama ginčijamą 
sprendimą, nesilaikė VRK įstatymo 11 ir 12 straipsnių. Be to, VRK, priimdama ginčija-
mą sprendimą, šiurkščiai pažeidė VRK įstatymo 12 straipsnį, nustatantį, kad Vyriausio-
ji rinkimų komisija neturi teisės aiškinti rinkimų ir Referendumo įstatymų nuostatų.

3. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad VRK Sprendimas Nr. Sp-101 yra neteisėtas, 
kadangi sprendimas priimtas pažeidžiant Referendumo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 
nuostatą, kad referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso piliečiams ir Seimui, 
taip pat 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, VRK įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytas VRK 
pareigas. VRK, priimdama ginčijamą sprendimą, pažeidė VRK įstatymo 20 straipsnį. 
Tokiais veiksmais VRK pažeidė ne tik minėtas įstatymo nuostatas, bet ir teisinio api-
brėžtumo principą.

4. Pareiškėjai mano, kad ginčijamą sprendimą atsakovas priėmė viršydamas VRK 
įstatymo jam nustatytus įgaliojimus, pažeisdamas Referendumo įstatymo ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) nuostatas, garantuojančias Lietu-
vos piliečių konstitucines pilietines teises – referendumo iniciatyvos teisę, sąmoningai 
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ignoruodamas posėdžio metu dalies Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir pareiš-
kėjų grupės atstovų pateiktus argumentus, kad atsakovui įstatymai nesuteikia kom-
petencijos spręsti, ar referendumui pateiktas sprendimo projektas atitinka Lietuvos 
Respublikos Konstituciją, ir nenustato galimybės tuo pagrindu neregistruoti Pilie-
čių referendumo iniciatyvinės grupės, taip pat ignoruodamas argumentus, kad Teisės 
departamentas prie Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – LRS Teisės departamen-
tas) neturėjo jokių pastabų dėl pateikto referendumui projekto juridinės technikos 
reikalavimų.

Ginčijamas sprendimas, pasak pareiškėjų, šiurkščiai pažeidžia konstitucinę pi-
liečių teisę inicijuoti referendumą valstybei ir tautai svarbiais klausimais, kaip tai yra 
garantuojama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kaip tai yra nustatyta Referendu-
mo įstatyme. Neteisėtai neįregistruodamas Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, 
vengdamas vykdyti Konstitucijos ir įstatymų nustatytas pareigas, Atsakovas neteisėtai 
suvaržo referendumo iniciatyvos įgyvendinimą, tuo pačiu paneigdamas ir Lietuvos 
Respublikos piliečių demokratinę teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme.

5. Pareiškėjai remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir 
Konstitucinis Teismas, KT) 1994 m. liepos 22 d. nutarimu. Pažymi, kad šis Konstitu-
cinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas, todėl 2014 metų sausio 24 d. 
Konstitucinio Teismo pasisakymas dėl Seime svarstomų Konstitucijos keitimo proce-
dūrų, kuriuo remiasi VRK svarstymo ir sprendimo priėmimo metu, negali būti pagrin-
du atmesti piliečių grupės reikalavimą dėl iniciatyvinės grupės įregistravimo ir para-
šų rinkimo lapų išdavimo. Pasak pareiškėjų, iš minėto KT nutarimo išplaukia, kad bet 
kokie Vyriausiosios rinkimų komisijos ar kitų subjektų vertinimai dėl referendumui 
pateikto sprendimo projekto negali būti pagrindas kaip nors varžyti Lietuvos Respu-
blikos piliečių teisę inicijuoti referendumą. Lietuvos Respublikos Konstitucija taip pat 
neleidžia nustatyti kokių nors apribojimų ar išankstinių sąlygų referendumo skelbimui, 
kai referendumą inicijuoja piliečiai Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarka. Tokių 
išankstinių sąlygų ar apribojimų Konstitucija ir įstatymas neleidžia net Lietuvos Res-
publikos Seimui. Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nu-
stato: „Jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė padaro išvadą, kad net ir tuo atveju, jeigu 
piliečių reikalavime paskelbti referendumą siūlomas sprendimo projektas galimai nea-
titinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimas šią išvadą turi paskelbti visuomenei, 
tačiau ši išvada negali būti pagrindas neskelbti referendumo.“ Šia nuostata įstatymų 
leidėjas užtikrino tautos teisę keisti galiojančios Konstitucijos nuostatas, kadangi prie-
šingu atveju, bet kokie pakeitimai būtų negalimi, o tai stabdytų visuomenės ir valsty-
bės vystymąsi.

Tačiau Atsakovas, motyvuodamas vieno iš Vyriausiosios rinkimų komisijos na-
rių pateikta pažyma, kurioje nurodyti argumentai dėl Grupės referendumui pateikto 
projekto galimo neatitikimo Konstitucijai, taip pat įvairiomis kitomis nuomonėmis 
bei vertinimais, Grupės neįregistravo ir tokiu būdu neteisėtai sustabdė Konstitucijo-
je garantuojamą piliečių referendumo iniciatyvą. Be to, ginčijamo sprendimo priede 
pateikti vertinimai, kad esą referendumui pateiktas sprendimo projektas prieštarauja 
Sutarčiai dėl Europos sąjungos veikimo (SESV) neatitinka tikrovės (todėl neatitinka 
tikrovės ir visi kiti vertinimai, kurie yra išvesti iš šios prielaidos). Švedijos Karalystė 
taip pat ratifikavo šią sutartį ir taip pat dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje 
su tokia pat išlyga kaip Lietuvos Respublika, tačiau dėl euro įvedimo termino skelbė  
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referendumą, o Europos Sąjungos institucijos dėl to nepradėjo prieš Švediją Europos 
Sąjungos teisės pažeidimo procedūrų; tokių procedūrų ES institucijos nesiėmė ir iki 
šiol, kadangi Švedijos piliečiai skubėjimui įvesti eurą nepritarė. Pažymėtina, kad gin-
čijamo sprendimo priede pateiktos pastabos, kad esą Lietuvos Respublika pinigų poli-
tikoje išimtines teises suteikė Europos Sąjungai taip pat neatitinka tikrovės, nes ir pats 
Atsakovas pripažįsta, kad dėl euro įvedimo SESV Lietuvos Respublikai yra suteikta iš-
lyga ir, kol neįvestas euras, visos kompetencijos Europos centriniam bankui dar nėra 
suteiktos (kaip antai, Europos centrinis bankas juk nevykdo lito emisijos ir negali pats 
į save kreiptis prašydamas vietoj lito įvesti eurą). Piliečių referendumo paskelbimo ini-
ciatyvos teisė niekaip negali būti įgyvendinta, jeigu Vyriausioji rinkimų komisija dėl 
kokių nors jos kompetencijai nepriklausančių motyvų bei samprotavimų atsisako arba 
vengia įregistruoti atitinkamą piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, kuri turėtų tei-
sę rinkti 300 tūkstančių piliečių parašus.

6. Pareiškėjai pažymi, kad įstatymai Vyriausiajai rinkimų komisijai nenumato įga-
liojimų stabdyti grupės įregistravimą, jeigu referendumui siūlomas įstatymo projektas 
atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų rengimo tvarkos 
reikalavimus (Referendumo įstatymo 6 str. 1 d.) Tačiau atsakovas, viršydamas jam įsta-
tymų suteiktą kompetenciją ir įgaliojimus, neteisėtai ir nepagrįstai ėmė vertinti grupės 
referendumui pateikto sprendimo projekto atitikimą Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai ir tarptautiniams Lietuvos Respublikos įsipareigojimams.

LRS Teisės departamentui konstatavus, kad grupės pateiktas galutinis sprendimo 
projekto tekstas atitinka Referendumo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytus rei-
kalavimus, taip pat ir visus formalius įstatymų bei kitų norminių teisės aktų rengimo 
juridinės technikos reikalavimus, ir atsakovui nepateikus jokių teisinių argumentų, kad 
referendumui pateiktas projektas, kuris yra susijęs su nacionalinio piniginio vieneto 
(lito) išsaugojimo, gali būti nesvarbus Valstybei ir Tautai, Atsakovas privalėjo įvykdyti 
jam pavestą įstatymais funkciją – įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę ir išduo-
ti parašų rinkimo lapus. Todėl Atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo priimdamas 
sprendimą vadovautis kieno nors, neturinčio tam įstatyminių įgaliojimų (tuo labiau 
vieno VRK nario – J. U.) pateikta išvada, susijusia su iniciatyvos turiniu, kadangi, kaip 
minėta, pagal VRK įstatymo 12 straipsnį, Vyriausioji rinkimų komisija neturi teisės aiš-
kinti rinkimų ir Referendumo įstatymų nuostatų, o tuo labiau – Konstitucijos ar tarp-
tautinių santykių. 

7. Teismui pateiktame skunde rašoma, kad ginčijamo sprendimo priede remiama-
si LRS Teisės departamento kovo 10 d. pastabomis, kurios Atsakovui buvo pateiktos 
dėl Grupės pateikto preliminaraus sprendimo projekto, o tokių pastabų dėl galutinio 
teksto, pateikto referendumui, šis departamentas nepateikė, todėl ir atitinkami Atsako-
vo samprotavimai yra niekiniai. Teigiama, kad šiame priede pateiktoje išvadoje visiškai 
nepagrįstai remiamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. 
nutarimu. Jokia valstybės institucija nenagrinėjo ir negalėjo nagrinėti referendumui 
pateikto sprendimo projekto atitikties Konstitucijai, kadangi Referendumo įstatymas 
numato, kad dėl tokios atitikties vertinimus gali pateikti tik Seimo sudaryta ekspertų 
komisija prieš skelbiant referendumą (kai jau surinkta ne mažiau kai 300 000 pilie-
čių parašų) ir net šie vertinimai negali užkirsti kelio referendumo iniciatyvai. Todėl 
ir Atsakovo tuo pagrindu (dėl atitikties Konstitucijai) išdėstyti samprotavimai, kad  
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referendumui pateiktas sprendimas gali neatitikti teisės aktų sistematiškumo ar darnos, 
yra niekiniai.

8. Skunde kaip svarbi aplinkybė nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Konstitu-
cija buvo priimta Lietuvos piliečių referendumu, o Konstitucinis aktas (Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“) 
buvo priimtas Seime praėjus keturiolikai mėnesių po Lietuvos Respublikos piliečių 
referendumo dėl stojimo į Europos Sąjungą, todėl dėl tokio turinio akto lietuvių Tau-
ta 2003 m. gegužės 10-11 d. referendume nebalsavo. Sprendimai, priimti visuotiniame 
tautos referendume, atspindi aukščiausią suvereno – Lietuvos tautos valią ir jų neva-
lia niekam pakeisti (tuo labiau, kai taip mėginamos paneigti Konstitucijos 1 skirsnio 
nuostatos, kurios iš tikrųjų gali būti atšauktos ar pakeistos tik pačios Tautos valia, refe-
rendumo būdu). 

9. Skunde teismui pažymima, kad piliečių grupės siūloma Konstitucijos 125 
straipsnio pataisa negali prieštarauti ir minėtam Konstituciniam aktui, nes referen-
dumui teikiamo sprendimo projekte kartu yra pateikiamas ir šio Konstitucinio akto  
1 straipsnio pakeitimas, kuriame nurodyta, kad šios straipsnio nuostatos veikia tiek, 
kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Stojant į Europos Sąjungą, 
prieš Seimui ratifikuojant ES stojimo sutartį, buvo vadovaujamasi konstitucine dok-
trina, kad Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotų tarptautinių sutarčių normos turi 
viršenybę prieš konkuruojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tačiau Konstitucinio 
Teismo 2006 m. kovo 14 d. išaiškinimu iš esmės sakoma, jog nors Europos Sąjungos 
teisės aktai turi pirmenybę nacionalinės teisės atžvilgiu, tačiau jie neturėtų būti prily-
ginti pačiai Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar turėti kokią nors viršenybę ar pirme-
nybę prieš šį aukščiausią mūsų šalies teisės aktą.

10. Pareiškėjai nurodo, kad svarbi aplinkybė yra ta, jog ES Stojimo bei kitose su-
tartyse nėra jokių nurodymų dėl vieningos valiutos įvedimo terminų ir jos nuostatos 
Lietuvai neveikia tiek, kiek galioja išlyga Lietuvos Respublikai dėl euro įvedimo (taigi 
tiek, kiek Lietuvoje dar funkcionuoja nacionalinis piniginis vienetas – litas). Pažymėti-
na, kad referendumo paskelbimas dėl nacionalinės valiutos – lito išsaugojimo, nereiš-
kia, kad grupės formuluojami klausimai referendumui, jeigu jis įvyktų, negalėtų būti 
pakeisti ateityje, kai Lietuvos žmonės bus pasirengę ir patys pageidaus įsivesti eurą. Re-
ferendumui teikiamas sprendimo projektas kaip tik numato galimybę pakeisti nacio-
nalinį piniginį vienetą į litą, jei toks sprendimas bus priimtas referendumu.

11. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad tiek Švedijos, tiek Lietuvos ratifikuotose 
SESV ar kitose Europos Sąjungos sutartyse nėra nė žodžio apie Europos stabilizavimo 
mechanizmo fondą (ESM), kuris pradėjo funkcionuoti nuo 2012 metų. Taip pat niekur 
nepaminėtas ir šio įnašo į fondą dydis, kurio tuo metu net nebuvo. Atsiradus naujoms 
sąlygoms, dėl numatytų milijardinių kasmetinių įnašų į ES stabilizavimo fondą, euro 
įsivedimo sąlygos iš esmės pasikeitė, nes tai tapo susiję su labai didele papildoma fi-
nansine našta valstybėms narėms ir naujais įsipareigojimais, kurių nei Stojimo sutarty-
je, nei Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nebuvo. Valstybės narės, įstojusios į ES 
2004 ir 2007 metais, yra Europos pinigų sąjungos narės, jos koordinuoja savo ekono-
minės politikos formavimą su kitomis ES valstybėmis narėmis, jų oficialus statusas iki 
bendrosios valiutos įvedimo yra „valstybės narės, kurioms taikoma išlyga“. Tokį statusą 
joms suteikė Stojimo aktas. Tokiam šių tautų požiūriui neprieštarauja ir Europos Sąjun-
gos institucijos. Tam tikrose šalyse surengti referendumai dėl euro įvedimo patvirtina, 
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kad toks ES stojimo sutarties traktavimas, kaip tai daro kai kurios Lietuvos valstybės 
institucijos, jog pasirašant sutartį jau įsipareigojama įvesti eurą, yra teisiškai nepagrįs-
tas. Tuo labiau tokie traktavimai negali būti pagrindas kaip nors varžyti piliečių refe-
rendumo iniciatyvą dėl lito išsaugojimo.

12. Skunde rašoma, kad nepaisant aiškinimų, kad siūloma pataisa galimai neside-
rina ir prieštarauja Konstitucijai, valstybės institucijos privalo užtikrinti ir teikti tokias 
siūlomas pataisas visuotiniam piliečių referendumui, kur jie ir tik jie balsavimo būdu 
turi teisę nuspręsti, kas atitinka jų lūkesčius. Todėl visiškai demagogiškai atrodo skel-
biami teiginiai, kad tauta gali ir turi teisę kelti klausimą dėl išstojimo iš ES, bet negali 
kelti klausimo dėl Lietuvos pinigų – lito. Referendumo iniciatorių nuomone, valstybė 
be savo piniginio vieneto – kažin ar dar valstybė, o savo valstybės atsisakyti Konstitu-
cija leidžia tik ¾ visų Lietuvos piliečių balsų dauguma. Todėl aiškintojai, kad piliečių 
referendumo iniciatyva esą neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, galbūt patys 
pamina pačius Konstitucijos pagrindus ir kėsinasi į Lietuvos Respublikos konstitucinę 
santvarką.

13. Pareiškėjai mano, kad atsakovo priimtas ginčijamas sprendimas pažeidžia Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos normas. 

II.

14. Vyriausioji rinkimų komisija atsiliepime, kurį pateikė teismui, prašo skundą 
atmesti.

15. Atsiliepime nurodoma, kad tokia VRK praktika, kai VRK pritaria (arba nepri-
taria) vieno VRK nario ar kelių VRK narių grupės parengtai pažymai, ir tuo pagrin-
du priima sprendimą, yra įprasta VRK veikloje, tai neprieštarauja Teisėkūros pagrin-
dų įstatymui. Tokią praktiką pripažįsta ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
(administracinė byla Nr. R261-23/2012).

16. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys, kad pagal Referendumo įstatymo (toliau – 
ir RĮ) 6 straipsnį, referendumui siūlomas įstatymo projektas turi atitikti Įstatymų ir 
kitų norminių teisės aktų rengimo tvarkos įstatymo nustatytus reikalavimus, tačiau šis 
įstatymas skundžiamo sprendimo priėmimo metu yra netekęs galios. Šiuo metu galioja 
Teisėkūros pagrindų įstatymas, kurio 1 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Referendu-
mui siūlomas įstatymo ar kito teisės akto projektas turi atitikti šiame įstatyme nusta-
tytus formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimus. To paties įstatymo 3 straipsnio 
2 dalies 7 punkte nustatyta, kad teisėkūroje vadovaujamasi ir sistemiškumo principu, 
kuris reiškia, kad „teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės 
aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendina-
mieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar 
atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina“.

17. Atsakovas pažymi, kad Referendumo iniciatorių (ir pareiškėjų) pateikta-
me Seimo kanceliarijos teisės departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 2 d. rašte  
Nr. S-2014-2891, be kita ko, nurodyta, kad „pagal Seimo statutą ir Referendumo įsta-
tymo 6 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio nuostatas Teisės departamentas neturi įga-
liojimų teikti savo išvadų ar pastabų dėl piliečių iniciatyvinės grupės referendumui 
teikiamų sprendimų tekstų bei įstatymų projektų šių grupių įregistravimo Vyriausio-
joje rinkimų komisijoje stadijoje“. Nurodo, kad „teikiamas įstatymo projektas atitinka  
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juridinės technikos reikalavimus“, tačiau taip pat atkreipia dėmesį, kad „Teisės depar-
tamento nuomonė neapima teikiamo įstatymo projekto atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“.

Konstitucinis Teismas 1994 m. liepos 22 d. nutarime išaiškino: „Tiek Seimas, tiek 
kiti įstatymų leidybos proceso dalyviai, rengdami ir priimdami teisės aktus, turi juos 
derinti su Konstitucija. Tai yra viena svarbiausių konstitucinės santvarkos užtikrinimo 
priemonių ir teisinės valstybės pamatinių principų. Šios taisyklės turi laikytis ir pilie-
čių grupė, reiškianti iniciatyvą surengti referendumą. Taigi ir referendumui teikiamas 
įstatymo ar jo nuostatų projektas turi būti derinamas su Konstitucija“.

18. Pareiškėjai kaip VRK įgaliojimus ribojančią nurodo Referendumo įstatymo 
14 straipsnio 2 dalies nuostatą. Atsakovo manymu, ši specialioji norma taikoma tik 
Seimui ir tik tuomet, jei yra surinkta 300 tūkstančių piliečių parašų, remiančių referen-
dumo iniciatyvą.

19. Atsiliepime rašoma, kad Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarime 
akcentavo, kad Konstitucijos pataisomis negalima vienos kitai priešpriešinti Konstitu-
cijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių, inter alia negalima Konstitucijos skirsniuose ir 
straipsniuose nustatyto teisinio reguliavimo priešpriešinti konstituciniam teisiniam re-
guliavimui, nustatytam Konstitucijos sudedamosiose dalyse. Konstitucijos pataisa ne-
gali būti sukurtas toks naujas konstitucinis teisinis reguliavimas, kad viena Konstituci-
jos nuostata paneigtų kitą ar jai prieštarautų ir šių nuostatų būtų neįmanoma aiškinti 
kaip tarpusavyje derančių. Taigi iš Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies kyla imperatyvas, 
kad Konstitucijos pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų 
vertybių darna.

Taigi, pasak atsakovo, VRK įgaliojimai atsisakyti registruoti referendumo iniciaty-
vą klausimu, kurį priėmus Konstitucijoje atsiras vidinė normų kolizija (prieštaravimas), 
kyla iš pačios Konstitucijos bei iš sisteminės Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d., 
2014 m. sausio 24 d. nutarimų, VRK įstatymo ir Referendumo įstatymo analizės. Lai-
kantis priešingos (pareiškėjų palaikomos) pozicijos, VRK turėtų registruoti visas for-
malius teisės akto apipavidalinimo reikalavimus atitinkančias referendumo iniciatyvas. 

20. Atsiliepime nurodoma, kad Referendumui keliamo klausimo išankstinio verti-
nimo problematika buvo nagrinėta Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutari-
me. Tačiau, pasak atsakovo, šią doktriną Konstitucinis Teismas patikslino ir detalizavo 
2014 m. sausio 24 d. nutarime, nustatydamas, kada negali būti daromos Konstitucijos 
pataisos, kuriomis būtų paneigta bent viena iš Lietuvos valstybės pamatą sudarančių 
konstitucinių vertybių – valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, prigim-
tinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis; referendumu nepanaikinus konstitucinių Lie-
tuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, negali būti daromos tokios 
Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti narystės Europos Sąjungoje įsipareigo-
jimai; taip pat negali būti daromos Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lie-
tuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai, jeigu jų neatsisakoma vadovaujantis 
tarptautinės teisės normomis.

Taigi išankstinis atskirų specialistų ar institucijų vertinimas dėl referendumui siū-
lomo sprendimo teksto galimo neigiamo ekonominio, socialinio, techninio ar kitokio 
poveikio nėra pagrindas neskelbti referendumo (pagal Konstitucinio Teismo 1994 m. 
liepos 22 d. nutarimą), tačiau tai neapima atvejų, kuomet referendumu siūloma įves-
ti prieštaravimą į pačią teisinę sistemą, pažeidžiant nuoseklią teisinę logiką, įvedant 
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prieštaraujančių nuostatų į Konstituciją. Kitaip tariant, keisti Konstituciją reikia to-
kiu būdu, kad po pakeitimo nebūtų suardyta ją sudarančių teisės normų darna (pagal 
Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimą).

Tai, kas paminėta anksčiau, įtvirtina ir tarptautiniai dokumentai. Referendumų 
gerosios praktikos rinkimų kodekso, patvirtinto 2007 m. kovo 19 d. Demokratinių rin-
kimų tarybos, III skyriaus 3 punkte nustatyta, kad tekstai, pateikti referendumui, pri-
valo atitikti aukštesnę teisinę galią turinčius teisės aktus (teisės normų hierarchijos 
principas). Jie negali prieštarauti tarptautinei teisei arba Europos Tarybos teisės aktuo-
se įtvirtintiems principams (demokratijai, žmogaus teisių apsaugos, teisės viršenybės 
principui). Tekstas, kuris prieštarauja pirmiau nurodytiems reikalavimams, negali būti 
teikiamas balsavimui.

21. Atsakovas nurodo, jog pareiškėjai teigia, kad „iš esmės kiekviena siūloma 
Konstitucijos pataisa neatitinka Konstitucijos, kadangi bet kuria tokia pataisa būtų sie-
kiama pakeisti kurią nors galiojančią Konstitucijos nuostatą“. Toks pareiškėjų teiginys 
neatitinka nagrinėjamos problemos esmės, kadangi, atsakovo manymu, negalimi tik 
tokie Konstitucijos pakeitimai, kurie prieštarautų pačiai Konstitucijai (griautų jos nor-
mų vidinę darną) juos priėmus referendumu ir šiems įsigaliojus.

22. Atsakovas mano, kad VRK narių kompetencija (privalomas aukštasis teisinis 
išsilavinimas) yra pakankama įvertinti referendumui teikiamo klausimo suderinamu-
mą su Konstitucija jo priėmimo atveju. Tai užtikrina ir VRK formavimo principai: visų 
parlamentinių partijų atstovų delegavimas ir profesionalių nepartinių teisininkų dau-
guma. Rizika, kad VRK vertinimai gali būti politiškai angažuoti ar nepagrįsti dėl kitų 
motyvų, yra eliminuojama tuo, kad tokie VRK sprendimai gali būti tikrinami Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo.

23. Atsakovas taip pat nurodo, kad yra ir kitas kelias, kuriuo įmanoma eliminuo-
ti referendumu priimtus Konstitucijos pakeitimus, kuriais pažeidžiama vidinė Kons-
titucijos nuostatų darna. Pagal RĮ 78 straipsnio 4 dalies nuostatas, referendumu pri-
imtas įstatymas dėl Konstitucijos keitimo įsigalioja ne anksčiau kaip po 1 mėnesio 
nuo jo priėmimo referendume dienos. Įstatyme numatytas 1 mėnuo yra pakankamas 
laiko tarpas, per kurį priimto įstatymo dėl Konstitucijos keitimo atitikimo Konstitu-
cijai patikrinimą Konstituciniame Teisme gali nutarimu inicijuoti Seimas. Tačiau toks 
sprendimas yra neracionalus ir neefektyvus. Taip būtų sudaromos prielaidos daryti be-
prasmius referendumus, eikvoti mokesčių mokėtojų lėšas, galbūt piktnaudžiauti Kons-
titucijos suteiktomis teisėmis.

24. Atsiliepime taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad:
– VRK gavo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento 2014 m. kovo 10 d. 

raštą (Nr. S-2D14-2031), kuriame buvo išsakyta nuomonė, kad „referendumo paskel-
bimo iniciatyvinės grupės siūlomos Konstitucijos 125 straipsnio pataisos nedera su 
Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ ir iš šios 
narystės kylančiu konstituciniu Lietuvos valstybės įsipareigojimo vykdymu.

– VRK gavo Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministerijos (toliau – ir Europos teisės departamentas) specialistų išvadą (2014 m. 
balandžio 3 d. raštas Nr. SD-65), kurioje pasakyta, kad „Europos teisės departamen-
to manymu, siūlomos Konstitucijos 125 straipsnio ir Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos 
Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 straipsnio pataisos, jeigu už jas būtų nubal-
suota referendumo metu, prieštarautų Stojimo akto 2 ir 4 straipsniams, ESS 3 straipsnio 
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4 daliai, SESV 119 straipsnio 2 daliai ir, atitinkamai, Konstitucijos 135 straipsnio 1 da-
liai, teisinės valstybės principui ir bendrajam tarptautinės viešosios teisės principui 
pacta sunt servanda“.

– Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime, be kita ko, pasakyta, kad 
viena iš sričių, kurioje „Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, 
dalijasi ir patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją, yra Europos Są-
jungos sutarties 3 straipsnio 4 dalyje numatyta ekonominė ir pinigų sąjunga, kurios 
valiuta – euras. Pažymėtina ir tai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
119 straipsnio 2 dalį valstybių narių ir Sąjungos veikla ekonominės ir pinigų politikos 
srityje apima bendrą valiutą – eurą, vienos bendros pinigų politikos ir valiutų kurso 
politikos nustatymą ir vykdymą; pagal šios sutarties 3 straipsnio 1 dalies c punktą vals-
tybėms narėms, kurių valiuta yra euras, Sąjunga turi išimtinę kompetenciją pinigų po-
litikos srityje. <...> 4. Apibendrinant pažymėtina, kad minėtas konstitucinis visateisio 
Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungoje imperatyvas ir visateisė narystė 
Europos Sąjungoje, kaip konstitucinė vertybė, suponuoja ir konstitucinį Lietuvos Res-
publikos įsipareigojimą kaip visateisei narei dalyvauti inter alia ekonominės ir pinigų 
sąjungos valstybių integracijoje, inter alia įsivedant bendrą šios sąjungos valiutą eurą, 
patikint išimtinę kompetenciją pinigų politikos srityje Europos Sąjungai. Pažymėtina, 
kad toks konstitucinis Lietuvos valstybės įsipareigojimas kartu yra jos narystės Euro-
pos Sąjungoje įsipareigojimas, kurį būtina vykdyti laikantis ir Konstitucijoje įtvirtin-
tos Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos bei konstitucinio pacta sunt servanda 
principo.

Pažymėtina ir tai, kad įgyvendinant šį Lietuvos Respublikos konstitucinį ir na-
rystės Europos Sąjungoje įsipareigojimą Lietuvos banko kompetencija pinigų politikos, 
inter alia pinigų emisijos, srityje turi būti patikėta ECB“.

25. Apibendrindamas atsakovas akcentuoja, kadangi tiek VRK, tiek referendumo 
iniciatoriai (ir pareiškėjai) yra saistomi Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo sprendi-
mų, referendumui teikiamas sprendimo keisti Konstituciją tekstas turi būti suderintas 
su Konstitucija taip, kad nepažeistų joje įtvirtintų vertybių darnos, Konstitucijoje įtvir-
tintos Lietuvos valstybės geopolitines orientacijos bei konstitucinio pacta sunt servanda 
principo. Atsakovo manymu, VRK pozicija, kuri remiasi Konstitucinio Teismo 2014 m. 
sausio 24 d. suformuluota doktrina, nepaneigia konstitucinių tautos suvereniteto prin-
cipų, neužkerta kelio priimti sprendimų dėl nacionalinės valiutos ar Lietuvos banko 
kompetencijos. Tiesiog, kaip ir kitas procedūrinis sprendimas, tai gali būti padaryta 
laikantis pačioje Konstitucijoje nustatytų ir iš jos išplaukiančių taisyklių – pirmiausiai 
atsisakant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje arba kitais teisiniais būdais inicijuojant 
tarptautinių sutarčių sąlygų pakeitimus.

26. Atsakovas taip pat nurodo, kad jei šiame atsiliepime ir bylos nagrinėjimo 
metu Teismui nepakaks argumentų pagrįsti atsakovo poziciją, jis prašo teismą kreiptis 
į Konstitucinį Teismą išaiškinimo, ar neprieštarauja Konstitucijai Referendumo įstaty-
mas ta apimtimi, kiek nenustato, kad Vyriausioji rinkimų komisija kartu su referendu-
mo iniciatoriais privalo užtikrinti, kad referendumui teikiamas sprendimo keisti Kons-
tituciją tekstas turi būti suderintas su Konstitucija taip, kad nepažeistų joje įtvirtintų 
vertybių darnos, Konstitucijoje įtvirtintos Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos 
bei konstitucinio pacta sunt servanda principo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

27. Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administraci-
nį teismą prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 
2014 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. Sp-101 ir įpareigoti Atsakovą ne vėliau kaip per 
15 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą 
įregistruoti Piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl pateikto įstatymo projekto ir 
išduoti parašų rinkimo lapus.

28. Išplėstinė teisėjų kolegija, apibendrindama pareiškėjų skundo argumentus, 
sprendžia, jog pareiškėjai ginčijamą sprendimą visų pirma kvestionuoja tuo aspektu, 
kad, pareiškėjų manymu, Vyriausioji rinkimų komisija, spręsdama klausimą dėl Lietu-
vos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinės grupės privalomajam re-
ferendumui įregistravimo, neturi įgaliojimų vertinti, ar Lietuvos Respublikos piliečių, 
turinčių rinkimų teisę, siūlomas privalomuoju referendumu priimti Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos pakeitimo įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją ir Teisėkūros pagrindų įstatymą, taip pat tokio vertinimo pagrindu priimti ginči-
jamą sprendimą. 

IV.

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų 

29. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 
2006 m. kovo 28 d. nutarime pažymėjo, kad „[k]iekvienas Konstitucinio Teismo nuta-
rimas yra vientisas (sudaro vieną visumą), jo visos sudedamosios dalys yra tarpusavy-
je susijusios (Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimas, 2003 m. gegužės 
30 d. nutarimas, 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. vasario 13 d. sprendimai, 2005 m. sau-
sio 19 d. nutarimas, 2005 m. vasario 10 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimai). Konsti-
tucinio Teismo nutarimo nutariamoji (rezoliucinė) dalis yra grindžiama motyvuoja-
mosios dalies argumentais (Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d., 2004 m. vasario 
11 d., 2004 m. vasario 13 d., 2005 m. vasario 10 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimai). 
Leidžiant naujus, keičiant, papildant jau priimtus įstatymus, kitus teisės aktus, juos lei-
džiančias valstybės institucijas saisto Konstitucinio Teismo nutarimo motyvuojamojoje 
dalyje išdėstyta Konstitucijos nuostatų samprata, kiti teisiniai argumentai (Konstituci-
nio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2005 m. sausio 19 d. nutarimai, 2005 m. rugsėjo 
20 d. sprendimas). Pažymėtina ir tai, kad teisę kuriančias ir teisę taikančias institucijas 
(pareigūnus) saisto konstitucinių nuostatų samprata, argumentai, išdėstyti ne tik Kons-
titucinio Teismo nutarimuose, bet ir kituose Konstitucinio Teismo aktuose – išvadose 
bei sprendimuose; taigi pagal Konstituciją visi Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose yra 
aiškinama Konstitucija – formuojama oficiali konstitucinė doktrina, savo turiniu saisto 
ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias institucijas (pareigūnus), neišskiriant nė bendro-
sios kompetencijos ir specializuotų teismų (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. 
sprendimas).“ Konstitucinis Teismas 2006 m. birželio 6 d. nutarime nurodė, kad „visus 
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bendrosios kompetencijos teismus – Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį 
teismą, apygardų ir apylinkių teismus, taip pat specializuotus teismus (Lietuvos vyriau-
siąjį administracinį teismą ir apygardų administracinius teismus) saisto Konstitucijos 
107 straipsnyje įtvirtintas Konstitucinio Teismo sprendimų jo kompetencijai priskir-
tais klausimais galutinumas ir neskundžiamumas; visi bendrosios kompetencijos ir 
specializuoti teismai yra saistomi Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuotos 
oficialios konstitucinės doktrinos ir kt.”. Vadinasi, sprendžiant šioje byloje klausimą dėl 
Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų, privaloma vadovautis Konstitucinio Teis-
mo išaiškinimais ir argumentais. 

30. Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 11 d. nutarime konstatavo:
– pagal Konstituciją įstatyme turi būti nustatyti iš konstitucinių teisinės valstybės, 

Konstitucijos viršenybės, atsakingo valdymo principų kylantys referendumą organi-
zuojančios institucijos – Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai tikrinti siūlomo 
referendumu spręsti klausimo atitiktį reikalavimams, nustatytiems jo turiniui ir formai, 
neregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, kuri nevykdo pareigos derinti 
referendumui siūlomą sprendimą su Konstitucija; tokie įgaliojimai inter alia suponuoja 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pareigą neregistruoti tokios piliečių referendumo ini-
ciatyvinės grupės, kuri referendumui siūlo tokį Konstitucijos pataisos projektą, kuriuo 
nepaisoma iš Konstitucijos kylančių materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų;

– Referendumo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas [Vyriausio-
sios rinkimų komisijos] įgaliojimas registruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę 
reiškia ir įgaliojimą vertinti, ar piliečių referendumo iniciatyvinė grupė laikosi Refe-
rendumo įstatyme nustatytų reikalavimų, ir atsisakyti įregistruoti tokią piliečių refe-
rendumo iniciatyvinę grupę, kuri nesilaiko šių reikalavimų, inter alia <...> 6 straips-
nyje nustatytų reikalavimų referendumui siūlomiems įstatymų, kitų aktų ir sprendimų 
projektams;

– referendumui siūlomam įstatymo projektui turi būti taikomi reikalavimai, ky-
lantys iš Teisėkūros pagrindų įstatymo, kaip specialaus įstatymo, kuriuo reguliuojama 
norminių teisės aktų rengimo tvarka; 

– rengiant teisės aktų projektus turi būti vadovaujamasi teisėkūros principais,  
inter alia iš jų kylančiais reikalavimais teisės aktų, taigi ir siūlomų referendumui, pro-
jektų turiniui; pagal sistemiškumo principą teisės normos privalo derėti tarpusavyje: 
siūlomas priimti teisinis reguliavimas turi būti darnus, siūlomo priimti teisės akto pro-
jekto nuostatos turi derėti ir su kitų, aukštesnės ir tos pačios teisinės galios, teisės aktų 
nuostatomis;

– pagal Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą referendumui 
siūlomas įstatymo projektas turi neprieštarauti Konstitucijai, inter alia Konstitucijos 
pakeitimo įstatymo projektu turi būti paisoma iš Konstitucijos kylančių reikalavimų 
Konstitucijos pataisomis nepažeisti Konstitucijos nuostatų darnos, laikytis materialiųjų 
Konstitucijos keitimo apribojimų;

– Referendumo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas Vyriausiosios 
rinkimų komisijos įgaliojimas registruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, aiški-
namas šio straipsnio 1 dalies 7 punkto, 6 straipsnio 1 dalies ir Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkto kontekste, reiškia, kad Vyriausioji rinkimų komisija 
privalo vertinti, ar piliečių referendumo iniciatyvinė grupė laikosi įstatymų nustatytų 
reikalavimų referendumui siūlomiems įstatymų projektams, inter alia ar Konstitucijos 
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pakeitimo įstatymo projektu paisoma reikalavimų Konstitucijos pataisomis nepažeisti 
jos nuostatų darnos, laikytis materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų, ir atsisaky-
ti įregistruoti tokią piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, kurios referendumui siū-
lomas projektas šių reikalavimų neatitinka;

– Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punkte įtvir-
tintas tas pats šios komisijos įgaliojimas įregistruoti piliečių referendumo iniciatyvi-
nę grupę, kuris nustatytas Referendumo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punkte, tai-
gi jis aiškintinas analogiškai, būtent kaip reiškiantis, kad Vyriausioji rinkimų komisija 
privalo vertinti, ar piliečių referendumo iniciatyvinė grupė laikosi įstatymų nustatytų 
reikalavimų referendumui siūlomiems įstatymų projektams, inter alia ar Konstitucijos 
pakeitimo įstatymo projektu paisoma reikalavimų Konstitucijos pataisomis nepažeisti 
jos nuostatų darnos, laikytis materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų, ir atsisaky-
ti įregistruoti tokią piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, kurios referendumui siū-
lomas projektas šių reikalavimų neatitinka;

– Referendumo ir Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymų nuostatose įtvirtintas 
Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimas atsisakyti įregistruoti piliečių referendumo 
iniciatyvinę grupę, kuri nesilaiko Referendumo, Teisėkūros pagrindų įstatymuose nu-
statytų reikalavimų referendumui siūlomo įstatymo projekto turiniui, apima ir Vyriau-
siosios rinkimų komisijos įgaliojimą vertinti piliečių referendumo iniciatyvinės grupės 
siūlomo priimti įstatymo (inter alia Konstitucijos pakeitimo įstatymo) projekto turinį;

– pagal Konstituciją privalomas nustatyti teisinis reguliavimas, kuriuo būtų įtvir-
tinti Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai tikrinti referendumui siūlomo Kons-
titucijos pakeitimo įstatymo projekto atitiktį reikalavimams, nustatytiems jo turiniui ir 
formai, inter alia reikalavimui Konstitucijos pataisomis nepažeisti Konstitucijos nuos-
tatų darnos, iš Konstitucijos kylančių materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų, ir 
atsisakyti įregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, kuri nevykdo pareigos 
derinti referendumui siūlomą inter alia Konstitucijos pakeitimo įstatymo projektą su 
Konstitucija, yra implicitiškai nustatytas Referendumo ir Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos įstatymuose.

31. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 11 d. nutarime taip 
pat nurodė, kad:

– Konstitucinis Teismas 1994 m. liepos 22 d. nutarime yra pažymėjęs, kad tiek 
Seimas, tiek kiti įstatymų leidybos proceso dalyviai, rengdami ir priimdami teisės ak-
tus, turi juos derinti su Konstitucija; tai yra viena svarbiausių konstitucinės santvar-
kos užtikrinimo priemonių ir vienas svarbiausių teisinės valstybės pamatinių principų; 
šios taisyklės turi laikytis ir piliečių grupė, reiškianti iniciatyvą surengti referendu-
mą; referendumui teikiamas įstatymo ar jo nuostatų projektas turi būti derinamas su 
Konstitucija.

– iš Konstitucijos viršenybės principo inter alia kyla imperatyvas neteikti referen-
dumui tokių galimų sprendimų, kurie neatitiktų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų;

– reikalavimas laikytis Konstitucijos negali būti laikomas papildoma, Konstituci-
joje nenumatyta sąlyga referendumui paskelbti, kuri saistytų Konstitucijos 9 straipsnio 
įgyvendinimą. Pabrėžtina, kad toks reikalavimas kyla iš pačios Konstitucijos, inter alia 
jos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto Konstitucijos viršenybės principo, konstitucinio tei-
sinės valstybės principo;

– Konstitucija saisto ir pačią valstybinę bendruomenę – pilietinę Tautą, todėl Tautos 
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aukščiausia suvereni galia gali būti vykdoma, inter alia tiesiogiai (referendumu), tik lai-
kantis Konstitucijos;

– kadangi Konstitucija saisto ir pačią valstybinę bendruomenę – pilietinę Tautą, 
reikalavimas laikytis Konstitucijos Tautai vykdant aukščiausią suverenią galią, inter alia 
tiesiogiai (referendumu), negali būti vertinamas kaip Konstitucijos 3 straipsnyje nuro-
dytas Tautos suvereniteto varžymas ar ribojimas, visai Tautai priklausančių suverenių 
galių savinimasis. <...> Konstitucijos 3 straipsnio nuostatų negalima aiškinti inter alia 
taip, esą jos suponuoja Tautos teisę nepaisyti savo pačios priimtos Konstitucijos arba 
piliečio, kokios nors piliečių grupės teisę tapatintis su Tauta ir veikti jos vardu siekiant 
pažeisti minėtas konstitucines vertybes;

– pagal Konstituciją įstatyme inter alia turi būti nustatytas iš konstitucinių tei-
sinės valstybės, Konstitucijos viršenybės principų kylantis reikalavimas piliečių refe-
rendumo iniciatyvinei grupei derinti referendumui siūlomą sprendimą su Konstituci-
ja. Iš šio reikalavimo inter alia kyla piliečių referendumo iniciatyvinės grupės pareiga 
referendumui teikti tik tokius Konstitucijos pataisų projektus, kuriais būtų paisoma iš 
Konstitucijos kylančių materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų.

Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarime išaiškino, kad „Konstituci-
jos pataisomis negalima vienos kitai priešpriešinti Konstitucijos nuostatų, jose įtvir-
tintų vertybių, inter alia negalima Konstitucijos skirsniuose ir straipsniuose nustatyto 
teisinio reguliavimo priešpriešinti konstituciniam teisiniam reguliavimui, nustatytam 
Konstitucijos sudedamosiose dalyse. Konstitucijos pataisa negali būti sukurtas toks 
naujas konstitucinis teisinis reguliavimas, kad viena Konstitucijos nuostata paneigtų 
kitą ar jai prieštarautų ir šių nuostatų būtų neįmanoma aiškinti kaip tarpusavyje de-
rančių. Taigi iš Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies kyla imperatyvas, kad Konstitucijos 
pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna.“

32. Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime, be kita ko, išskirti šie iš 
Konstitucijos kylantys materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai:

– referendumu nepanaikinus konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Euro-
pos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos na-
rystės Europos Sąjungoje“ 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstituci-
jos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 
įsipareigojimai;

– negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietu-
vos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai (inter alia Lietuvos valstybės geopolitinės 
orientacijos suponuojamos Lietuvos Respublikos narystės NATO įsipareigojimai) ir 
kartu – konstitucinis pacta sunt servanda principas, jeigu tų tarptautinių įsipareigojimų 
neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis.

2014 m. liepos 11 d. nutarime Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad materialieji 
Konstitucijos keitimo apribojimai taikytini ir Konstituciją keičiant referendumu. Tai-
gi pagal Konstituciją referendumui negali būti teikiamas ir toks Konstitucijos patai-
sos projektas, kuriuo būtų nepaisoma materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų. 
Priešingu atveju būtų sudarytos prielaidos paneigti Konstitucijos viršenybės principą, 
nepaisyti iš Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies kylančio imperatyvo, kad Konstitucijos 
pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna.

33. Vadovaujantis pirmiau pateiktais Konstitucinio Teismo išaiškinimais, būtina 
daryti išvadą, jog Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – ir VRK) turi teisę ir pareigą 
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tikrinti, ar pateiktas privalomuoju referendumu priimti įstatymo (Konstitucijos) pro-
jektas atitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – ir TPĮ) reikalavimus, inter alia, 
ar siūlomomis pataisomis nepažeidžiamas teisėkūros sistemiškumo principas – ar nėra 
teikiamos priimti privalomuoju referendumu tokios (Konstitucijos) nuostatos, kurios 
paneigtų kitą (Konstitucijos) nuostatą ar jai prieštarautų ir šių nuostatų būtų neįma-
noma aiškinti kaip tarpusavyje derančių. Nustačiusi minėtas aplinkybes, t. y. Referen-
dumo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų nesilaikymą, pasireiškiantį tuo, kad 
nepaisoma TPĮ įtvirtinto teisėkūros sistemiškumo ar kito principo, VRK gali atsisakyti 
registruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę ir išduoti piliečių parašų rinkimo 
lapus. Tik tokiu būdu VRK gali faktiškai realizuoti jai pavestą įgaliojimą prižiūrėti, kaip 
vykdomas Referendumo įstatymas (RĮ 20 str. 1 d. 7 p.).

34. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo VRK sprendimo motyvus, daro 
išvadą, kad atsakovas atliko būtent pirmiau aprašytą vertinimą, t. y. tikrino, ar siūlomas 
privalomuoju referendumu priimti įstatymo projektas atitinka Referendumo įstatymo 
6 straipsnio 1 dalį ir Teisėkūros pagrindų įstatymą. Atsižvelgiant į tai, kad buvo pateik-
tas siūlymas keisti Konstitucijos normas, VRK atliktas vertinimas nagrinėjamu atveju 
apėmė (ir, vadovaujantis pirmiau aprašytais įstatymais, turėjo apimti) patikrinimą, ar 
siūlomos nuostatos dera su kitomis Konstitucijos nuostatomis, materialiaisiais Konsti-
tucijos keitimo apribojimais. Vadinasi, nėra pagrindo daryti išvadą, kad VRK viršijo jai 
suteiktus įgaliojimus. Siūlomų pakeitimų atitikties vertinimas kitoms Konstitucijoms 
nuostatoms buvo pagrįstas inter alia Referendumo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Tei-
sėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi ir iš pačios Konstitucijos kylančiais 
imperatyvais, kurie, be kita ko, suponuoja piliečių referendumo iniciatyvinės grupės 
pareigą referendumui teikti tik tokius Konstitucijos pataisų projektus, kuriais būtų pai-
soma iš Konstitucijos kylančių (materialiųjų) Konstitucijos keitimo apribojimų.

35. Pareiškėjai, teigdami, kad VRK neturi įgaliojimų vertinti, ar siūlomas privalo-
muoju referendumu priimti teisės akto projektas atitinka Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją, remiasi Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutarimu. Tačiau, kaip matyti 
iš Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimo, oficialioji konstitucinė doktrina, 
kuri buvo pradėta formuoti minėtu 1994 m. liepos 22 d. nutarimu, 2014 m. liepos 11 d. 
nutarime buvo išplėtota, be kita ko, pažymint, jog reikalavimas laikytis Konstitucijos 
negali būti laikomas papildoma, Konstitucijoje nenumatyta sąlyga referendumui pa-
skelbti, kuri saistytų Konstitucijos 9 straipsnio įgyvendinimą, taip pat Konstituciniam 
Teismui pateikiant kitas svarbias šiai bylai oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas, 
dalis kurių aprašyta anksčiau šiame teismo sprendime. 

V.

Dėl procedūrinių sprendimo priėmimo aspektų

36. Skunde ir teismo posėdžio metu pareiškėjai teigė, kad skundžiamas VRK 
sprendimas turi būti panaikintas dėl procedūrinių pažeidimų, be kita ko, sprendimo 
formos ir turinio trūkumų. Šiuo aspektu visų pirma pastebėtina, kad pagal Vyriausio-
sios rinkimų komisijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Vyriausiosios rinkimų 
komisijos narys turi teisę dalyvauti Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžiuose, pasa-
kyti juose savo nuomonę, dalyvauti diskusijose, balsuoti, rengti Vyriausiosios rinkimų 
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komisijos sprendimų bei kitų dokumentų projektus. Vyriausios rinkimų komisijos dar-
bo reglamente nurodoma, kad komisijos posėdyje paprastai (vadinasi, ne būtinai visa-
da) svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti 
Komisijos sprendimų projektai (Reglamento 30 p.), kad Komisijos posėdžio metu pir-
mininkas, jo pavaduotojai ir Komisijos nariai turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę 
ir naujų klausimų. Vadinasi, VRK narys J. U. turėjo teisę tiek parengti pažymą, kuriai 
vėliau ginčijamu sprendimu pritarė VRK, tiek pasiūlyti priimti atitinkamą sprendimą 
dėl nagrinėjamo referendumo iniciatyvos. Kaip matyti iš VRK 2014 m. balandžio 7 d. 
posėdžio protokolo (b. l. 81-83) ir šio posėdžio vaizdo įrašo (http://www.penki.lt/ott/
vrk_arch.aspx?stream=vrk_2014_04_07_high.flv), J. U. pažyma ir pasiūlymas priimti 
sprendimą atsisakyti įregistruoti iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui dėl 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konstituci-
nio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ pakeitimo įstatymo 
projekto paskelbti buvo pristatyti pačioje posėdžio pradžioje, piliečių iniciatyvinės gru-
pės nariai nepageidavo, kad dėl šios pažymos posėdis būtų atidėtas, posėdžio dalyviai 
vėliau dėl pažymos diskutavo. Už sprendimą pritarti J. U. pažymai, kurios 7 puslapio 
pabaigoje buvo aiškiai suformuluotas siūlymas priimti sprendimą atsisakyti registruoti 
piliečių iniciatyvinę grupę, balsavo 8 komisijos nariai, kas, atsižvelgiant į tai, kad po-
sėdyje dalyvavo 14 komisijos narių, reiškia, jog šis sprendimas buvo priimtas tinkama 
balsų dauguma (Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 12 str. 2 d.). Siūlymas įre-
gistruoti iniciatyvinę grupę nesulaukė pakankamo komisijos narių palaikymo, nes už 
šį sprendimą balsavo tik 5 nariai.

37. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog Viešojo administravimo 
įstatyme nėra nustatyta, keliuose rašytiniuose dokumentuose turi būti išdėstytas indi-
vidualaus administracinio akto pagrindimas (jo turinys) ir pats sprendimas dėl nusta-
tytų ar suteiktų teisių, t. y. nereikalaujama, kad individualus administracinis aktas būtų 
surašytas vientisame dokumente. Papildomos dokumentacijos buvimas lemia, kad gin-
čijamas sprendimas yra grindžiamas objektyviais duomenimis, kurie yra sudėtinė gin-
čijamo sprendimo dalis (pvz., žr., 2009 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A438-426/2009; 2011 m. kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-651/2011; 
2011 m. gegužės 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1411/2011). Kadangi 
skundžiamu sprendimu VRK pritarė J. U. pateiktai 2014 m. balandžio 7 d. pažymai, 
šioje pažymoje išdėstyti argumentai tapo sudėtine skundžiamo sprendimo dalimi. Dėl 
šios priežasties negalima daryti išvados, kad VRK sprendimas yra apskritai nemoty-
vuotas – sprendimo motyvai išdėstyti 2014 m. balandžio 7 d. pažymoje. Atkreiptinas 
dėmesys ir į tai, kad teisės normos, kurių pagrindu buvo priimtas skundžiamas spren-
dimas, yra nurodytos įžanginėje šio akto dalyje (Referendumo įstatymo 10 str., Vyriau-
siosios rinkimų komisijos įstatymo 3 str. 6 d. 1 p.), o tai, kokių teisės aktų neatitinka 
siūlomas projektas, nurodoma sudėtinėje šio sprendimo dalyje – 2014 m. balandžio 
7 d. pažymoje. Nors galima sutikti su pareiškėjais, kad konkretūs teisės aktų straipsniai 
(jų dalys, punktai), kuriais remiantis priimtas skundžiamas sprendimas, nėra išdėstyti 
nuosekliai, sistemingai ir tvarkingai, tačiau iš skundžiamo sprendimo, skaitant jį kartu 
su 2014 m. balandžio 7 d. pažyma, yra aišku, kokiais teisiniais argumentais ir moty-
vais rėmėsi atsakovas. Vieno ar kito straipsnio, jo dalies nenurodymas, šiuo konkre-
čiu atveju nesudaro pagrindo sprendimą panaikinti. Skundžiamų aktų turinys ir forma 
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objektyviai negalėjo sutrukdyti pareiškėjams įstatymų nustatyta tvarka veiksmingai re-
alizuoti teisę į (galbūt) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą, ką iš esmės pareiškėjai 
ir padarė pateikdami išsamiai motyvuotą skundą administraciniam teismui. Aplinkybė, 
kad pareiškėjai nesutinka su pateiktais motyvais, nėra priimto sprendimo formos ar 
turinio trūkumas, dėl kurio šis sprendimas galėtų būti naikinamas.

38. Apibendrindama tai, kas paminėta pirmiau ir patikrinusi visą bylos medžia-
gą, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia neturinti pagrindo sutikti su pareiškėjų argu-
mentais, kad priimant ginčijamą sprendimą, nebuvo laikytasi pagrindinių procedūros 
reikalavimų. 

VI.

Dėl projekto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo reikalavimams

39. Skundžiamas VRK sprendimas (skaitant jį kartu su 2014 m. balandžio 7 d. pa-
žyma) yra, be kita ko, grindžiamas argumentu, kad referendumo iniciatoriai siūlo įtvir-
tinti prieštaravimą tarp Konstitucijos ir Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisės, taip 
pat siūlo perteklines nuostatas. Pažymoje taip pat dėstomi šiuos argumentus palaikan-
tys motyvai. Todėl šiuos argumentus ir su jais susijusius motyvus būtina įvertinti. Šiuo 
aspektu taip pat primintina, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės ir 
nenagrinėja atitinkamų sprendimų politinio ar ekonominio tikslingumo (Administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 3 str.) 

40. Europos Sąjungos Sutarties (redakcija, galiojusi balsavimo dėl narystės ES ir 
Lietuvos įstojimo į ES metu; toliau – ir ESS) 2 straipsnio 1 pastraipoje buvo nurody-
ta, kad Sąjunga kelia sau šiuos tikslus: skatinti ekonominę ir socialinę pažangą, aukš-
to lygio užimtumą ir siekti darnios bei tvarios plėtros visų pirma pagal šios Sutarties 
nuostatas kuriant vidaus sienų neturinčią erdvę, stiprinant ekonominę ir socialinę san-
glaudą bei steigiant Ekonominę ir pinigų sąjungą, galiausiai įvedant bendrą valiutą. ESS 
(redakcija, galiojusi balsavimo dėl narystės ES ir Lietuvos įstojimo į ES metu; toliau – ir 
ESS) preambulėje pažymėta, kad ši sutartis sudaryta valstybėms narėms apsisprendus 
„siekti savo šalių ekonomikos stiprinimo ir konvergencijos ir įsteigti Ekonominę bei pi-
nigų sąjungą, pagal šios Sutarties nuostatas apimančią bendrą ir tvirtą valiutą“. Europos 
Bendrijos (toliau – ir EB) sutarties (redakcija, galiojusi balsavimo dėl narystės ES ir 
Lietuvos įstojimo į ES metu) 2 straipsnyje buvo nustatyta: „Bendrija, įkurdama ben-
drąją rinką bei Ekonominę ir pinigų sąjungą ir įgyvendindama 3 bei 4 straipsniuose nu-
rodytas bendros politikos kryptis arba veiklą, kelia sau uždavinį visoje Bendrijoje ska-
tinti darnią, subalansuotą ir tolygią ekonominės veiklos plėtrą, aukšto lygio užimtumą 
ir socialinę apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, tvarų ir neinfliacinį augimą, didelį konku-
rencingumą ir ekonominės veiklos rezultatų konvergenciją, aukšto lygio aplinkos ap-
saugą ir jos kokybės gerinimą, gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės gerėjimą bei vals-
tybių narių ekonominę ir socialinę sanglaudą bei solidarumą“. EB sutarties 4 straipsnio 
2 dalyje buvo įtvirtinta, kad „kaip numatyta šioje Sutartyje ir laikantis joje nustatytų 
terminų bei tvarkos, ši [Bendrijos ir valstybių narių] veikla apima neatšaukiamą va-
liutų kurso nustatymą, sudarantį sąlygas įvesti bendrą valiutą – ekiu, nustatymą ir vyk-
dymą vienos bendros pinigų politikos ir valiutų kurso politikos, kurių pagrindinis 
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tikslas yra išlaikyti stabilias kainas ir, neprieštaraujant šiam tikslui, Bendrijoje remti 
bendras ekonominės politikos kryptis vadovaujantis atviros rinkos ekonomikos esant 
laisvai konkurencijai principu.“ Labai panašios nuostatos yra įtvirtintos ir šiuo metu 
galiojančios ESS 3 straipsnio 4 dalyje, kurioje numatyta, jog Sąjunga įsteigia Ekono-
minę ir pinigų sąjungą, kurios valiuta – euro, taip pat Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – ir SESV) 119 straipsnio 2 dalyje – „[b]e to, kas pirmiau paminėta, 
kaip numatyta Sutartyse ir laikantis jose nustatytų terminų bei tvarkos, ši veikla apima 
bendrą valiutą – eurą, nustatymą ir vykdymą vienos bendros pinigų politikos ir valiutų 
kurso politikos, kurių pagrindinis tikslas yra išlaikyti stabilias kainas ir, neprieštarau-
jant šiam tikslui, Sąjungoje remti bendras ekonominės politikos kryptis vadovaujantis 
atviros rinkos ekonomikos esant laisvai konkurencijai principu.“ ESS preambulėje ir 
toliau nurodoma, kad ši sutartis sudaryta apsisprendus „siekti savo šalių ekonomikos 
stiprinimo ir konvergencijos ir įsteigti Ekonominę bei pinigų sąjungą, pagal šios Su-
tarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas apimančią bendrą ir tvirtą 
valiutą“.

41. Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvi-
jos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, 
Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąly-
gų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (toliau 
– ir Aktas) 2 straipsnyje buvo nustatyta, kad nuo įstojimo dienos pirminių Sutarčių 
ir prieš įstojimą institucijų ir Europos centrinio banko priimtų aktų nuostatos nau-
josioms valstybėms narėms yra privalomos ir tose valstybėse taikomos tose Sutartyse 
ir šiame Akte nustatytomis sąlygomis. Akto 4 straipsnyje nurodyta, kad nuo įstojimo 
dienos kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip 
valstybė narė, kuriai taikoma leidžianti nukrypti nuostata, kaip apibrėžta EB sutarties 
122 straipsnyje. Pabrėžtina, kad balsavimo dėl narystės ES metu ir Lietuvos įstojimo į 
ES dieną Ekonominė ir pinigų sąjunga jau buvo įžengusi į trečiąjį etapą (nuo 1999 m. 
sausio 1 d., euro banknotai ir monetos pradėjo cirkuliuoti 2002 m. sausio 1 d.), kurio 
vienas iš esminių momentų buvo bendros valiutos – euro – įvedimas (žr., be kita ko, 
EB sutarties (redakcija galiojusi Lietuvos įstojimo į ES dieną) 123 str. 4 d.). Dar prieš 
įstodama į Europos Sąjungą Lietuvos Respublika deklaravo siekį ir planavo (žr. Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 866 „Dėl Lietuvos Res-
publikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo“) 
prisijungti prie valiutų kurso mechanizmo II, kuris yra esminė euro įvedimo sąlyga, ir 
šiame mechanizme pradėjo dalyvauti netrukus po įstojimo į ES, t. y. 2004 m. birželio 
28 d. (žr. Europos Komisijos 2014 m. pranešimą apie konvergenciją; http://ec.europa.
eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee4_en.pdf). 

42. EB sutarties (redakcija, galiojusi balsavimo dėl narystės ES ir Lietuvos Respu-
blikos įstojimo į ES metu) 122 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad ne rečiau kaip 
kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai daroma išlyga, prašymu, Komisija 
ir ECB [Europos centrinis bankas] 121 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateikia Ta-
rybai pranešimą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir po svarstymo valstybių ar 
vyriausybių vadovų sudėties Taryboje, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvali-
fikuota balsų dauguma sprendžia, kuri iš valstybių narių, kurioms daroma išlyga, pagal 
121 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, tenkina reikalingas sąlygas, ir panaikina 
išlygas atitinkamoms valstybėms narėms. EB sutarties 123 straipsnio 5 dalyje buvo  
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nustatyta, kad jei 122 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžiama panaikinti 
išlygą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu bei pasikonsultavusi su ECB ir spręs-
dama vieningu valstybių narių, kurioms nedaroma išlyga, ir suinteresuotos valstybės 
narės sutarimu nustato kursą, kokiu ekiu pakeičia tos valstybės narės valiutą, ir imasi 
kitų priemonių, reikalingų ekiu, kaip bendrai valiutai, toje valstybėje narėje įvesti. Iš 
esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir šiuo metu galiojančios SESV 140 straipsnio 
2 ir 3 dalyse. Pastebėtina, kad ESS ar SESV nėra nuostatų, leidžiančių valstybėms na-
rėms, kurios stodamos į Europos Sąjungą nusprendė dalyvauti Ekonominėje ir pinigų 
sąjungoje, besąlygiškai ir vienašališkai atsisakyti dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų są-
jungoje tikslo – bendros valiutos euro. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, galimy-
bė atsisakyti dalyvauti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape, apimančiame 
bendros valiutos įvedimą, buvo pašalinta Mastrichto sutartimi, pasirašyta 1992 m. va-
sario 7 d., o naujos valstybės narės dėl tokios galimybės išlaikymo galėjo derėtis prieš 
įstodamos į Europos Sąjungą.

43. EB sutarties (redakcija, galiojusi balsavimo dėl narytės ES ir Lietuvos Respu-
blikos įstojimo į ES metu) 106 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, buvo nustatyta, kad ECB 
turi išimtinę teisę duoti leidimą Bendrijoje išleisti banknotus. Tokius banknotus gali 
išleisti ECB ir nacionaliniai centriniai bankai. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta 
šiuo metu galiojančios SESV 128 straipsnio 1 dalyje.

44. Apibendrinant tai, kas paminėta pirmiau, darytina išvada, kad Lietuvos Respu-
blika, stodama į Europos Sąjungą (tam buvo pritarta 2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis 
vykusio referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje metu), be kita ko, apsisprendė 
ir įsipareigojo visa apimtimi dalyvauti Ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir (galiausiai) 
įsivesti bendrą valiutą eurą, pinigų emisijos teisę patikint ECB. Išplėstinės teisėjų kole-
gijos manymu, šią išvadą, nors ir netiesiogiai, patvirtina nuoseklūs Lietuvos valstybės 
veiksmai, atlikti per atitinkamas valstybės institucijas ar asmenis, pradedant nuo de-
rybų dėl stojimo į ES etapo, vėliau įstojant į valiutų kurso mechanizmą II (kuris yra 
svarbi sąlyga eurui įvesti; žr. EB sutarties (redakcija, galiojusi balsavimo dėl narystės 
ES ir Lietuvos įstojimo į ES metu) 121 str. 1 d., SESV 140 str. 1 d. ir protokolas Nr. 13), 
priimant euro įvedimo planus (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 
29 d. nutarimą Nr. 1050 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuome-
nės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, 2013 m. 
gruodžio 4 d. nutarimą Nr. 1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo 
priemonių plano patvirtinimo“), siekiant įsivesti eurą, 2006 m. balandžio 25 d. įstaty-
mu pakeičiant Konstituciją ir pripažįstant netekusia galios Konstitucijos 125 straipsnio 
2 dalį („Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas“), kuri yra analogiška pareiškėjų 
siūlomai vienai iš nuostatų, pateikiant (2006 m. kovo 16 d.) specialų prašymą įvertinti 
Lietuvos atitiktį konvergencijos kriterijams (žr. Europos Komisijos 2006 m. pranešimą 
dėl konvergencijos Lietuvoje; http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publi-
cation465_en.pdf), daugiau kaip 10 metų viešai deklaruojant ketinimus prisijungti prie 
euro zonos, priimant teisės aktus, konkrečiai reguliuojančius euro įvedimą (pvz., Lie-
tuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas), nukaldinant lietu-
viškų 2015 metų eurų monetų etalonus ir t. t. Aplinkybė, kad po Lietuvos Respublikos 
įstojimo į Europos Sąjungą faktinė situacija tam tikrais aspektais pasikeitė (pvz., buvo 
pasirašyta Lisabonos sutartis, sukurtas Europos stabilumo mechanizmas ir kt.), teisi-
niu požiūriu lemiamos reikšmės neturi ir minėtų Lietuvos Respublikos įsipareigojimų 
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nepanaikina. Europos Sąjungos steigiamosios sutartys, Aktas ir iš jų kylantys įsiparei-
gojimai gali būti keičiami šiose sutartyse nustatyta tvarka (žr. Akto 7 str., ESS 48 str.). 
Pastebėtina ir tai, kad teisės doktrinoje taip pat nurodoma, kad kai Europos Sąjungos 
narė atitinka nustatytus reikalavimus, ji turi pareigą dalyvauti trečiajame Ekonominės 
ir pinigų sąjungos etape (kuris apima euro įvedimą), teoriškai net ir prieš savo valią. 
Valstybė narė, kuri nepateisinamai nepagrįstai atsisako tai daryti, daro sutarties pa-
žeidimą, kurį gali konstatuoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pagal nustaty-
tas procedūras (žr., pvz., EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit  
Europäischer Grundrechtecharta [interaktyvus]. Kommentar. 4. Auflage. Herausgegeben 
von C. Callies, M. Ruffert. München: C. H. Beck, 2011, AEUV Art. 140, Rn 6, 35). 

45. Atkreiptinas dėmesys, kad Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nuta-
rime pažymėjo, kad „konstitucinis visateisio Lietuvos Respublikos dalyvavimo Euro-
pos Sąjungoje imperatyvas ir visateisė narystė Europos Sąjungoje, kaip konstitucinė 
vertybė, suponuoja ir konstitucinį Lietuvos Respublikos įsipareigojimą kaip visateisei 
narei dalyvauti inter alia ekonominės ir pinigų sąjungos valstybių integracijoje, inter 
alia įsivedant bendrą šios sąjungos valiutą eurą, patikint išimtinę kompetenciją pinigų 
politikos srityje Europos Sąjungai. Pažymėtina, kad toks konstitucinis Lietuvos valsty-
bės įsipareigojimas kartu yra jos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimas, kurį būti-
na vykdyti laikantis ir Konstitucijoje įtvirtintos Lietuvos valstybės geopolitinės orien-
tacijos bei konstitucinio pacta sunt servanda principo. <...> Įgyvendinant šį Lietuvos 
Respublikos konstitucinį ir narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimą Lietuvos ban-
ko kompetencija pinigų politikos, inter alia pinigų emisijos, srityje turi būti patikėta 
ECB.“ 

46. Pareiškėjų teikiamame privalomuoju referendumu priimti teisės akto projekte, 
be kita ko, siūloma nustatyti, kad „Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas“. Mi-
nėtos teisės normos projektas yra suformuluotas griežto imperatyvo forma. Jei būtų 
priimtas pareiškėjų siūlomas projektas, Lietuvos Respublika negalėtų visa apimtimi da-
lyvauti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape, apimančiame ir bendros va-
liutos – euro – įvedimą, nes pareiškėjų siūloma priimti Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos norma neleistų dėl pinigų emisijos teisės spręsti ECB, kaip tai numatyta Sutartyje 
dėl Europos Sąjungos veikimo. Taigi, priėmus siūlomą Konstitucijos pakeitimo projek-
tą, susidarytų situacija, kad Lietuvos Respublika vienašališkai, nepaisant tarptautinės 
teisės principo, kad sutarčių reikia laikytis, paneigtų ir atsisakytų savo įsipareigojimo 
(galiausiai) įsivesti euro valiutą, patikint pinigų emisijos teisę ECB. Vadinasi, pareiškėjų 
siūlomas projektas nedera su pirmiau minėtais Lietuvos Respublikos konstituciniais ir 
narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimais, šio projekto priėmimas reikštų, kad yra 
nepaisoma Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų ir kartu – konstitucinio 
pacta sunt servanda principo, suponuotų vidinio nesuderinamumo Konstitucijoje atsi-
radimą, nes konstitucinis principas pacta sunt servanda reikalautų laikytis iš sudarytų 
sutarčių kylančių Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai, o pareiškėjų 
siūloma nuostata to daryti neleistų. Be to, jei būtų priimtas siūlomas teisės akto (Kons-
titucijos) pakeitimo projektas ir Tauta vėliau referendumu pritartų euro įvedimui, 
pastarojo Tautos sprendimo įgyvendinti praktiškai būtų neįmanoma (pagal dabartinę 
Europos Sąjungos teisės būklę), nes euro įvedimas Lietuvoje reikalauja suteikti pinigų 
emisijos teisę ECB, o siūloma pataisa bet kokią ECB kompetenciją pinigų emisijos klau-
simais eliminuotų. Šių argumentų pakanka padaryti išvadą, kad pareiškėjų siūlomos 
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nuostatos nedera su kitomis Konstitucijos nuostatomis (inter alia konstituciniu pacta 
sunt servanda principu) ir šio prieštaravimo šiuo metu negalima suderinti. 

47. Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarime pažymėjo, kad referendu-
mu nepanaikinus konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pa-
grindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Są-
jungoje“ 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis 
būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai. Kons-
titucijos pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių 
darna. Pagal Konstituciją negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis 
būtų paneigti Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai ir kartu – konstitu-
cinis pacta sunt servanda principas, jeigu tų tarptautinių įsipareigojimų neatsisakoma 
vadovaujantis tarptautinės teisės normomis. 

48. Iš narystės Europos Sąjungoje kylantys įsipareigojimai iš esmės yra tarptau-
tiniai Lietuvos įsipareigojimai. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjų siūloma Konsti-
tucijos pataisa, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos konstitucinius ir narystės Europos 
Sąjungoje įsipareigojimus, gali būti priimta, jei vadovaujantis ES ir tarptautinės teisės 
normomis, būtų atsisakyta atitinkamų narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų. Ki-
taip tariant, pareiškėjų siūloma nuostata iš principo gali būti priimta, tačiau prieš tai, 
vadovaujantis tarptautinės teisės normomis, išsprendus atitinkamų narystės Europos 
Sąjungoje įsipareigojimų atsisakymo arba pakeitimo klausimą. Dėl šios priežasties 
išplėstinė teisėjų pažymi, kad šis teismo sprendimas neužkerta kelio ir niekaip nesu-
varžo Tautos suvereniteto apsispręsti dėl pinigų, naudojamų Lietuvoje, emisijos teisės 
subjekto. Tačiau tai turi būti daroma paisant Konstitucijos, kuri, be kita ko, reikalau-
ja laikytis prisiimtų tarptautinių ir narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų (pvz., 
teikiant referendumui klausimą dėl Lietuvos valstybės institucijų įpareigojimo derėtis 
dėl atitinkamų Stojimo sutarties ar Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių pakeitimų, 
o šio tikslo nepavykus pasiekti, teikiant referendumui klausimą dėl išstojimo iš Euro-
pos Sąjungos, ar kt.). Dėl šios priežasties ir aplinkybė, kad piliečių iniciatyvinė grupė 
kartu siūlo keisti Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Są-
jungoje“ 1 straipsnį, nustatant, kad „Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos 
valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją su-
tartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse tiek, kiek tai ne-
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir tiek, kad kartu su kitomis Europos 
Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, 
taip pat naudotųsi narystės teisėmis“, negali pakeisti išvados dėl siūlomos referendumu 
priimti nuostatos nesuderinamumo. Šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija reikalauja, kad prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai Europos Sąjungai būtų kei-
čiami, be kita ko, vadovaujantis Europos Sąjungos teise ir tarptautinės teisės principais 
ir normomis (pirmiausia, pasiekiant bendrą susitarimą dėl atitinkamų pakeitimų), o 
ne keičiant Lietuvos Respublikos Konstituciją ir taip jų vienašališkai atsisakant. Akto  
7 straipsnyje nustatyta, kad šio Akto nuostatos, jeigu jame nenustatyta kitaip, negali 
būti pakeistos, panaikintos ar sustabdytas jų taikymas kitokia tvarka negu ta, kuri pir-
minėse Sutartyse nustatyta tų Sutarčių keitimui. Kaip minėta, ES steigiamųjų sutarčių 
keitimo tvarka įtvirtinta ESS 48 straipsnyje.

49. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nurodo, kad valstybės narės (Jungtinė Kara-
lystė ir Danija), nusprendusios nedalyvauti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos 
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etape, kurio vienas iš esminių momentų – bendra valiuta (euro), apie tokį savo spren-
dimą pranešė dar iki trečiojo pinigų sąjungos etapo pradžios (1999 m. sausio 1 d.,  
žr. protokolus Nr. 15 ir 16, pridėtus prie ESS ir SESV) bei dėl atitinkamų išlygų susi-
tarė su kitomis valstybėmis narėmis. Prie 1992 m. vasario 7 d. Mastrichte pasirašytos 
Europos Sąjungos Sutarties buvo pridėtas protokolas, pagal kurį Jungtinei Karalystei 
buvo suteikta teisė nedalyvauti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape. Prie 
šios sutarties buvo pridėtas ir pagal esmę panašus protokolas, suteikęs teisę Danijai 
apsispręsti, ar dalyvauti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape. Šiuo metu 
šie protokolai (su pakeitimais, padarytais vėlesnėmis sutartimis) yra pridėti prie Euro-
pos Sąjungos Sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo. 15 protokolo, pridėto 
prie Europos Sąjungos Sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 straipsny-
je nurodoma, kad jei Jungtinė Karalystė nepraneša Tarybai, kad ji ketina įvesti eurą, ji 
nėra įpareigota tai daryti, o 16 protokole, pridėtame prie Europos Sąjungos Sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, nurodoma:

„AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Danijos Konstitucijoje yra nuostatos, kurios gali 

reikšti referendumo rengimą Danijoje prieš šiai valstybei atsisakant jai taikomų išlygų,
ATSIŽVELGIANT į tai, kad 1993 m. lapkričio 3 d. Danijos Karalystės Vyriausybė 

pranešė Tarybai apie savo ketinimą nedalyvauti Ekonominės ir pinigų sąjungos trečia-
jame etape,

SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo:

1. Atsižvelgiant į 1993 m. lapkričio 3 d. Danijos Karalystės Vyriausybės Tarybai 
pateiktą pranešimą, Danijai taikomos išlygos. Išlyga reiškia, kad Danijai yra taikomi 
visi Sutarčių ir ECBS ir ECB statuto straipsniai bei nuostatos dėl išimties taikymo.

2. Išlygai panaikinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnyje nuro-
dyta procedūra pradedama tik Danijos prašymu.

3. Jei išlyga panaikinama, šio Protokolo nuostatos nustoja galioti.“
50. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, pirmiau pacituotos normos tik patvir-

tina, kad valstybės narės, nusprendusios nedalyvauti Ekonominėje ir pinigų sąjungoje 
(trečiajame šios sąjungos etape, apimančiame euro įvedimą), turėjo dėl to atitinkamai 
susitarti su kitomis valstybėmis narėmis. Nepasiekus atitinkamų susitarimų, iš Euro-
pos Sąjungos sutarčių valstybėms narėms kyla įsipareigojimas (galiausiai) eurą įsivesti. 
Kad toks įsipareigojimas saisto visas valstybes nares, išskyrus Daniją ir Jungtinę Ka-
ralystę, viešai nurodoma ir Europos Komisijos tinklalapyje (žr. http://ec.europa.eu/
economy_finance/euro/adoption/index_lt.htm).

51. Atkreiptinas dėmesys, kad įsipareigojimas įsivesti eurą saisto ir Švediją. Tai 
aiškiai matyti iš Europos centrinio banko 2014 metų pranešimo apie konvergenciją 
(žr. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201406lt.pdf), kuriame nurodoma:

„Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) visos aštuonios 
šalys [Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija] yra 
įsipareigojusios įsivesti eurą, o tai reiškia, kad jos privalo siekti įvykdyti visus konver-
gencijos kriterijus.“ 

<...>
„Švedijos teisė neatitinka visų reikalavimų, susijusių su centrinio banko nepriklau-

somumu, piniginio finansavimo draudimu ir teisine integracija į Eurosistemą. Švedija 
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yra ES valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, todėl ji privalo laikytis visų Sutarties 
131 straipsnyje nurodytų suderinimo reikalavimų. Be to, ECB atkreipia dėmesį, kad 
pagal Sutartį Švedija nuo 1998 m. birželio 1 d. yra įsipareigojusi priimti nacionalinius 
teisės aktus dėl integravimosi į Eurosistemą. Iki šiol Švedijos valdžios institucijos nesi-
ėmė jokių teisėkūros veiksmų, kad ištaisytų neatitikimus, aprašytus šiame ir ankstes-
niuose pranešimuose.“

52. Europos Komisijos 2014 metų pranešime apie konvergenciją nurodoma, kad 
Švedija neatitinka konvergencijos kriterijų dėl savo teisinės sistemos, taip pat valiutų 
kurso kriterijaus, nes ji nedalyvauja valiutų kurso mechanizme II, jos valiuta prekiau-
jama pagal lankstaus valiutos kurso režimą. Vadinasi, Švedijai ir toliau taikoma išimtis 
dėl euro įvedimo, nes ji neatitinka reikalavimų, susijusių su integravimusi į Eurosiste-
mą (žr. taip pat Europos Komisijos 2014 metų pranešimą apie konvergenciją), o ne dėl 
to, kad Švedijoje vyko referendumas dėl euro. Europos Komisijos 2014 metų praneši-
me apie konvergenciją vertinant Švediją, apie referendumo rezultatus, kaip kliūtį įsi-
vesti eurą, neužsimenama. Švedijos 2014 metų konvergencijos programoje nurodoma, 
kad įvykęs referendumas dėl euro nepakeitė valstybės pinigų ir valiutų kurso politikos  
(žr. http://www.government.se/content/1/c6/23/93/07/ae7ec896.pdf). 

Skirtingai nei Švedija, Lietuvos Respublika konvergencijos reikalavimus jau ati-
tinka, valiutų kurso mechanizme II dalyvauja daugiau kaip 10 metų (žr. ECB ir Eu-
ropos Komisijos 2014 metų pranešimus apie konvergenciją) ir visą šį laiką nuose-
kliai siekė, kad būtų įvestas euras bei tokiu būdu įvykdyti Lietuvos valstybės prisiimti 
įsipareigojimai.

SESV 140 straipsnio 1 dalis nustato, kad ne rečiau kaip kartą per dvejus metus 
arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu, Komisija ir Europos centrinis 
bankas praneša Tarybai apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma 
išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti. Šiuose 
pranešimuose įvertinama, kaip kiekvienos iš šių valstybių narių vidaus teisės aktai, taip 
pat jos nacionalinio centrinio banko statutas atitinka 130 ir 131 straipsnius bei ECBS 
ir ECB statutą. Pranešimuose taip pat nagrinėjama, ar pasiektas aukštas tvarios konver-
gencijos laipsnis <...>. 

SESV 140 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipa nustato:
„2. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir po svarstymo Europos Vadovų Ta-

ryboje, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, sprendžia, kuri iš valstybių narių, ku-
rioms taikoma išimtis, pagal 1 dalyje nustatytus kriterijus, tenkina reikalingas sąlygas, 
ir panaikina išimtis atitinkamoms valstybėms narėms.

Taryba sprendžia gavusi valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atstovaujan-
čių savo narių kvalifikuotos daugumos rekomendaciją. Tarybai gavus Komisijos pasiū-
lymą, šie nariai rekomendaciją pateikia per šešis mėnesius.“

SESV 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta:
„3. Jei 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžiama panaikinti išimtį, Taryba, remda-

masi Komisijos pasiūlymu bei pasikonsultavusi su Europos centriniu banku ir spręs-
dama vieningu valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ir suinteresuotos valstybės narės 
sutarimu neatšaukiamai nustato kursą, kokiu euro pakeičia tos valstybės narės valiutą, 
ir imasi kitų priemonių, reikalingų eurui, kaip bendrai valiutai, toje valstybėje narėje 
įvesti“.

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos atitiktį konver-
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gencijos kriterijams konstatavo Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas. Be 
to, Europos Vadovų Taryba 2014 m. birželio 27 d. išvadose pritarė Europos Komi-
sijos pasiūlymui dėl euro įvedimo Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. 2014 m. liepos 
16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendi-
mo dėl euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (COM(2014)0324 – C8-0026/2014 
– 2014/0170(NLE), euro įvedimui Lietuvoje pritarė Europos Parlamentas, be kita ko, 
pažymėdamas, kad „<...> euras yra Sąjungos valiuta ir <...> iš principo visos valsty-
bės narės, atitinkančios konvergencijos kriterijus, privalo įsivesti eurą, ir tik Danijai ir 
Jungtinei Karalystei taikoma galimybės pasirinkti sąlyga“. 

Apibendrinant tai, kas paminėta pirmiau, matyti, kad Lietuvos įsipareigojimas dėl 
euro įvedimo, pinigų emisijos teisę patikint ECB, jau tapo aiškiai apibrėžtas, įgijo kon-
kretų materialinį teisinį turinį, dėl jo realizavimo galutinį sprendimą artimiausiu metu 
turėtų priimti ES Taryba, todėl įstatymo, kuriuo būtų užkertamas kelias euro įvedimui, 
priėmimas reikštų, kad Lietuvos valstybė sąmoningai ir vienašališkai siekia išvengti ir 
paneigti prisiimtus įsipareigojimus. Tai, be kita ko, būtų nesuderinama su Vienos kon-
vencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 29 straipsniu („Kiekviena įsigaliojusi sutartis 
jos šalims yra privaloma, ir šalys privalo sąžiningai ją vykdyti“) ir ESS 4 straipsnio  
3 dalyje įtvirtintu lojalumo principu.

53. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad pareiškėjai siūlo keisti Konsti-
tucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 straipsnį, papil-
dant jį žodžiais „tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir jį 
išdėstyti taip: 

„Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki 
Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžia-
ma Europos Sąjunga, numatytose srityse tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijai, ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narė-
mis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės 
teisėmis.“

54. TPĮ 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teisėkūroje vadovaujama-
si ir tikslingumo principu, reiškiančiu, kad teisės akto projektas turi būti rengiamas 
ir teisės aktas priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis 
priemonėmis. Be to, Konstitucija gali būti keičiama, jeigu tam yra objektyvi teisinė bū-
tinybė ir jeigu dėl to nebūtų pažeistos Konstitucijos normos, principai ir jos stabilumas 
(Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas). Kaip 2006 m. kovo 28 d. nu-
tarime pabrėžė Konstitucinis Teismas, Konstitucijos stabilumas – didžiulė teisinė ver-
tybė; Konstitucijos stabilumas – viena iš prielaidų užtikrinti valstybės tęstinumą, pa-
garbą konstitucinei santvarkai ir teisei, Konstitucijoje deklaruotų lietuvių tautos siekių, 
kuriais grindžiama pati Konstitucija, įgyvendinimą. Konstitucijos stabilumas yra tokia 
jos savybė, kuri kartu su kitomis (inter alia – ir pirmiausia – su ypatinga, aukščiausia 
Konstitucijos teisine galia) konstitucinį teisinį reguliavimą atskiria nuo žemesnės galios 
teisės aktų nustatyto (ordinarinio) teisinio reguliavimo (Konstitucinio Teismo 2006 m. 
kovo 14 d. nutarimas), o Konstituciją – nuo visų kitų teisės aktų (Konstitucinio Teismo 
2006 m. kovo 28 d. nutarimas). 

55. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pažymėjo, kad „[p]agal 
Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 dalį Eu-
ropos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos 
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dalis; jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjun-
gos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę 
prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Taigi Konstitucijoje ne tik yra įtvirtintas principas, kad tais atvejais, kai nacio-
nalinis teisės aktas nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su nustatytuoju 
tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis, bet ir – Europos Sąjun-
gos teisės atžvilgiu – yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Euro-
pos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės 
nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su 
teisiniu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, 
kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją.“

56. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta pirmiau, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, 
kad kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais 
atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžia-
ma Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacio-
naliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), kaip matyti iš Konstitucinio 
Teismo jurisprudencijos, negali būti taikoma, kai konkuruoja Konstitucijos ir Europos 
Sąjungos teisės aktų nuostatos. Be to, Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, 
kad negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Vadinasi, jau šiuo 
metu Lietuvos Respublika gali dalytis ar patikėti Europos Sąjungai valstybės institu-
cijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose 
srityse tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Vadovaudama-
si anksčiau išdėstytais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad siūlomas 
Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 straipsnio 
pakeitimas yra nebūtinas, perteklinis, netikslingas, todėl prieštarauja Teisėkūros pa-
grindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir, atitinkamai, Referendumo įstatymo 
6 straipsnio 1 daliai.

57. Remdamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, 
kad Vyriausioji rinkimų komisija iš esmės buvo teisi nustatydama, kad siūlomas re-
ferendumu priimti įstatymo projektas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo (3 str.  
2 d. 1 ir 7 p.) ir Konstitucijos reikalavimų, ir dėl to neatitinka Referendumo įstatymo 
6 straipsnio 1 dalies. Siūloma nuostata „Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas“ 
nėra suderinama su kitomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis, visų pir-
ma konstituciniu pacta sunt servanda principu, o siūloma nuostata dėl Konstitucinio 
akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 straipsnio pakeitimo yra 
netikslinga. Dėl šių priežasčių taip pat pažymėtina, kad atsakovas skundžiamu spren-
dimu nesprendė Europos Sąjungos teisės ir Konstitucijos pirmenybės viena kitos at-
žvilgiu klausimą, nes atsakovas tik pasisakė dėl galimybės pateikti priimti referendumu 
atitinkamą teisės akto projektą tuo aspektu, ar jis atitinka teisėkūros reikalavimus, taigi 
kalbama ne apie įsigaliojusių konstitucinių nuostatų konkurenciją su Europos Sąjungos 
teise, o apie teikiamo teisės akto projekto atitiktį Lietuvos Respublikos prisiimtiems ir iš 
ES teisės kylantiems įsipareigojimams. Atsižvelgiant į tai, kad piliečių iniciatyvinės gru-
pės siūlomos Konstitucijos pakeitimo nuostatos yra tarpusavyje susijusios, be to, Vy-
riausiajai rinkimų komisijai nėra suteikti įgaliojimai priimti sprendimą pakoreguoti re-
ferendumu priimti teikiamo galutinio teisės akto projekto taip, kad jis atitiktų įstatymus, 
nustačius, kad viena (ar kelios) siūlomo teisės akto projekto nuostata (-os) neatitinka 
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teisės aktų reikalavimų, turi būti atsisakyta įregistruoti piliečių iniciatyvinę grupę dėl 
viso referendumu siūlomo priimti teisės akto projekto. Vadinasi, pareiškėjų skundas dėl 
ginčijamo Vyriausios rinkimų komisijos sprendimo turi būti atmestas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
88 straipsnio 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjų G. J. A., V. S., T. Ž., K. V., R. K., J. K., A. K., E. D., A. R., P. V., V. J., R. G.,  
N. Š., A. V., J. P., S. K., G. S., R. L., M. S. skundą atmesti.

Sprendimas neskundžiamas.

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

2.7.1. Dėl ortofotografinės medžiagos naudojimo siekiant nustatyti atitikimą 
paramos skyrimo reikalavimams

Ortofotografinės medžiagos naudojimas administracinio patikrinimo metu, siekiant 
nustatyti atitikimą paramos skyrimo reikalavimams, yra iš esmės pripažįstamas tinkamu 
metodu. Naudojant tokią medžiagą nustačius neatitikimus, nėra privaloma atlikti patikri-
nimą vietoje, tačiau tai, kokių tolimesnių priemonių turi būti imtasi, pripažįstama kompe-
tentingos institucijos diskrecija. Ortofotografinė medžiaga pripažintina tinkamu duomenų 
šaltiniu bei nustatytų neatitikimų įrodymu tik tais atvejais, kai nėra abejonių dėl joje pa-
teiktų duomenų tikslumo ir patikimumo. 

Administracinė byla Nr. A438-1102/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02266-2013-5

Procesinio sprendimo kategorija 33.3

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

2014 m. rugsėjo 11 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko 
(pranešėjas), 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo atstovei advokatei I. U., 
specialistei D. S., 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pa-
gal pareiškėjo S. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2013 m. lapkričio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Nacionalinės 
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mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą pareiškėjui S. P. dėl sprendi-
mo panaikinimo.

Teisėjų kolegija 
 

n u s t a t ė:
I.

Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – 
ir atsakovas, Agentūra, NMA) su skundu (b. l. 1–3) kreipėsi į Vilniaus apygardos admi-
nistracinį teismą, be kita ko, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių gin-
čų komisijos 2013 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 3R-203(AG-177/0-2013).

Skunde nurodė, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – ir Komi-
sija) 2013 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 3R-203(AG-177/05-2013) (toliau – ir Komi-
sijos sprendimas) panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio mi-
nisterijos 2013 m. balandžio 11 d. sprendimą „Dėl susidariusios skolos sugrąžinimo“  
Nr. SP1-(11.2.12E)-450 (toliau – ir NMA sprendimas), kuriuo nuspręsta iš pareiškėjo 
S. P. (toliau – ir pareiškėjas) susigrąžinti dalį (1 127,50 Lt) tiesioginių išmokų už žemės 
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus už 2009 deklaravimo metus. Paaiškino, kad Agentūra, 
vadovaudamasi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ir Cen-
tras) pateikta informacija ir atsižvelgdama į tai, jog pareiškėjas, įbraižydamas dekla-
ruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų ribas, nesilaikė teisės aktų, regla-
mentuojančių tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus skyrimą, 
reikalavimų, t. y. neišskyrė netinkamų paramai plotų, bei į tai, kad pareiškėjas patei-
kė neteisingus duomenis, buvo atliktas pakartotinis pareiškėjo 2009 m. birželio 12 d. 
paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, para-
mą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės 
aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus 
kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmo-
kos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės 
ūkio naudmenas 2009 m. (reg. Nr. (duomenys neskelbtini)) (toliau – ir 2009 m. paraiš-
ka) administracinis patikrinimas ir nustatyta, kad pareiškėjas prašė išmokų už 1,29 ha 
plotą, kuris 2009 m. paraiškoje patenka į kontroliniame žemės sklype (toliau – ir KŽS) 
Nr. (duomenys neskelbtini) esančio lauko Nr. 2, kuriame pareiškėjas deklaravo 7,70 ha 
plotą 5DG-1 (daugiametės ganyklos–pievos (5 m. ir daugiau)), ribas. Laukas buvo nu-
fotografuotas 2010 m. birželio 4 d. Duomenys apie pareiškėjo deklaruotus netinkamus 
paramai plotus buvo gauti po to, kai parama pagal 2009 m. paraišką pareiškėjui jau 
buvo išmokėta, todėl susidarė bendra 1 127,50 Lt dydžio grąžintinų lėšų suma.

Agentūra neteisingo deklaravimo faktą 2009 m. paraiškoje nustatė remdamasi 
Centro pateiktais duomenimis ir mano, kad jų teisingumu abejoti nėra pagrindo, nes 
būtent ši institucija yra atsakinga už pasėlių laukų duomenų bazės kūrimą, įgyvendi-
nimą ir tvarkymą. Iš atnaujintų ortofotografinių duomenų aiškiai matyti, jog 2009 m. 
paraiškoje KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) deklaruoto lauko Nr. 2 dalis yra netinkama 
paramai gauti.

Pareiškėjas atsiliepimo į atsakovo skundą nepateikė.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu 
(b. l. 34–38) atsakovo skundą tenkino ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 
2013 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 3R-203(AG-177/0-2013) panaikino.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas 2009 m. birželio 12 d. pa-
teikė paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, pa-
ramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės 
aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus 
kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmo-
kos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės 
ūkio naudmenas 2009 m. (reg. Nr. (duomenys neskelbtini)). Šioje paraiškoje pareiškė-
jas deklaravo 42,62 ha žemės ūkio naudmenų. Agentūra pareiškėjui laikotarpiu nuo 
2009 m. gruodžio 22 d. iki 2010 m. gruodžio 29 d. iš viso išmokėjo 12 736,31 Lt para-
mos. 2011 m. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras patikslino kontroli-
nių žemės sklypų duomenų bazę ir 2012 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. 1S-7479 pateikė 
Agentūrai 2009 ir 2010 m. pareiškėjų sąrašus, kurių 2009 ir 2010 m. deklaruoti laukai 
patenka į kontrolinius žemės sklypus, kurių Gkodas – bl3m, suformuotus 2011 m. de-
klaravimui paruoštoje Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje, t. y. atnaujinus pagal 
2009–2010 m. ortofotografinę medžiagą. Pateiktame sąraše nurodyta, kad pareiškėjas 
netinkamai deklaravo daugiametės ganyklos–pievos 1,29 ha plotą (KŽS Nr. (duome-
nys neskelbtini), lauko Nr. 2). Laukas nufotografuotas 2010 m. birželio 4 d. Agentūra 
2013 m. balandžio 11 d. sprendime Nr. SP1-(11.2.12E)-450 pareiškėjui nurodė grąžinti 
1 127,50 Lt sumą. Šiame sprendime paaiškino, kad apskaičiuojant grąžintinos išmokos 
sumą buvo atsižvelgta į tai, jog 2009 m. paraiškoje buvo nustatytas neteisingo dekla-
ravimo faktas, todėl Agentūra pritaikė sankcijas; pareiškėjo deklaruotas plotas viršija 
faktinį plotą 1,29 ha arba 3,12 proc., todėl tiesioginė išmoka mažinama dviguba nu-
statyto skirtumo dalimi. Pareiškėjas, nesutikdamas su Agentūros sprendimu, kreipė-
si į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, kuri ginčijamu sprendimu panaikino 
Agentūros sprendimą. Komisija nurodė, kad Centro atliktų nuotolinės patikros rezul-
tatų naudojimas siejamas su Agentūros planais einamaisiais metais patikrinti atitinka-
mą kiekį paraiškų. Laukas buvo fotografuotas 2010 m. birželio 4 d., o sankcijos taikytos 
pagal 2009 m. pateiktą paraišką. Tai, jog Centras 2012 m. rugpjūčio 21 d. raštu pateikė 
Agentūrai sąrašą pareiškėjų, kurių 2009 m. deklaruoti laukai esą patenka į kontrolinius 
žemės sklypus, kurių Gkodas – bl3m, suformuotus 2011 m. deklaravimui paruoštoje 
Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje, anaiptol nereiškia Agentūros pareigos ir 
teisės vien tik šių duomenų pagrindu, nesilaikant kitų būtinų procedūrų, garantuojan-
čių asmens, pateikusio paraišką, teisių, bei pačiai objektyviai nepagrindžiant priskyri-
mo netinkamam laukui priežasčių, pervertinti 2009 m. pareiškėjo pateiktą paraišką ir 
taikyti sankcijas.

Teismas nustatė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respubli-
kos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188 patvirtintos Tiesio-
ginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontro-
lės 2009 m. taisyklės (toliau – ir 2009 m. taisyklės); Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-172 patvirtintos Žemės ūkio naudme-
nų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymo žemėlapiuose 2009 metais taisyklės (toliau – ir 
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Įbraižymo taisyklės) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nu-
tarimu Nr. 137 patvirtintos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjun-
gos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklės (toliau – ir Grąžintinų lėšų 
taisyklės).

Teismas pažymėjo, kad Agentūra pradėjo pagal pareiškėjo pateiktą 2009 m. pa-
raišką išmokėtų lėšų susigrąžinimo procedūrą gavusi Centro 2010 m. birželio 4 d. pa-
darytą nuotrauką. Centrui yra priskirta tikslinti kontrolinių žemės sklypų duomenų 
bazę. Centro atlikti nuotolinės patikros rezultatai skirti naudoti vertinant einamaisiais 
metais pateiktas paraiškas (šiuo atveju 2009 m.). Tačiau 2009 m. sausio 19 d. Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 34 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog hektarai turi atitikti 
paramos skyrimo sąlygas visus kalendorinius metus (ginčo atveju – 2009 m.), išskyrus 
force majeure ar išskirtinių aplinkybių atvejus. Komisija, nagrinėdama pareiškėjo skun-
dą, nesiaiškino, ar šios išskirtinės aplinkybės egzistavo. Teismo posėdyje liudytoja D. V. 
parodė, kad dirba Centre; ginčo lauką pareiškėjui 2009 m. padėjo įbraižyti seniūnijos 
darbuotojas; 2009 m. pasėlių deklaravimui buvo naudota 2005 m. ortofotografinė nuo-
trauka; ginčo vietovės ortofotografinės medžiagos atnaujinimas buvo atliktas 2010 m. 
(jis atliekamas kas 5 metus); 2010 m. darytoje nuotraukoje aiškiai matomi medžiai ir 
krūmai, todėl ir 2009 m. jie ten buvo. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju, nors 
2009 m. ortofotografinė medžiaga nebuvo atnaujinta, 2005 m. darytoje nuotraukoje 
matyti augantys medžiai ir krūmai. 

Teismas, remdamasis Centro 2010 m. birželio 4 d. daryta nuotrauka, kurioje ma-
tyti 2009 m. paraiškoje KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) deklaruoto lauko Nr. 2 augan-
tys medžiai ir krūmai, liudytojos parodymais, konstatavo, jog ir 2009 m. jie faktiškai 
augo. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, teikdamas 2009 m. paraišką įsipareigojo teik-
ti teisingus duomenis (Paraiškos 11 p.). Iš Įbraižymo taisyklių 27.2 punkto pareiškė-
jui tiesiogiai kyla pareiga patikslinti žemėlapio lentelėje atspausdintus 2008 m. duo-
menis, jeigu jie yra pasikeitę. Pareiškėjas atsako už pateiktus duomenis, todėl privalo 
žinoti deklaruojamos daugiametės ganyklos–pievos tikrąją būklę. Taigi Agentūra turi 
teisę susigrąžinti 1 127,50 Lt tiesioginių išmokų iš pareiškėjo už žemės ūkio naudme-
nų ir pasėlių plotus, deklaruotus 2009 m., nes deklaruotame 7,70 ha žemės sklype 
(KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) deklaruoto lauko Nr. 2) 1,29 ha nebuvo geros agrari-
nės būklės, t. y. šiame žemės sklype auga medžiai ir krūmai.

Nustatytos bylos faktinės aplinkybės ir aptartas teisinis reglamentavimas teismui 
leido daryti išvadą, kad 2009 m. paraiškoje pareiškėjas neišskyrė netinkamo paramai 
ploto (1,29 ha, apaugusio medžiais ir krūmais), tokiu būdu pažeidė 2009 m. Taisyklių 
27.3 punkto ir Įbraižymo taisyklių 27.18 punkto reikalavimus. Agentūra, turėdama 
atnaujintus Centro ortofotografinius duomenis ir nustačiusi neteisingo deklaravimo 
faktą, pareiškėjui pagrįstai ir teisėtai pritaikė sankcijas, todėl nėra teisinio pagrindo 
kvestionuoti Agentūros sprendimo teisėtumą. Tuo remdamasis teismas sprendė, kad 
Vyriausioji administracinių ginčų komisija netinkamai vertino faktinę ir teisinę situa-
ciją, todėl ginčijamą Komisijos sprendimą panaikino.

III.

Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. 
lapkričio 11 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 43–44), kuriame prašo 
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jį panaikinti ir palikti galioti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. 
birželio 6 d. sprendimą Nr. 3R-203(AG-177/0-2013). 

Pareiškėjas nurodo, kad Agentūra, įvertinusi jo 2009 m. paraišką, jokių nusižen-
gimų nenustatė. 2009 m. jis laikė 28 galvijus, 41 avį ir 20 ožkų. Šiam gyvulių kiekiui 
pašerti turėto 42,6 ha ganyklų ploto neužteko, taigi 3 kartus buvo nuganytos ne tik sa-
vos, bet ir kaimynų ganyklos. Pažymi, kad avys ir ožkos nuėda ne tik visas žoles, bet ir 
krūmus bei jaunus medelius. Taigi jo ganyklos buvo tinkamai prižiūrėtos.

Teigia, kad Agentūra privalėjo apie paraiškose ar kituose dokumentuose nustaty-
tas klaidas ar neatitikimus pareiškėją ar savivaldybę informuoti iki pasėlių vegetacijos 
laikotarpio pabaigos ar iš karto po jos iki tol, kol įmanoma neabejotinai nustatyti de-
klaruotų pasėlių ir laukų ribas, atliekant patikrą vietoje. STIS pagalba Agentūra galėjo 
atlikti pareiškėjo pateiktų duomenų patikrą, priėmusi sprendimą einamaisiais metais 
vykdyti nuotolinę patikrą ir informuoti apie tai pareiškėją ar savivaldybę. Šiuo atve-
ju Agentūra nei 2009 m., nei 2010 m. jo ar savivaldybės apie neatitikimus neinforma-
vo, taigi tų neatitikimų ir nebuvo. Tariami pažeidimai buvo nustatyti nuotoliniu būdu 
2010 m. balandžio 10 d., o sprendimas pareiškėjo atžvilgiu priimtas tik 2013 m. balan-
džio 11 d. 

Pažymi, kad šiuo metu ginčo lauko būklės nežino, nes jis grąžintas savininkams ir 
jo jau kelerius metus nedeklaruoja.

Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 54–55) prašo jo neten-
kinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. 

Atsiliepime atsakovas nurodo tuos pačius argumentus, kaip ir skunde pirmosios 
instancijos teismui. Pažymi, kad pareiškėjo teiginiai dėl gyvulių yra niekuo nepagrįsti, 
tačiau net ir konstatavus aplinkybę, kad tie gyvuliai buvo, ji nepaneigia nustatyto pa-
žeidimo fakto ir pareiškėjo pareigos grąžinti reikalaujamą pinigų sumą. 2010 m. birže-
lio 4 d. darytoje nuotraukoje matyti medžiai ir krūmai, taigi jie ten buvo ir 2009 m. 

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas. 
Byloje ginčas yra kilęs dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio mi-

nisterijos teisės susigrąžinti 1 127,50 Lt tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių plotus už 2009 deklaravimo metus. Susigrąžinti paminėtas išmokas Agen-
tūra nusprendė 2013 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. SP1-(11.2.12E)-450 „Dėl su-
sidariusios skolos grąžinimo“, kurį pareiškėjas apskundė Vyriausiajai administracinių 
ginčų komisijai. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, padarė išvadą, jog pareiškė-
jui sankcijos pritaikytos nepagrįstai ir Agentūros sprendimą panaikino. Agentūra tokį 
Komisijos sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris, 
pripažinęs Agentūros sprendimą teisėtu ir pagrįstu, panaikino Komisijos sprendimą. 

Teisėjų kolegija pažymi, jog Agentūra ginčijamą sprendimą priėmė atlikusi pakar-
totinį 2009 m. birželio 12 d. pareiškėjo paraiškos administracinį patikrinimą (t. y. pakar-
totinai įvertinusi pareiškėjo pateiktą paraišką) ir nustačiusi, kad parama pareiškėjui buvo 
išmokėta už paramai netinkamą plotą. Tokią išvadą Agentūra padarė, vadovaudamasi 
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valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateikta informacija, 
pagal kurią pareiškėjas prašė išmokų už 1,29 ha dydžio netinkamą paramai plotą, kuris 
2009 m. paraiškoje patenka į kontroliniame žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) 
esančio lauko Nr. 2, kuriame pareiškėjas deklaravo 7,7 ha dydžio plotą tiesioginėms 
išmokoms gauti, ribas. Pareiškėjo neteisingo deklaravimo ir išmokų už netinkamą pa-
ramai plotą gavimo faktą Agentūra savo sprendime pagrindė Centro pateiktais duo-
menimis, t. y. pareiškėjo deklaruoto lauko Nr. 2 kontroliniame žemės sklype Nr. (duo-
menys neskelbtini) 2010 m. birželio 4 d. ortofografija ir lentele, kurioje nurodyta, jog iš 
šiame lauke deklaruoto 7,7 ha dydžio ploto paramai gauti netinkamas plotas yra lygus 
1,29 ha (Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos bylos lapai 32–33). Kaip nu-
rodyta Agentūros sprendime, pareiškėjo deklaruoti laukai pateko į kontrolinius žemės 
sklypus, žymimus Gkodu bl3m, suformuotus aktualioje Kontrolinių žemės sklypų duo-
menų bazėje po 2011 m. pasikeitimų integravimo, t. y. atnaujinus pagal 2009–2010 m. 
ortofotografinę medžiagą. Juose tinkamas paramai plotas yra suskaičiuotas ir lygus 0. 

Pareiškėjas su tokiu Agentūros vertinimu nesutinka, nes, jo nuomone, visas 
2009 m. paraiškoje deklaruotas plotas buvo tinkamas paramai gauti. Be to, pareiškė-
jas apeliaciniame skunde taip pat nurodo, jog jis iki ginčijamo Agentūros sprendimo 
gavimo nebuvo informuotas apie Agentūros atliekamą administracinį patikrinimą ir 
jo metu užfiksuotus neatitikimus. Taigi iš bylos aplinkybių matyti, jog ginčas kyla dėl 
Agentūros nustatyto fakto dėl pareiškėjo deklaruoto 1,29 ha dydžio ploto netinkamu-
mo paramai gauti tikrumo, taip pat atlikto pakartotinio administracinio patikrinimo 
atitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. 

Bendrosios tiesioginių išmokų taisyklės yra nustatytos 2009 m. sausio 19 d. Ta-
rybos reglamente Nr. 73/2009, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos sche-
mų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančiame Reglamentus (EB) 
Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančiame Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 (toliau – ir Reglamentas Nr. 73/2009). Išsamios šio reglamento įgy-
vendinimo taisyklės yra įtvirtintos 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 
ir Nr. 73/2009 nustatytų kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos 
administravimo ir kontrolės sistemos, taip pat Tarybos reglamente (EB) Nr. 479/2008 
nustatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės (toliau – ir Regla-
mentas Nr. 796/2004). 

Šie reglamentai yra pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys ginčo teisinius santy-
kius, atsižvelgiant į jų veikimo laike apibrėžtį ir pareiškėjo 2009 m. paraiškos pateikimo 
laiką. Pažymėtina, jog nors Reglamentas Nr. 796/2004 nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo pa-
naikintas 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nu-
statomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susi-
jusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo 
ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės 
paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, 
susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos 
schemą (toliau – ir Reglamentas Nr. 1122/2009), tačiau šioje byloje jis taikytinas atsi-
žvelgiant į tai, jog naujasis Reglamentas Nr. 1122/2009 taikomas paramos paraiškoms, 
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susijusioms su 2010 m. sausio 1 d. prasidedančiais prekybos metais arba priemokų 
laikotarpiais. 

Teisėjų kolegija pažymi, jog, kaip nurodyta Agentūros sprendime, pareiškėjo 
2009 m. paraiška buvo administruojama vadovaujantis 2009 m. kovo 20 d. Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-188 patvirtintomis Tiesioginių išmo-
kų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. 
taisyklėmis. Šiuo bei kitais nacionaliniais poįstatyminiais teisės aktais, kaip pagrindi-
niais bylos teisinius santykius reguliuojančiais teisės aktais, vadovavosi ir Komisija bei 
pirmosios instancijos teismas, vertindami ginčijamo Agentūros sprendimo teisėtumą 
ir pagrįstumą. 

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog tais atvejais, kai tuos pačius teisinius san-
tykius reguliuoja ir reglamento, ir nacionalinės teisės nuostatos, visų pirma turi būti 
vadovaujamasi reglamento normomis. Būtent reglamentas tokiu atveju yra pagrindinis 
teisės aktas, kuriame įtvirtintas reguliavimas taikomas tiesiogiai. Tai pagrindžia toliau 
nurodomi teisės aktai bei teismų praktika. 

Pagal Konstitucijos sudedamąja dalimi (Konstitucijos 150 str.) esančio 2004 m. 
liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 
2 straipsnį, Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos tei-
sinės sistemos dalis. Pagal paminėtą Konstitucinį aktą, jeigu tai kyla iš sutarčių, kurio-
mis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, 
o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus 
ir kitus teisės aktus. 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnis nustato, jog vykdydamos 
Sąjungos kompetenciją, institucijos priima reglamentus, direktyvas, sprendimus, reko-
mendacijas ir nuomones. Šis straipsnis taip pat įtvirtina, jog reglamentas yra taikomas 
visuotinai. Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad reglamentas yra ben-
dro pobūdžio ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse – todėl jis dėl savo paties 
pobūdžio ir vietos Sąjungos teisės šaltinių sistemoje veikia iš karto ir gali suteikti fizi-
niams asmenims teises, kurias nacionaliniai teismai privalo ginti (Europos Sąjungos Tei-
singumo Teismo 2002 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Antonio Muñoz y Cia SA ir Superior 
Fruiticola SA prieš Frumar Ltd ir Redbridge Produce Marketing Ltd, C-253/00, 27 p.). 
Tiesioginis reglamento taikymas reiškia, kad jo įsigaliojimas ir palankus ar nepalan-
kus taikymas tam tikriems teisės subjektams nepriklauso nuo jokių nacionalinės teisės 
priemonių priėmimo, nes griežtas šio įsipareigojimo laikymasis yra privaloma vienalai-
kio ir vienodo reglamentų taikymo visoje Europos Sąjungoje sąlyga (Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimas Bureau national interprofessionnel 
du Cognac prieš Gust. Ranin Oy, C-4/10 ir C-27/10, 66 p.). Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas taip pat laikosi nuostatos, jog Lietuvos teismai ir viešojo adminis-
travimo subjektai privalo tiesiogiai taikyti reglamentus, neieškodami jų nuostatas per-
keliančių nacionalinių teisės aktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. 
balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-18/2009).

Tačiau taip pat pažymėtina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra kons-
tatavęs, jog nors dėl pobūdžio ir paskirties Europos Sąjungos teisės šaltinių sistemoje 
reglamentų nuostatos paprastai iškart veikia nacionalinės teisės sistemose ir todėl na-
cionalinėms valdžios institucijoms nereikia imtis taikymo priemonių, tačiau vis dėlto 
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kai kurias jų nuostatas gali prireikti įgyvendinti valstybėms narėms priimant taikymo 
priemones. Valstybės narės gali priimti reglamentą įgyvendinančias priemones, jeigu 
jos nepažeidžia jo tiesioginio taikymo, neiškraipo jo, kaip Bendrijos teisės akto, prigim-
ties ir jei patikslina šiuo reglamentu suteiktos diskrecijos įgyvendinimą, nepažeisdamos 
jo nuostatų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas 
Danske Svineproducenter prieš Justitsministeriet, C-316/10, 39, 40, 41 p.).

Taigi iš to, kas išdėstyta, matyti, jog vertinant byloje susiklosčiusią situaciją, visų 
pirma turi būti vadovaujamasi tiesiogiai taikomų reglamentų, reguliuojančių bylos tei-
sinius santykius, nuostatomis. Nacionaliniai poįstatyminiai aktai taikytini tiek, kiek re-
glamentuose apibrėžtos diskrecijos ribose juos papildo ar patikslina. 

Teisėjų kolegija pažymi, jog siekiant įvertinti, ar Agentūra pagrįstai pripažino, 
jog dalis pareiškėjo 2009 m. paraiškoje deklaruoto ploto yra netinkama paramai gauti, 
būtina išanalizuoti byloje pateiktus įrodymus, kuriais rėmėsi Agentūra, nustatydama 
paminėtą faktą. Kaip minėta, Agentūra ginčijamą sprendimą grindė Centro pateik-
tais duomenimis, t. y. pareiškėjo deklaruoto lauko Nr. 2 kontroliniame žemės sklype  
Nr. (duomenys neskelbtini) 2010 m. birželio 4 d. ortofografija ir lentele, kurioje nurody-
ta, jog iš šiame lauke deklaruoto 7,7 ha dydžio ploto paramai gauti netinkamas plotas 
yra lygus 1,29 ha. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje būtina įvertinti tiek pačių pami-
nėtų įrodymų tinkamumą, pakankamumą ir patikimumą, tiek jais remiantis nustatytų 
faktų tikrumą ir tikslumą. 

Pagal Reglamento 73/2009 14 straipsnį, kiekviena valstybė narė sukuria ir taiko 
integruotą administravimo ir kontrolės sistemą. Integruotą sistemą sudaro šie elemen-
tai: a) kompiuterinė duomenų bazė; b) žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo 
sistema; c) teisių į išmokas nustatymo ir registravimo sistema; d) paraiškos paramai 
gauti; e) integruota kontrolės sistema; f) bendra kiekvieno paraišką paramai gauti pa-
teikiančio ūkininko tapatybės registravimo sistema. To paties reglamento 20 straips-
nio 1 dalis nustato, jog valstybės narės vykdo administracinę paraiškų paramai gauti 
kontrolę siekdamos patikrinti, ar jos atitinka paramos skyrimo sąlygas. Reglamento  
Nr. 796/2004 23 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog šiame reglamente numatyti adminis-
traciniai patikrinimai ir patikrinimai vietoje atliekami taip, kad būtų užtikrinama 
veiksminga atitikimo reikalavimams, kuriuos atitikus skiriama pagalba, ir kompleksi-
nio paramos susiejimo reikalavimų ir standartų atitikimo patikra. Pagal Reglamento  
Nr. 796/2004 24 straipsnio 2 dalį, kryžminių patikrinimų metu nustačius pažeidimų, jų 
atžvilgiu imamasi tolesnių atitinkamų administracinių veiksmų, o prireikus atliekamas 
patikrinimas vietoje.

Administraciniais patikrinimais įmanoma nustatyti (visų pirma – automatiškai 
aptikti pažeidimus, naudojantis kompiuterinėmis priemonėmis) inter alia ir neatitiki-
mą tarp bendrojoje paraiškoje deklaruotų žemės ūkio paskirties sklypų ir referencinių 
sklypų, užfiksuotų žemės ūkio paskirties sklypų identifikacinėje sistemoje, patikrinant, 
ar tie plotai apskritai atitinka skyrimo reikalavimų kriterijus (Reglamento Nr. 796/2004 
24 str. 1 d. c) p.). Pagal Reglamento Nr. 796/2004 2 straipsnio 26 dalį, referencinis skly-
pas – tai geografiškai nustatytas ribas turintis plotas, kuriam valstybės narės identi-
fikavimo sistemoje skirtas individualus GIS identifikavimo numeris. Žemės ūkio pa-
skirties sklypų identifikavimo sistema sukuriama remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. Taikomi kompiuterinės geografinės infor-
macinės sistemos metodai, įskaitant pirmiausia aerofotografijų ar erdvinių fotografijų  
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ortovaizdavimą, laikantis vienodo standarto, garantuojančio tikslumą, kuris būtų bent 
jau lygiavertis 1:10 000 mastelio kartografijai (Reglamento Nr. 73/2009 17 str.). 

Pažymėtina, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. balandžio 
10 d. sprendime Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer prieš  
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, C-485/12 (toliau – ir 
ESTT sprendimas C-485/12), yra pateikęs išaiškinimų, kurie yra susiję su nagrinėja-
moje byloje taikytinomis teisės aktų nuostatomis bei bylos faktine situacija. 

Kaip šiame sprendime pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, iš Regla-
mento Nr. 796/2004 24 straipsnio 1 dalies c punkto matyti, jog jame nurodytų admi-
nistracinių patikrinimų tikslas yra nustatyti pažeidimus ir pirmiausia patikrinti, ar de-
klaruoti žemės sklypų plotai atitinka paramos skyrimo sąlygas. Šiuo tikslu valstybės 
narės, kaip matyti iš Reglamento Nr. 73/2009 14 ir 15 straipsnių, pirmiausia turi su-
kurti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą, kuri leistų palyginti ūkinin-
ko paraiškoje paramai gauti deklaruotus žemės ūkio paskirties sklypus ir į šią sistemą 
įtrauktus referencinius sklypus (ESTT sprendimo C-485/12 40–41 p.). Iš Reglamento 
Nr. 73/2009 17 straipsnio, pagal kurį žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo siste-
ma, pageidautina, pirmiausia kuriama naudojant aeronuotraukų ar erdvinių nuotraukų 
ortovaizdavimą, matyti, kad iš palydovo gautų vaizdų arba aeronuotraukų fotoanalizė 
taip pat gali būti naudojama, kai atliekant administracinius patikrinimus siekiama nu-
statyti paramos skyrimo sąlygas atitinkantį žemės plotą (ESTT sprendimo C-485/12  
51 p.). 

Aptariamame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismas konstatavo, jog 
Reglamentas Nr. 796/2004 turi būti aiškinamas taip, kad kai, be automatizuotai atlie-
kamų kryžminių patikrinimų, skirtų ūkininko bendrojoje paraiškoje deklaruotų žemės 
ūkio paskirties sklypų atitikčiai paramos skyrimo sąlygoms patikrinti, dėl žemės ūkio 
paskirties sklypų identifikavimo sistemos atnaujinimo atliekamas dar vienas patikri-
nimas remiantis neseniai padarytomis aeronuotraukomis, kurio metu šio ūkininko 
deklaracijoje nustatoma netikslumų, kompetentinga institucija neprivalo atlikti pati-
krinimo vietoje, bet pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį turi diskreciją nuspręsti, 
kokių priemonių reikia imtis. Konkrečiai kalbant, kompetentinga institucija negali būti 
laikoma įpareigota atlikti atitinkamus žemės sklypų plotų matavimus vietoje, jei neturi 
jokių abejonių dėl matavimo duomenų, gautų iš jos turimų aeronuotraukų.

Iš nurodyto teisinio reguliavimo bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pa-
teiktų išaiškinimų matyti, jog ortofografinės medžiagos naudojimas administracinio 
patikrinimo metu, siekiant nustatyti atitikimą paramos skyrimo reikalavimams, yra iš 
esmės pripažįstamas tinkamu metodu. Naudojant tokią medžiagą nustačius neatitiki-
mus, nėra privaloma atlikti patikrinimą vietoje, tačiau tai, kokių tolimesnių priemo-
nių turi būti imtasi, pripažįstama kompetentingos institucijos diskrecija. Vis dėlto, iš 
anksčiau paminėto ESTT sprendimo C-485/12 motyvų matyti, jog institucijai pareiga 
atlikti atitinkamus žemės sklypų matavimus vietoje nekyla ir ji gali priimti sprendimus 
vadovaudamasi vien aeronuotraukomis tik tais atvejais, kai ji neturi jokių abejonių dėl 
tokiu būdu gautų matavimo duomenų. Taigi ortofotografinė medžiaga pripažintina 
tinkamu duomenų šaltiniu bei nustatytų neatitikimų įrodymu tik tais atvejais, kai nėra 
abejonių dėl joje pateiktų duomenų tikslumo ir patikimumo. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti ortofografi-
nės medžiagos, kuria remiantis buvo nustatytas netinkamas paramai gauti plotas, pati-
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kimumą, t. y. tai, ar dėl joje užfiksuotų duomenų tikslumo nėra jokių abejonių. Kaip jau 
minėta, byloje yra pateikti pareiškėjo deklaruoto lauko Nr. 2 kontroliniame žemės skly-
pe Nr. (duomenys neskelbtini) 2010 m. birželio 4 d. ortofotografija ir lentelė, kurioje nu-
rodyta, jog iš šiame lauke deklaruoto 7,7 ha dydžio ploto paramai gauti netinkamas plo-
tas yra lygus 1,29 ha (Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos bylos lapai 32–33). 
Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu taip pat buvo papildomai gauta 
ortofotografinė medžiaga, kurioje matyti pareiškėjo 2009 m. įbraižytas laukas bei pažy-
mėti netinkami paramai plotai (b. l. 74–75). 

Teisėjų kolegija pažymi, jog bylos žodinio nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje 
metu Centro specialistė D. S. nurodė, jog netinkami paramai plotai nagrinėjamu atveju 
buvo nustatyti analizuojant byloje pateiktą ortofotografinę medžiagą ir interpretuojant, 
kurios deklaruotų laukų dalys pripažintinos netinkamomis paramai gauti. Ortofografi-
nėje medžiagoje pažymėjus tokius laukus, jų plotas yra apskaičiuojamas automatiškai. 

Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į byloje pateiktas ortofotografijas, toks 
netinkamų paramai gauti laukų dydžio nustatymas nėra tikslus ir nekeliantis abejo-
nių. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog byloje nepateikta jokių objektyvių duomenų, 
kokiais kriterijais remiantis buvo nustatomas netinkamo paramai gauti ploto dydis. Iš 
teismo posėdžio metu užfiksuotų parodymų matyti, jog iš esmės netinkami paramai 
gauti plotai buvo išskirti, remiantis subjektyviu ortofotografinės medžiagos įverti-
nimu, tačiau toks šių plotų nustatymas, atsižvelgiant į paminėtoje medžiagoje užfik-
suotus vaizdus, nėra pakankamai patikimas ir tikslus. Iš byloje pateiktos ortofografi-
nės medžiagos nėra aišku, kokio dydžio, amžiaus, rūšies yra joje užfiksuota augalija, 
taip pat neaišku, kokie yra atstumai tarp nuotraukose matomų objektų. Atsižvelgiant į 
tai, teisėjų kolegijos nuomone, vien vizualiai analizuojant tokio pobūdžio ortofografi-
nę medžiagą ir subjektyviai vertinant joje užfiksuotų laukų tinkamumą paramai gau-
ti, nėra įmanomas tikslus ir neabejotinas tinkamų ir netinkamų paramai gauti laukų 
atskyrimas. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje pateikta 
ortofotografinė medžiaga vertintina tik kaip sudaranti faktinį pagrindą atsirasti abe-
jonei, jog galbūt buvo deklaruotas netinkamas paramai gauti plotas. Tačiau tam, kad 
būtų padarytos tikslios išvados bei atsirastų objektyvus pagrindas priimti sprendimą 
dėl sankcijų pritaikymo, Agentūra nagrinėjamu atveju turėjo imtis priemonių tokios 
abejonės patvirtinimui. Kaip jau minėta, pagal Reglamento Nr. 796/2004 24 straipsnio 
2 dalį, kryžminių patikrinimų metu nustačius pažeidimų, prireikus gali būti atlieka-
mas patikrinimas vietoje. Taigi darytina išvada, jog surinkti duomenys, kurių pagrindu 
Agentūra priėmė ginčijamą sprendimą, nebuvo pakankamai patikimi ir tikslūs, todėl 
jų negalima vertinti kaip tokių, dėl kurių nekyla abejonių. Teisėjų kolegijos vertinimu, 
šios aplinkybės pakanka pripažinti, jog ginčijamas Agentūros sprendimas yra priim-
tas neteisėtai bei nepagrįstai ir todėl yra naikintinas. Tačiau pažymėtina, jog šis teismo 
sprendimas neužkerta kelio atsakovui iš naujo atlikti pareiškėjo 2009 m. paraiškos ver-
tinimą ir priimti atitinkamus sprendimus, laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų ir 
tvarkos. 

Be to, teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, jog pareiškėjas, nesutinkan-
tis su Agentūros nustatytais neatitikimais, neturėjo jokios galimybės įrodinėti aplinky-
bių dėl jo deklaruotų plotų tinkamumo paramai gauti 2009 m. Tai, kad dalis jo 2009 m. 
paraiškoje deklaruotų laukų yra pripažinti netinkamais paramai gauti ir dėl to priimtas 
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Agentūros sprendimas dėl susidariusios skolos grąžinimo, pareiškėjas sužinojo tik 
2013 m. gavęs paminėtą sprendimą. Pažymėtina, jog kaip nurodė Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 8 d. sprendime 
administracinėje byloje Nr. A756-686/2010, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių char-
tijoje apibrėžiant gero administravimo principo turinį, be kita ko, taip pat nurodoma 
„teisė būti išklausytam“, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš 
taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (Pagrindinių teisių chartijos  
41 str. 2 d. a p.). Ši Chartijos nuostata išreiškia bendro pobūdžio teisines vertybes, į ku-
rias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti atsižvel-
giama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką, teisės į gynybą principas, kuris taikomas ne tik tais atvejais, kai as-
meniui gresia sankcijos, bet ir tada, kai gali būti priimamas sprendimas, kuriuo asmens 
interesai būtų paveikiami neigiamai, reikalauja, kad sprendimų, kuriais reikšmingai pa-
veikiami asmens interesai, adresatas turėtų galimybę veiksmingai išreikšti savo nuo-
monę (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas 
Distillerie Fratelli Cipriani SpA prieš Ministero delle Finanze, C-395/00, 51 p.). Kadan-
gi pareiškėjas iki skundžiamo sprendimo priėmimo nebuvo informuotas apie Centro 
Agentūrai pateiktus duomenis, paminėta teisė į gynybą jam nebuvo užtikrinta. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Vyriausioji 
administracinių ginčų komisija 2013 m. birželio 6 d. sprendimu teisėtai ir pagrįstai nu-
sprendė panaikinti Agentūros 2013 m. balandžio 11 d. sprendimą, kurį nagrinėjamoje 
byloje ginčija pareiškėjas. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog nors Vyriau-
sioji administracinių ginčų komisija tokį sprendimą priėmė remdamasi iš dalies kitais 
motyvais, tačiau šiam sprendimui esant iš esmės teisėtam ir pagrįstam, tai nesudaro 
pagrindo jį keisti ar panaikinti. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimas, kuriuo panaikintas Vyriausiosios administracinių ginčų 
komisijos 2013 m. birželio 6 d. sprendimas, yra naikintinas. Priimtinas naujas sprendi-
mas, kuriuo Agentūros skundas atmestinas, Vyriausiosios administracinių ginčų komi-
sijos 2013 m. birželio 6 d. sprendimą paliekant nepakeistą. 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teise-
nos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo S. P. apeliacinį skundą tenkinti. 
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. 

sprendimą. Priimti naują sprendimą. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 
Žemės ūkio ministerijos skundą atmesti. Vyriausiosios administracinių ginčų komisi-
jos 2013 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Sprendimas neskundžiamas. 
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2.8. Bylos dėl alkoholio kontrolės

2.8.1. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais vietos sampratos 

Iš Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punk-
to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų 
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse tai-
syklių (2011 m. balandžio 3 d. redakcija) 8.9 punkto matyti, kad šios nuostatos numa-
to draudimą laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus neturint prekybos 
(sandėliavimo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų pro-
duktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. 

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta yra pripažįstama vieta, kurioje inter alia alko-
holiniai gėrimai parduodami vartotojui. Prekybos vieta yra laikoma ta vieta, kurioje pre-
kiaujama alkoholiniais gėrimais (pvz., tam tikra patalpa) ir kurioje priežiūros institucijų 
reikalavimu patikrinimo metu turi būti dokumentai, įrodantys teisę laikyti alkoholinius 
gėrimus, jais prekiauti bei kiti dokumentai, kuriuos įstatymais imperatyviai reikalaujama 
turėti prekybos vietoje. 

Toks materialinės teisės normos aiškinimas, atsižvelgiant į imperatyviai joje išreikštą 
draudimą, yra adekvatus ir proporcingas Alkoholio kontrolės įstatymo tikslams pasiekti. 
Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto nuostata iš esmės yra sieja-
ma su tuo, kad atliekant patikrinimus alkoholio produktų įsigijimo dokumentai būtų pa-
teikti tikrinimo metu ir būtų galima įsitikinti, ar yra laikomasi Alkoholio kontrolės įstaty-
mo reikalavimų. Minėtomis Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis siekiama užtikrinti, 
kad gaminiais būtų prekiaujama tik aiškiai apibrėžtose (licencijose nurodytose) vietose, 
taip pat užtikrinti, kad būtų prekiaujama tik teisėtai įsigytais gaminiais, kad patikrinimo 
metu būtų įmanoma įvertinti, ar įmonė prekiauja teisėtai įsigytais gaminiais. Tokiu būdu, 
be kita ko, yra užtikrinamas būtinumas laikytis aukštesnių atidumo ir rūpestingumo stan-
dartų, kad nebūtų padaryta žala žmogaus sveikatai ir gyvybei.

Alkoholio kontrolės įstatymas nereikalauja alkoholio laikymo vietoje turėti originalius 
dokumentus, o reikalaujama turėti dokumentų egzempliorius, vadinasi, kad pareiškėjas 
įgyvendintų Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkte esančią nuosta-
tą, jam pakanka restorane-kavinėje laikyti dokumentų egzempliorius (pvz., įstatymų nu-
statyta tvarka patvirtintas originalių dokumentų kopijas), kurie turėtų juridinę galią.

Administracinė byla Nr. A858-1445/2014
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-01020-2013-4

Procesinio sprendimo kategorija 38

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. rugpjūčio 7 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
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Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos 
pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo UAB „Indovox“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos admi-
nistracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pa-
reiškėjo UAB „Indovox“ skundą atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių 
inspekcijai dėl nutarimo panaikinimo. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas UAB „Indovox“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Klaipėdos apygardos 
administracinį teismą su skundu (b. l. 3–6), kuriame prašė panaikinti Klaipėdos aps-
krities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. 5 „Dėl 
ekonominių sankcijų taikymo už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ (toliau – ir 
Nutarimas Nr. 5), kuriuo pareiškėjui skirta 600 Lt bauda.

Pareiškėjas paaiškino, kad UAB „Indovox“ Palangos mieste, adresu (duomenys ne-
skelbtini), valdo 23 kambarių viešbutį „Baltic Inn“, kurio pirmajame aukšte yra įsikūręs 
restoranas-kavinė. Prekybai alkoholio produktais pareiškėjui yra išduota licencija vers-
tis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. (duomenys neskelbtini). Licencijoje 
nurodyta, kad prekybos vieta yra (duomenys neskelbtini), Palanga. Klaipėdos apskri-
ties valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Klaipėdos apskrities VMI) nustatė, kad 
UAB „Indovox“, turėdamas licenziją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 
2013 m. liepos 20 d. veiklos vykdymo vietoje – kavinėje-restorane, esančiame (duome-
nys neskelbtini), Palangoje, – alkoholio produktų vietoje laikė alkoholinius produktus 
neturint juridinę galią turinčių privalomų šių produktų įsigijimo arba gabenimo do-
kumentų. Klaipėdos apskrities VMI teigė, jog tokiais savo veiksmais UAB „Indovox“ 
pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir Alkoholio kon-
trolės įstatymas) 17 straipsnio 2 dalies 10 punktą. 

Pareiškėjas teigė, jog jis negali būti laikomas padaręs Alkoholio kontrolės įstaty-
mo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatyto pažeidimo, kadangi 2013 m. liepos 20 d. 
vykusio operatyvaus Klaipėdos apskrities VMI patikrinimo metu, tiek iki šio patikrini-
mo turėjo dokumentus, nurodytus Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies  
10 punkte. Operatyvaus Klaipėdos apskrities VMI patikrinimo metu reikalauti alkoho-
lio produktų įsigijimo ir/ar gabenimo dokumentai buvo pateikti Klaipėdos apskrities 
VMI tarnautojams, kai tik pastarieji atvyko į pareiškėjo patalpas. Pareiškėjas alkoholio 
produktų įsigijimo ir/ar gabenimo dokumentus visada turėjo ir turi alkoholio preky-
bos vietoje. Šie dokumentai visuomet yra laikomi ir saugomi administracijos patalpo-
se, t. y. tame pačiame viešbučio pastate, kuriame yra ir UAB „Indovox“ valdomas resto-
ranas-kavinė. Operatyvus patikrinimas buvo vykdomas nedarbo dieną, t. y. šeštadienį, 
dėl ko viešbučio administracijos darbuotojų nebuvo darbo vietoje, todėl likę darbuo-
tojai negalėjo patekti į UAB „Indovox“ administracijos patalpas bei pateikti Klaipėdos 
apskrities VMI darbuotojams alkoholio produktų įsigijimo bei gabenimo dokumentų. 
2013 m. rugpjūčio 12 d. surašant įstatymo pažeidimo protokolą Nr. K1-588-3, alkoholio 
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produktų įsigijimo bei gabenimo dokumentai buvo pateikti Klaipėdos apskrities VMI 
darbuotojams, kas akivaizdžiai patvirtina, kad šie dokumentai buvo UAB „Indovox“ 
administracijos patalpose.

Prekyba alkoholio prekėmis yra vykdoma ne tik UAB „Indovox“ valdomo viešbu-
čio pastato pirmajame aukšte įsikūrusiame restorane-kavinėje, tačiau ir 23 viešbučio 
kambariuose, kuriuose yra įrengti mini barai. Dėl šių priežasčių UAB „Indovox“ neį-
manoma alkoholio produktų įsigijimo ir gabenimo dokumentų laikyti būtent viešbu-
čio pastato pirmajame aukšte įsikūrusiame restorane-kavinėje. 

Atsakovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pa-
reiškėjo skundą (b. l. 27–28) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Paaiškino, kad 2013 m. rugpjūčio 12 d. įstatymo pažeidimo protokolu Nr. K1-588-3 
pareiškėjas patrauktas atsakomybėn už tai, kad UAB „Indovox“, turėdamas licenciją 
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (licencijos Nr. (duomenys neskelb-
tini)), 2013 m. liepos 20 d. veiklos vykdymo vietoje – kavinėje-restorane, esančiame 
(duomenys neskelbtini), Palangoje, – alkoholio produktų prekybos vietoje laikė alko-
holinius produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų šių produktų įsigijimo 
arba gabenimo dokumentų, tuo pažeidžiant Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio  
2 dalies 10 punktą. Atsakovas, išnagrinėjęs 2013 m. rugpjūčio 12 d. įstatymo pažeidimo 
protokolą Nr. K1-588-3 bei visą su pažeidimu susijusią medžiagą, Nutarimu Nr. 5 pa-
reiškėjui skyrė 600 Lt baudą.

Pareiškėjas pats pripažino, jog alkoholio produktų įsigijimo arba gabenimo do-
kumentai buvo saugomi ne bare, o administracijos patalpose (duomenys neskelbtini) 
kabinete), t. y. tame pačiame viešbučio pastate, kuriame yra pareiškėjo valdomas res-
toranas-kavinė. Remiantis Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 30 punktu, ku-
ris apibrėžia viešojo maitinimo vietos sąvoką bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholi-
niais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 
10 punktu, pareiškėjas, laikydamas alkoholio produktus kavinėje-restorane, privalėjo 
alkoholio produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentus laikyti kavinėje-restorane.

II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu 
(b. l. 50–56) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas 
vyksta dėl alkoholio produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų laikymo vietos 
sąvokos išaiškinimo, t. y. kas laikytina alkoholio produktų prekybos vieta. Klaipėdos 
apskrities VMI tvirtino, jog minėti dokumentai nebuvo laikomi alkoholio produktų 
pardavimo vietoje. Tačiau pareiškėjas tvirtino, kad alkoholio produktų įsigijimo arba 
gabenimo dokumentai visuomet yra laikomi ir saugomi ne bare, o administracijos pa-
talpose tame pačiame viešbučio pastate, kuriame ir yra UAB „Indovox“ valdomas res-
toranas-kavinė, todėl teigė, kad minėti dokumentai buvo laikomi alkoholio produktų 
pardavimo vietoje.

Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 ir 
2 dalimis, 17 straipsnio 2 dalies 10 punktu, Taisyklių 1–3 punktais bei 8–9 punktais. 
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Nustatė, jog administracinės patalpos nėra alkoholinių gėrimų prekybos vieta  
pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 17 dalį, nes šiai patalpai įrengti nebūti-
na laikytis maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, be to, adminis-
tracinės patalpos nėra parduotuvė, joje nepardavinėjamas alkoholis. Pabrėžė, jog Taisy-
klių 10 punktas papildo Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje nurodytą 
prekybos vietos apibrėžimą ir jį detalizuoja, atsižvelgiant į minėtą punktą prekybos 
vieta gali būti laikoma tik tokia patalpa, kurioje yra vykdoma prekyba alkoholiniais 
gėrimais. Atsižvelgęs į teisinį reguliavimą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, 
jog prekybos vieta alkoholiniais gėrimais buvo ne pareiškėjo nurodytas visas pastatas 
adresu (duomenys neskelbtini), Palanga, o pastate esantis restoranas-kavinė. Pabrėžė, jog 
Taisyklių 3 punktas įsakmiai nurodo, kad licencija verstis mažmenine prekyba alkoho-
liniais gėrimais (kopija ar originalas) privalo būti pateikta įmonės patikrinimo metu. 
Taisyklių 3 punkte aiškiai išskirta, jog licencijos originalas gali būti laikomas alkoholi-
nių gėrimų prekybos vietoje, tačiau jei nelaikomas, tuomet privalo būti pateikta origi-
nalo kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. 
Taigi visa tai tik patvirtina, jog prekybos vieta yra laikoma ta vieta, kurioje prekiau-
jama alkoholiniais gėrimais ir kurioje, priežiūros institucijų reikalavimu patikrinimo 
metu turi būti dokumentai, įrodantys teisę laikyti alkoholinius gėrimus, jais prekiauti 
bei kiti dokumentai, kuriuos įstatymai imperatyviai reikalauja turėti prekybos vietoje. 

Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, bei remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo (2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas, 2001 m. spalio 2 d. nutarimas) ir Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktika (2007 m. gruodžio 18 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A11- 1186/2007, 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A858-2241/2012, 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A858-468/2013) teismas konstatavo, jog Klaipėdos apskrities VMI pareigūnams pa-
tikrinus pareiškėjo restoraną-kavinę bei patikrinimo metu nepateikus juridinę galią 
turinčių privalomų alkoholio įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzempliorių (nors 
šie dokumentai ir realiai egzistavo), Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies  
10 punkto nuostata buvo pažeista, nes alkoholio prekybos vietoje šių dokumentų ne-
buvo. Pabrėžė, jog Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkte ne-
reikalaujama alkoholio laikymo vietoje turėti originalius dokumentus, o reikalaujama 
turėti dokumentų egzempliorius, vadinasi, kad pareiškėjas įgyvendintų Alkoholio kon-
trolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkte esančią nuostatą, jam pakanka restora-
ne-kavinėje laikyti dokumentų egzempliorius (pvz., įstatymų nustatyta tvarka patvir-
tintas originalių dokumentų kopijas), kurie turėtų juridinę galią. 

Skundžiamu Nutarimu Nr. 5 pareiškėjui už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 
straipsnio 2 dalies 10 punkto pažeidimą buvo paskirta 600 Lt bauda vadovaujantis Al-
koholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 3 ir 12 dalimis. Alkoholio kontrolės įstatymo 
34 straipsnio 3 dalyje numatyta sankcija už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 
2 dalies 10 punkto pažeidimą: jį pirmą kartą padarius, skiriama bauda nuo 500 Lt iki 
2 000 Lt. Skundžiamu nutarimu pareiškėjui paskirta beveik švelniausia Alkoholio kon-
trolės įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatyta sankcija už Alkoholio kontrolės įsta-
tymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto pažeidimą, todėl teismas sprendė, jog sankcija 
nėra per didelė ir yra pagrįsta.
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III.

Pareiškėjas UAB „Indovox“ apeliaciniame skunde (b. l. 58–61) prašo panaikinti 
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir pri-
imti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grin-
džiamas tais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui.

Atsakovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pa-
reiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 84–85) sutinka su pirmosios instancijos teismo moty-
vais ir prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą 
iš esmės grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios 
instancijos teismui. 

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas atmestinas. 
Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Klaipėdos aps-

krities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl 
ekonominių sankcijų taikymo už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“, kuriuo 
pareiškėjui UAB „Indovox“ skirta 600 Lt bauda už Lietuvos Respublikos alkoholio kon-
trolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto pažeidimą, teisėtumo 
ir pagrįstumo. 

Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, iš esmės 
nenustatęs teisinio pagrindo naikinti atsakovo priimtą nutarimą.

Pareiškėjas pateiktame apeliaciniame skunde su tokia pirmosios instancijos teis-
mo pozicija nesutinka ir mano, kad teismas netinkamai aiškino ginčo situacijai aktualų 
teisinį reguliavimą. 

Teisėjų kolegija šiems pareiškėjo argumentams nepritaria. 
Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad administracinėje byloje nekyla ginčo dėl 

bylos faktinių aplinkybių, t. y. kad UAB „Indovox“, turėdamas licenciją verstis mažme-
nine prekyba alkoholiniais gėrimais (licencijos Nr. (duomenys neskelbtini)), 2013 m. lie-
pos 20 d. veiklos vykdymo vietoje – kavinėje–restorane, esančiame (duomenys neskelb-
tini), Palangoje, – laikė alkoholinius produktus kavinėje neturint juridinę galią turinčių 
privalomų šių produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Kita vertus, pareiškėjas 
nesutinka su jam inkriminuotu AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto pažeidimu, teig-
damas, kad alkoholio produktų pardavimo vietos nereikia aiškinti pernelyg siaurai. 
Šiuo atveju alkoholio produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentai buvo laikomi 
administracijos patalpose (adresu (duomenys neskelbtini), Palanga), t. y. tame pačiame 
viešbučio pastate, kuriame ir yra UAB „Indovox“ valdomas restoranas–kavinė, tačiau 
administracija nedirbo ir dokumentų nebuvo galima pateikti, tačiau jie buvo prekybos 
vietoje. 

Vertindama proceso šalių pateiktus argumentus teisėjų kolegija visų pirma pa-
brėžia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 46 straipsnio 
1 dalyje yra nustatyta, jog Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir 
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iniciatyva. Ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva yra Konstitucijos garantuojama vertybė, 
be kita ko, reiškianti tai, kad valstybės ar vietos savivaldos institucijoms draudžiama 
įstatymuose nenumatytais metodais reglamentuoti ūkinę veiklą, tvarkyti įmonių rei-
kalus. Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalis numato, kad valstybė reguliuoja ūkinę vei-
klą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Tai reiškia, jog ūkinės veiklos laisvė 
yra saugoma Konstitucijos ir jokiomis priemonėmis negali būti nepagrįstai varžoma ar 
ribojama.

Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba yra ūkinė veikla, kuri patenka į Konsti-
tucijos 46 straipsnio 1 dalimi ginamą ūkinės veiklos laisvės sritį. Kita vertus, atsižvel-
giant į alkoholio produktų, kaip specifinių civilinės apyvartos objektų, darančių nei-
giamą poveikį žmogaus sveikatai, pobūdį, valstybė gali nustatyti specialų, būtent šio 
produkto apyvartai skirtą, teisinį reguliavimą (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimą). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
taip pat yra nurodęs, kad įstatymų leidėjas turi nustatyti ne tik būtinus reikalavimus, 
kuriuos turi atitikti ūkio subjektai, siekiantys gauti licencijas užsiimti didmenine ar 
mažmenine prekyba alkoholio produktais (kaip ir bet kuria kita licencijuojama veikla), 
bet ir reikalavimus, kurių turi laikytis tokias licencijas gavę asmenys (žr. 2008 m. sausio 
21 d. nutarimą). 

Toks reguliavimas ir yra numatytas inter alia AKĮ (2013 m. gegužės 7 d. redakci-
ja). AKĮ reguliuoja teisinius santykius, priskirtinus viešajai teisei. Šiame įstatyme nusta-
tytomis administracinėmis priemonėmis yra varžoma asmens ūkinės veiklos laisvė al-
koholio gamybos, prekybos ir vartojimo srityje, tačiau tuo yra siekiama pozityvių AKĮ 
1 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, taip numatant ir įtvirtinant atitinkamus reikala-
vimus vertimuisi ūkine veikla (AKĮ 1 str. 2 d., 4 str. 1 d.). 

AKĮ 17 straipsnis konkrečiai numato alkoholio produktų pardavimo, laikymo ir 
gabenimo reikalavimus. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjui nagrinėjamu atveju buvo in-
kriminuotas AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto pažeidimas, todėl dėl šios nuostatos 
aiškinimo pasisakytina plačiau. 

AKĮ 17 straipsnio 2 dalis 10 punktas numato, kad įmonėms, Europos juridiniams 
asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje 
laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje draudžiama alkoholio produktus neturint preky-
bos (sandėliavimo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų 
tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Iš esmės tokį patį re-
guliavimą nustato ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu 
Nr. 618 patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo 
maitinimo įmonėse taisyklių (2011 m. balandžio 3 d. redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 
8.9 punktas, įtvirtinantis, kad draudžiama parduoti, laikyti prekybos salėse, administra-
cinėse ir pagalbinėse patalpose, sandėliuose, eksponuoti, taip pat gabenti alkoholinius 
gėrimus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų šių 
gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. 

Teisėjų kolegija pabrėžia, kad iš AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto, Taisyklių 
8.9 punkto matyti, kad šios nuostatos numato draudimą laikyti, gabenti Lietuvos Res-
publikoje draudžiama alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje ir 
(ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba 
gabenimo dokumentų egzemplioriaus. AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkte pateiktos 
nuorodos į atitinkamą alkoholio produktų laikymo vietą (prekybos ar sandėliavimo 
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vieta) ir privalomumą ten turėti tinkamo dokumento egzempliorių turi būti supranta-
mos kaip adresuotos situacijai, kai minėtas privalomasis dokumentas realiai egzistuoja 
patikrinimo metu, tačiau dėl tam tikrų priežasčių jo egzempliorius nebuvo pateiktas 
patikrinimo metu ir jo nėra nurodytoje vietoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-1186/2007).

Teisėjų kolegija pasisakydama dėl prekybos vietos sampratos pažymi, kad AKĮ 
tiksliai nepateikia šios sąvokos apibrėžimo. Kita vertus, ginčui aktuali AKĮ 2 straipsnio 
30 dalis numato, kad viešojo maitinimo vieta – laikantis maisto tvarkymą reglamen-
tuojančių teisės aktų nustatytų viešojo maitinimo reikalavimų įrengti restoranas, kavi-
nė, baras ar kita maisto tvarkymo vieta, kurioje ruošiamas, gaminamas ir realizuojamas 
maistas, skirtas viešajam maitinimui. Taisyklių 10 punktas, be kita ko, numato, kad Tai-
syklėse prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikomos parduotuvių, kioskų iki 2012 m. 
sausio 1 d., paviljonų, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitos alkoholiniais gėrimais pre-
kiaujančių įmonių patalpos (įskaitant automobilius–parduotuves), kuriose alkoholiniai 
gėrimai parduodami vartotojui, taip pat viešbučių kambarių minibarai. Kai koncertų, 
cirko, sporto, diskotekų ir kitų masinių renginių (vykstančių patalpose), teatro spek-
taklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose alkoholiniai gėrimai parduodami ne 
prekybai skirtose atskirose patalpose, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma 
prekybai skirta patalpų dalis, kurioje leidžiama parduoti ir vartoti alkoholinius gėri-
mus. Aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta lai-
koma alkoholinių gėrimų pardavimo vieta ir alkoholinių gėrimų vartojimui įrengtos 
vietos (stalai, pavėsinės, kiti įrenginiai).

Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytą teisinį reguliavimą, vertina, jog prekybos 
alkoholiniais gėrimais vieta yra pripažįstama vieta, kuriose inter alia alkoholiniai gėri-
mai parduodami vartotojui. Prekybos vieta yra laikoma ta vieta, kurioje prekiaujama 
alkoholiniais gėrimais (pvz., tam tikra patalpa) ir kurioje priežiūros institucijų reika-
lavimu patikrinimo metu turi būti dokumentai, įrodantys teisę laikyti alkoholinius gė-
rimus, jais prekiauti bei kiti dokumentai, kuriuos įstatymais imperatyviai reikalaujama 
turėti prekybos vietoje. 

Manytina, jog toks materialinės teisės normos aiškinimas, atsižvelgiant į impe-
ratyviai joje išreikštą draudimą, yra adekvatus ir proporcingas AKĮ tikslams pasiekti. 
Pastebėtina, jog AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto nuostata iš esmės yra siejama su 
tuo, kad atliekant patikrinimus alkoholio produktų įsigijimo dokumentai būtų pateikti 
tikrinimo metu ir būtų galima įsitikinti, ar yra laikomasi AKĮ reikalavimų. Manytina, 
kad minėtomis AKĮ nuostatomis siekiama užtikrinti, kad gaminiais būtų prekiaujama 
tik aiškiai apibrėžtose (licencijose nurodytose) vietose, taip pat užtikrinti, kad būtų 
prekiaujama tik teisėtai įsigytais gaminiais, kad patikrinimo metu būtų įmanoma įver-
tinti, ar įmonė prekiauja teisėtai įsigytais gaminiais. Tokiu būdu, be kita ko, yra užtikri-
namas būtinumas laikytis aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, kad nebūtų 
padaryta žala žmogaus sveikatai ir gyvybei.

Atsižvelgusi į nurodytus išaiškinimus, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios ins-
tancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju prekybos vieta alkoholiniais gėrimais 
yra ne administracijos patalpos, o pastate esantis restoranas–kavinė. Šiuo atveju, kaip 
matyti iš administracinės bylos medžiagos, pats pareiškėjas pripažįsta, kad nurodytų 
dokumentų kavinėje nebuvo, o buvo administracijos patalpose, kurios buvo nepriei-
namos ir atitinkamai pateikti prašomų dokumentų nebuvo galima. Ši situacija iš esmės 
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ir liudija įtvirtinto reikalavimo esmę, t. y. kad būtų galima prašomu metu pateikti įsi-
gijimo dokumentus ir nebūtų sudaryta tam nepagrįstų kliūčių. Taigi atsakovo pareigū-
nams patikrinus pareiškėjo restoraną–kavinę bei patikrinimo metu nepateikus juridinę 
galią turinčių privalomų alkoholio įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzempliorių 
(nors šie dokumentai ir realiai egzistavo), AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto reika-
lavimas buvo pažeistas, nes alkoholio prekybos vietoje šių dokumentų nebuvo ir jų ne-
buvo galima pateikti. Šiuo atveju pareiškėjo nurodyti argumentai, kad prašomi doku-
mentai buvo administracijos patalpose ir jos buvo neprieinamos dėl patikrinimo meto 
(t. y. kad buvo nedarbo diena ir administracija nedirbo), iš esmės patvirtina aplinky-
bes, kad dokumentai patikrinimo metu vis dėlto nebuvo pateikti, jų nesant prekybos 
vietoje. 

Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad AKĮ 
17 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytas reikalavimas alkoholio laikymo vietoje, ga-
benimo metu turėti juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabe-
nimo dokumentų egzempliorius. Taigi AKĮ nereikalauja alkoholio laikymo vietoje tu-
rėti originalius dokumentus, o reikalaujama turėti dokumentų egzempliorius, vadinasi, 
kad pareiškėjas įgyvendintų AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkte esančią nuostatą, jam 
pakanka restorane–kavinėje laikyti dokumentų egzempliorius (pvz., įstatymų nustatyta 
tvarka patvirtintas originalių dokumentų kopijas), kurie turėtų juridinę galią. Atitinka-
mai, pareiškėjo argumentai, kad alkoholio produktų įsigijimo ir gabenimo dokumentai, 
kaip svarbūs įmonei dokumentai, yra patikimi tik administracijos darbuotojams (įmo-
nės vadovui, viešbučio vadovei, viešbučio marketingo ir pardavimų vadybininkei) ir 
laikomi administracijos patalpose, todėl patikrinimą atliekant ne darbo metu negalėjo 
būti pateikti tikrintojams, neleidžia priešingai vertinti analizuojamos situacijos. Iš es-
mės toks vertinimas sudarytų sąlygas piktnaudžiauti susidariusia padėtimi, patikrin-
ti AKĮ reikalavimų laikymąsi ir išvengti AKĮ numatytų imperatyvių reikalavimų, be 
to, AKĮ reikalavimų laikymąsi padarytų priklausomą nuo pašalinių aplinkybių (t. y. ar 
asmenys, saugantys atitinkamus dokumentus, tuo metu dirba, ar tokios patalpos yra 
prieinamos ir pan.). 

Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog pareiškėjas yra licencijos 
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimas turėtojas ir yra atsakingas už tai, kad 
ši prekyba vyktų nepažeidžiant AKĮ reikalavimų (Taisyklių 32 p.). Atitinkamai, licen-
cijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojo atsakomybei už AKĮ 
17 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimus atsirasti pakanka nustatyti pažeidimo, 
numatyto šio įstatymo normos dispozicijoje, faktą. Šiuo atveju, kaip jau buvo minėta, 
pareiškėjas nesilaikė AKĮ keliamų reikalavimų ir pagrįstai atsakovas konstatavo šį pa-
žeidimą. Minėtų dokumentų neturėjimas prekybos vietoje alkoholio gaminių parda-
vimo ar laikymo šioje vietoje metu (tokių dokumentų nepateikimas tikrinančiai insti-
tucijai) laikytinas pakankamu pagrindu pripažinti, kad šioje teisės normoje nustatytas 
draudimas yra pažeistas ir taikyti atitinkamas ekonomines sankcijas. Atsižvelgiant į tai, 
sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas, skirdamas pareiškėjui 
ekonominę sankciją už AKĮ 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto pažeidimą, priėmė teisėtą 
ir pagrįstą sprendimą.

Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog pareiškėjas pateiktame apeliaciniame skun-
de iš esmės nepateikia argumentų dėl jam skirtos baudos neproporcingumo ar jos  
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neatitikimo AKĮ reikalavimams (AKĮ 34 str.). Atsižvelgusi į šioje dalyje pirmosios ins-
tancijos teismo nurodytus argumentus, padarytą pažeidimą, teisėjų kolegija sutinka su 
teismo argumentais dėl pareiškėjui skirtos baudos ir šiuo aspektu plačiau nepasisako. 

Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ins-
tancijos teismas, palikdamas ginčijamą atsakovo nutarimą ir atmesdamas pareiškėjo 
skundą kaip nepagrįstą, tinkamai vertino teisės aktus reguliuojančius ginčo santykius 
bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Dėl šių priežasčių 
pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas ir skundžiamas pirmosios instancijos teismo 
sprendimas paliktinas nepakeistas. 

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

n u t a r i a: 

Pareiškėjo UAB „Indovox“ apeliacinį skundą atmesti. 
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą 

palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama. 

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

2.9.1. Dėl prokurorų teisės be atrankos būti paskirtiems į tokias pačias ar žemesnes 
prokuroro pareigas, jeigu nuo tarnybos prokuroru pabaigos nepraėjo penkeri 
metai

Generalinis prokuroras turi diskreciją neskirti buvusio prokuroro į pareigas pagal 
Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį tais atvejais, kai jis neatitinka šiame įstatyme expressis 
verbis įtvirtintų kriterijų, taip pat tais atvejais, kai buvęs prokuroras neatitinka kriteri-
jų, kylančių iš Konstitucijoje, Prokuratūros įstatyme įtvirtintų principų, prokurorų teisi-
nio statuso. Nagrinėjama teisės norma turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į jos tikslą ir 
paskirtį – suteikti teisę asmenims, jau kartą buvusiems paskirtais prokurorais, t. y. pripa-
žintiems turinčiais tinkamą kvalifikaciją, bei atitinkančiais kitus prokurorams keliamus 
reikalavimus, be atrankos būti paskirtiems į tokias pačias ar žemesnes prokuroro pareigas, 
jeigu nuo tarnybos prokuroru pabaigos nepraėjo penkeri metai. Šiuo atveju žodžiai „gali 
būti skiriamas“ yra siejami su sąlyga „jeigu nuo tarnybos prokuroru pabaigos nepraėjo 
penkeri metai“, tačiau nerodo generalinio prokuroro absoliučios diskrecijos skirti ar neskir-
ti buvusį prokurorą į pareigas.
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Administracinė byla Nr. A492-766/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03134-2012-9

Procesinio sprendimo kategorija 38

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

 
2014 m. spalio   9 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (kolegi-
jos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Ingai Grišutinienei, 
dalyvaujant pareiškėjui V. T.,
atsakovo atstovėms Laimutei Silickienei, Julijai Dainytei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pa-
gal pareiškėjo V. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2013 m. spalio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. T. skundą 
atsakovams Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos valstybei, atsto-
vaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, dėl sprendimo panaikinimo, 
įpareigojimo atlikti veiksmus, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 7 d. pateikė skundą (I t., b. l. 1–5), kurį patikslino  
(I t., b. l. 158–168) Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydamas: 1) pri-
pažinti V. T. 2012 m. birželio 12 d. įrašymą į Karjeros registro asmenų, pretenduojan-
čių į bet kurias laisvas arba atsilaisvinančias prokuroro pareigas, išskyrus vyriausiojo 
prokuroro ar vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas, sąrašą (toliau – ir Karjeros 
registras, Registras) neteisėtu, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos prokuratūros įsta-
tymo 341 straipsniui ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (toliau – ir Gene-
ralinis prokuroras) 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu patvirtintų prokurorų ir vyriausių-
jų prokurorų atrankos komisijų nuostatų reikalavimams ir jį panaikinti; 2) įpareigoti 
Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsi-
teisėjimo dienos patenkinti pareiškėjo 2012 m. balandžio 24 d. prašymą ir paskirti jį į 
Kauno apygardos specializuoto skyriaus prokuroro pareigas; 3) priteisti po 100 000 Lt 
turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą už kiekvienus kalendorinius metus, prasidedan-
čius 2012 m. gegužės 24 d., iki teismo sprendimo įvykdymo; 4) priteisti iš atsakovo 
visas bylinėjimosi išlaidas.

2. Pareiškėjas nurodė, kad su 2012 m. balandžio 24 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos 
Respublikos generalinę prokuratūrą (toliau – ir Generalinė prokuratūra) dėl sugrįžimo 
į prokuratūrą Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (toliau – ir Prokuratūros 



251

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

įstatymas, Įstatymas) 341 straipsnio pagrindais. Pažymėjo, kad nepaisydamas pareiškė-
jo prašyme nurodytos konkrečios įstatymo nuostatos, kurios pagrindu jis siekė grįžti 
į tarnybą prokuratūroje, 2012 m. birželio 12 d. atsakovas nepagrįstai įrašė pareiškėją 
į Karjeros registrą. Pareiškėjas mano, kad įrašydama pareiškėją į Registrą, Generalinė 
prokuratūra pažeidė ne tik Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio, bet ir generalinio pro-
kuroro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-346 patvirtintų Prokurorų ir vyriausių-
jų prokurorų atrankos komisijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) reikalavimus. Skunde 
pareiškėjas pabrėžė, kad pagal Prokuratūros įstatymo 26 ir 34 straipsnių nuostatas į 
Registrą turi būti įrašomi tie asmenys, kurie siekia karjeros prokuratūroje, nors iki tol 
prokuratūros sistemoje nėra dirbę (26 straipsnis), taip pat dirbantys prokurorai, kurie 
siekia būti paskirti į aukštesnes prokuroro pareigas (34 straipsnis). Pareiškėjas, pateik-
damas 2012 m. balandžio 24 d. prašymą grįžti į prokuratūrą ir 2012 m. lapkričio 22 d. 
prašymą leisti dalyvauti atrankoje, išreiškė valią būti grąžintam į darbą prokuratūroje, 
vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 341 straipsniu, ir neprašė būti įrašytas į Registrą. 
Pareiškėjo nuomone, jei buvęs prokuroras pageidauja būti paskirtas į tokias pačias ar 
žemesnes prokuroro pareigas ir nuo tarnybos prokuroru pabaigos nėra praėję 5 metai, 
jis nėra įrašomas į Registrą. Tokie reikalavimai nėra nustatyti nei Prokuratūros įsta-
tyme, nei Nuostatuose. Ir atvirkščiai, akivaizdu, kad Nuostatai nereglamentuoja atve-
jų, kai į prokuroro pareigas siekiama grįžti pagal Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį. 
Minėtame Prokuratūros įstatymo straipsnyje nustatyta aiški taisyklė, kad buvę proku-
rorai, siekdami grįžti į prokuroro pareigas, neprivalo dalyvauti atrankos procedūroje 
bendra tvarka, o 26 straipsnio nuostatos taikomos tik tuomet, kai į tas pačias parei-
gas pretenduoja būti paskirti keli buvę prokurorai. Priimant į prokuroro pareigas pagal 
Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį, turi būti laikomasi prokuroro skyrimo į pareigas 
tvarkos, t. y. turi būti pateiktas asmens pareiškimas, patikrinta turima medžiaga, ta-
čiau atranka nevykdoma. Pareiškėjas iš pareigų prokuratūroje buvo atleistas 2007 m. 
gegužės 30 d., vadinasi, iki 2012 m. gegužės 30 d. turėjo garantiją būti paskirtas į pro-
kuroro pareigas. Prašymą Generalinei prokuratūrai pateikė nepraėjus 5 metų laikotar-
piui, t. y. 2012 m. balandžio 24 d. Pareiškėjas 2012 m. lapkričio 22 d. sužinojo, kad kitų 
asmenų, pretenduojančių tokia pačia tvarka būti paskirtų į prokuroro pareigas, nėra, 
todėl be atrankos procedūros jis turėjo būti paskirtas į Kauno apygardos specializuo-
to skyriaus prokuroro pareigas. Kadangi Prokuratūros įstatymas nenustato pareiškėjo 
pateikto prašymo nagrinėjimo tvarkos, jis turėjo būti išnagrinėtas vadovaujantis Vie-
šojo administravimo įstatymo 14 straipsniu bei Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 
nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo 
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose 
taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės). Pareiškėjo teigimu, nenagrinėdamas pareiškėjo pra-
šymo pagal nustatytus reikalavimus, atsakovas tyčiniais ir piktavališkais veiksmais sie-
kė, kad sueitų daugiau nei 5 metai nuo pareiškėjo tarnybos prokuratūroje, ir kad jis 
negalėtų į pareigas būti paskirtas be atrankos. Atlikdamas diskriminacinio pobūdžio 
veiksmus, susijusius su pareiškėjo prašymo nenagrinėjimu, atsakovas pažeidė pareiš-
kėjo teisėtų lūkesčių apsaugos principą. Pareiškėjo nuomone, jis yra diskriminuojamas 
ne tik dėl socialinės padėties ir aukšto statuso visuomenėje, bet ir dėl jo, kaip buvusio 
teisėjo, principingos veiklos atliekant teisėjo pareigas, nepaklusimo neteisėtiems Kai-
šiadorių rajono apylinkės teismo administracijos nurodymams. Pareiškėjas pažymėjo, 
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kad neteisėtais atsakovo veiksmais buvo pažeistos Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos nuostatos, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cijoje, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti asmenų lygybės principai. Pareiš-
kėjas mano, kad atsakovo neteisėtais veiksmais jam buvo padaryta 100 000 Lt dydžio 
turtinė ir neturtinė žala už kiekvienus kalendorinius metus, pradedant nuo 2012 m. 
gegužės 24 d.

3. Atsakovas pateikė atsiliepimus, kuriuose prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip 
nepagrįstą (I t., b. l. 21–24, II t., b. l. 5–9). Atsakovas nurodė, kad iki 2012 m. gegu-
žės 4 d. prokuratūroje buvo vykdomi vidiniai struktūriniai pertvarkymai, o iki 2012 m. 
rugsėjo 11 d. – darbo organizavimo pakeitimai. Įgyvendinant pertvarką, apie galimą 
atleidimą buvo įspėta iki 100 prokurorų, kuriems turėjo būti siūlomos laisvos ar atsi-
laisvinančios prokurorų pareigos, todėl laisvų prokurorų pareigybių, kurių dalis buvo 
įsteigta papildomai, komplektavimas iki 2012 m. rugsėjo 11 d. buvo neįmanomas ir ga-
lėjo pažeisti teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Apie tai, kad priėmi-
mas į laisvas prokuroro pareigas 2012 m. balandžio 24 d. prašymo gavimo metu nebu-
vo vykdomas, pareiškėjas buvo informuotas 2012 m. balandžio 30 d. raštu. Atsakovas 
pažymėjo, kad nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. iki 2012 m. lapkričio 22 d. prokuratūroje 
neįvyko nei viena atranka į prokuroro pareigas. Nurodė, kad netenkindama pareiškėjo 
prašymo grąžinti jį į pareigas prokuratūroje pagal Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį, 
kuris pareiškėjui galėjo būti taikomas iki 2012 m. gegužės 30 d., Generalinė prokura-
tūra elgėsi teisėtai ir įstatymo nepažeidė. Pastebėjo, kad asmenų prašymai, kreipimaisi 
ir skundai Generalinėje prokuratūroje nagrinėjami vadovaujantis generalinio proku-
roro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 patvirtintu Asmenų aptarnavimo Lietuvos 
Respublikos generalinėje prokuratūroje tvarkos aprašu (toliau – ir Aprašas). Tvirtino, 
kad pareiškėjo prašymas buvo užregistruotas vadovaujantis Aprašo 13 punktu, o į jį 
atsakyta 2012 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 17.2-9887. Atsižvelgus į pareiškėjo pateik-
tus dokumentus ir tai, kad 2012 m. gegužės 30 d. jo atžvilgiu nebegaliojo Prokuratūros 
įstatymo 341 straipsnio nuostatos, pareiškėjas 2012 m. birželio 12 d. pranešimu buvo 
informuotas apie įrašymą į Registrą. Skiriant prokurorus į Kauno apygardos prokura-
tūroje esančias laisvas prokurorų pareigas, buvo atsižvelgta į atrankos komisijos suda-
rytus reitingus, pagal kuriuos pareiškėjas buvo septintoje vietoje. Atsižvelgus į komisi-
jos išvadas, nuo 2012 m. gruodžio 13 d. į Kauno apygardos prokuratūrą buvo paskirta 
10 prokurorų. Atsakovas pažymėjo, kad atrankos komisijos išvados generalinio pro-
kuroro nesaisto ir yra tik rekomendacinio pobūdžio. Pareiškėjo teiginiai, kad jis buvo 
diskriminuojamas, yra visiškai nepagrįsti, nes atranka buvo vykdoma laikantis Proku-
ratūros įstatymo ir Nuostatų reikalavimų, skaidriai ir objektyviai, komisija nevertino 
pareiškėjo atsistatydinimo iš teisėjo pareigų aplinkybių, o sprendimus dėl konkrečių 
prokurorų paskyrimo, įgyvendindamas jam suteiktą diskrecijos teisę, priėmė genera-
linis prokuroras. Pareiškėjo reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo yra 
visiškai nepagrįsti, nes atsakovo veiksmuose negali būti nustatyta būtinoji sąlyga vals-
tybės civilinei atsakomybei kilti, t. y. neteisėti veiksmai. Be to, turi būti nustatytos ir ki-
tos civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. padariniai bei priežastinis ryšys. Pareiga įrodyti 
šias aplinkybes tenka pareiškėjui, tačiau jokių patirtos turtinės ar neturtinės žalos faktą 
pagrindžiančių įrodymų pareiškėjas nepateikė.
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II.

4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 9 d. sprendimu  
(II t., b. l. 144–150) pareiškėjo skundo netenkino. Teismas nustatė, kad 1998 m. rugsėjo 
29 d. įsakymu Nr. 413-K pareiškėjas buvo paskirtas Kauno miesto apylinkės prokura-
tūros Nusikaltimų ekonomikai, valstybės tarnybai ir valdymo tvarkai tyrimo skyriaus 
prokuroru. Generalinio prokuroro 2007 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P-325 pareiš-
kėjas buvo atleistas iš Kauno apygardos prokuratūros Apeliacinio skyriaus prokuroro 
pareigų. Nepraėjus penkeriems metams nuo darbo prokuratūroje pabaigos, 2012 m. 
balandžio 24 d. pareiškėjas Generalinei prokuratūrai pateikė prašymą grąžinti jį į par-
eigas prokuratūroje. Išnagrinėjusi prašymą, Generalinė prokuratūra 2012 m. balandžio 
30 d. sprendime Nr. 17.2.-9887 nurodė, kad šiuo metu priėmimas į laisvas prokuroro 
pareigas nevykdomas, nes įgyvendinama prokuratūros pertvarka, todėl pareiškėjas bus 
įrašytas į Registro sąrašą, kai pateiks duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad 
atitinka priėmimo į tarnybą prokuratūroje reikalavimus (Prokuratūros įstatymo 26 ir 
341 str.). Pareiškėjas 2012 m. birželio 12 d. pranešimu Nr. 17.2.-13125 „Dėl įrašymo į 
karjeros registrą“ buvo informuotas, kad jis yra įrašytas į Registrą ir tapo pretendentu. 
Pareiškėjas 2012 m. lapkričio 22 d. dalyvavo Generalinės prokuratūros Prokurorų at-
rankos komisijoje vykusioje atrankoje į Kauno apygardos prokuratūros Specializuoto 
skyriaus prokuroro pareigas.

5. Teismas sprendė, kad pareiškėjo 2012 m. balandžio 24 d. prašymas buvo išna-
grinėtas ir jam atsakyta 2012 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 17.2.-9887. Teismas 
pažymėjo, kad nors pareiškėjas nurodo, jog prašymas Generalinėje prokuratūroje ne-
buvo užregistruotas laikantis teisės aktų reikalavimų, išnagrinėtas nesilaikant Viešojo 
administravimo įstatymo 14 straipsnio bei Taisyklių nuostatų reikalavimų, tačiau jokio 
materialaus pobūdžio reikalavimo dėl šio Generalinės prokuratūros sprendimo pareiš-
kėjas nereiškia, todėl sprendė, kad pagrindo vertinti pareiškėjo skundo argumentus, 
susijusius su 2012 m. balandžio 24 d. prašymo netinkamu nagrinėjimu, ir įpareigoti at-
sakovą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patenkinti šį pareiškėjo 
prašymą ir paskirti į Kauno apygardos specializuoto skyriaus prokuroro pareigas nėra.

6. Teismas, nustatęs, kad pareiškėjas teikė prašymą leisti dalyvauti atrankoje į 
Kauno apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroro pareigas, dalyvavo 
2012 m. lapkričio 22 d. vykusioje atrankoje, vertino, kad pareiškėjas į Registro sąra-
šą buvo įrašytas savo paties valia, prašymo iš jo išbraukti Nuostatuose nustatyta tvar-
ka nėra pateikęs, todėl dėl to tarp šalių nėra kilęs ginčas, t. y. Generalinė prokuratūra 
nėra atsisakiusi tenkinti pareiškėjo prašymo išbraukti jį iš Karjeros registro sąrašo. At-
sižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą ir 
panaikinti 2012 m. birželio 12 d. V. T. įrašymą į Registro sąrašą nėra, nes pats pareiškė-
jas turi teisę pateikti Generalinei prokuratūrai prašymą išbraukti iš Registro. Pažymėjo, 
kad pareiškėjo 2012 m. balandžio 24 d. prašymas buvo atmestas Generalinės prokura-
tūros 2012 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 17.2.-9887, todėl įrašymas į Registrą ne-
gali būti vertinamas kaip šio prašymo nagrinėjimo rezultatas.

7. Teismas sprendė, kad Generalinė prokuratūra pareiškėjo 2012 m. balandžio 
24 d. prašymą išnagrinėjo per Taisyklėse nustatytą terminą, sprendime aiškiai nuro-
dė, kodėl prašymas negali būti tenkinamas, taip pat pareiškėją informavo, kokių veiks-
mų atsakovas imsis, siekdamas sudaryti jam galimybes grįžti į tarnybą prokuratūroje.  
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Teismas nenustatė, kad nuo 2012 m. balandžio 24 d. iki 2012 m. gegužės 30 d., kai bai-
gėsi Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio 1 dalyje nustatytas penkerių metų terminas, į 
Kauno apygardos prokuratūroje buvusias laisvas prokurorų pareigas būtų buvę priimti 
kiti asmenys, taip paneigiant pareiškėjo garantiją nustatytą Prokuratūros įstatymo 341 
straipsnio 1 dalyje. Pažymėjo ir tai, kad Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 
nuostatos negali būti aiškinamos kaip imperatyvas generaliniam prokurorui, gavus as-
mens, atitinkančio šioje normoje nustatytas sąlygas, prašymą, nedelsiant jį skirti į pa-
geidaujamas pareigas. Šioje normoje įtvirtinta tik asmens, siekiančio grįžti į tarnybą 
prokuratūroje, garantija palyginti su kitais pretendentais.

8. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad Generalinė proku-
ratūra, nagrinėdama pareiškėjo 2012 m. balandžio 24 d. prašymą, elgėsi teisėtai ir jo 
teisių nepažeidė, sprendimas priimtas per Taisyklėse nustatytą terminą, jame aiškiai 
nurodytas prašymo netenkinimo pagrindas. Teismas nenustatė aplinkybių, sudarančių 
pagrindą pripažinti, kad pareiškėjo prašymas buvo nagrinėjamas šališkai ir neobjekty-
viai, taip pat nenustatytas ir pareiškėjo diskriminavimo faktas. Nors teismas tenkino 
pareiškėjo prašymus ir teismo posėdyje išklausė dalies kviestų liudytojų parodymus, 
jie patvirtino tik aplinkybes, kad Pravieniškių pataisos namuose, nagrinėdami teikimus 
dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo, teisėjai sprendimus paskelbdavo neišeidami į pasi-
tarimų kambarį, nes tokio ten net nebuvo. Pažymėta, kad nagrinėjamoje byloje nėra 
vertinama pareiškėjo, kaip teisėjo ar Kaišiadorių rajono apylinkės teisme sudarytos ko-
misijos nario veikla, todėl liudytojų parodymai nagrinėjamai bylai įtakos neturi. Be to, 
pats pareiškėjas patvirtino, kad duomenis apie atliktą tyrimą dėl pasitarimo kambario 
slaptumo neužtikrinimo jis pateikė Generalinės prokuratūros atrankos komisijai, t. y. 
jau po 2012 m. balandžio 30 d. sprendimo priėmimo. Teismas atkreipė dėmesį, kad at-
rankos procedūra, atrankos komisijos išvadų bei generalinio prokuroro įsakymų skirti 
į prokurorų pareigas kitus asmenis teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes 
tai niekaip nesusiję su 2012 m. balandžio 24 d. prašymo nagrinėjimu. Atsižvelgdamas į 
tai, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tirti pareiškėjo nurodytų aplinkybių, susiju-
sių su vykdyta atranka. Byloje vienareikšmiškai nustatyta, kad pareiškėjo diskrimina-
vimo faktas grindžiamas išimtinai jo subjektyvaus pobūdžio argumentais, kurie nėra 
pagrįsti jokiais byloje esančiais ir ištirtais objektyviais įrodymais, todėl šie argumentai 
atmesti kaip nepagrįsti. Nenustatęs atsakovo neteisėtų veiksmų, teismas netenkino pa-
reiškėjo prašymo dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo.

III.

9. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 163–170), kuriame prašo pa-
naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Pareiškėjas nurodo, jog teismas 
nepagrįstai pakeitė jo skundo pirmąjį reikalavimą ir sprendė tik dėl 2012 m. birže-
lio 12 d. įrašymo į Karjeros registro sąrašą panaikinimo, tačiau nenagrinėjo pagrin-
dinio reikalavimo – įvertinti atsakovo veiksmų atitikimą konkretiems pareiškėjo nu-
rodytiems teisės aktams. Pareiškėjas nesutinka, kad atsakovo 2012 m. balandžio 30 d. 
pranešimas gali būti prilygintas individualiam administraciniam aktui ir galutiniam 
sprendimui dėl pareiškėjo 2012 m. balandžio 24 d. prašymo. Jo teigimu, minėtas at-
sakovo pranešimas yra tik informacinio pobūdžio, be to, jis yra palankus pareiškėjui. 
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Pažymi, jog teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas nesutinka su jo 2012 m. ba-
landžio 24 d. prašymo išnagrinėjimo rezultatu, kadangi, pareiškėjo nuomone, šis pra-
šymas iš viso nėra išnagrinėtas įstatymo nustatyta tvarka. Akcentuoja, jog teismas ne-
vertino liudytojų parodymų, netenkino pareiškėjo prašymų dėl liudytojų iškvietimo, 
tokiu būdu pažeisdamas pareiškėjo teisę rinkti įrodymus ir pagrįsti skunde nurodytas 
aplinkybes. Mano, kad nepagrįstai pašalinęs dalį pareiškėjo reikalavimų, teismas sudarė 
sąlygas netirti atsakovo neteisėtų veiksmų. Nesutinka su teismo išvada, kad pareiškėjas 
buvo įrašytas į Registrą siekiant įvykdyti jo valią grįžti į prokuratūrą, apie tai buvo in-
formuotas 2012 m. balandžio 30 d. sprendimu, savo noru dalyvavo atrankoje. Pažymi, 
kad pareiškėjo valia buvo sugrįžti į prokuratūrą be atrankos arba dalyvauti atrankoje 
tarp pageidaujančių sugrįžti, kaip numato Prokuratūros įstatymo 341 straipsnis. Mano, 
kad teismas nesivadovavo skunde nurodytais Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, 
nesigilino į bylos esmę, netyrė pareiškėjo nurodytų jo diskriminavimo aplinkybių ir 
neleido surinkti įrodymų, kviesti liudytojų, taip pažeisdamas teisę į teisingą teismą. 

10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 175–177), 
prašydamas apeliacinį skundą atmesti. Akcentuoja, kad darbuotojų skaičius, laisvų 
pareigybių komplektavimas yra institucijos vadovo diskrecija. Pažymi, jog pareiškėjo 
2012 m. balandžio 24 d. prašymo gavimo metu priėmimas į laisvas prokuroro parei-
gas nevyko ir apie tai jis buvo informuotas 2012 m. balandžio 30 d. raštu. Pareiškėjas 
minėtu raštu taip pat buvo paprašytas pateikti dokumentus, patvirtinančius jo tinka-
mumą priimti į tarnybą prokuratūroje. Įvertinus pareiškėjo pateiktų dokumentų ati-
tiktį priėmimo į tarnybą prokuratūroje reikalavimams ir atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. 
gegužės 30 d. pareiškėjui baigė galioti Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio nuostatos, 
2012 m. birželio 12 d. raštu jis buvo informuotas apie įrašymą į Registrą. Minėtame 
rašte nebuvo nurodyti įrašymo į Registrą pagrindai pagal Prokuratūros įstatymo 26 ir 
341 straipsnius. Gavus pareiškėjo 2012 m. rugsėjo 27 d. prašymą dalyvauti atrankoje į 
Kauno apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroro pareigas, jam buvo 
leista dalyvauti atrankoje bendrais pagrindais. Akcentuoja, kad prokurorų atrankos 
komisijos tikslas yra atrinkti ir pasiūlyti generaliniam prokurorui, jos nuomone, tin-
kamiausius kandidatus, tačiau komisijos pasiūlymai yra tik rekomendacinio pobūdžio 
ir generalinio prokuroro nesaisto. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais dėl dis-
kriminacijos. Teigia, kad atranka vyko Nuostatų nustatyta tvarka, komisija buvo ne-
priklausoma, jos veikla buvo skaidri, pareiškėjas nebuvo vienintelis, patekęs į pirmąjį 
reitingavimo dešimtuką ir nepaskirtas į prokuroro pareigas. Pareiškėjo akcentuojamas 
atsistatydinimo iš teisėjo pareigų klausimas atrankos komisijoje nebuvo vertinamas.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

11. Pareiškėjas byloje prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2013 m. spa-
lio 9 d. sprendimą ir 1) pripažinti V. T. 2012 m. birželio 12 d. įrašymą į Karjeros registro 
asmenų, pretenduojančių į bet kurias laisvas arba atsilaisvinančias prokuroro pareigas, 
išskyrus vyriausiojo prokuroro ar vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas, sąrašą 
neteisėtu, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 341 straipsniui 
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ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu patvir-
tintų prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų reikalavimams 
ir jį panaikinti; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą per 10 die-
nų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patenkinti pareiškėjo 2012 m. balan-
džio 24 d. prašymą ir paskirti jį į Kauno apygardos specializuoto skyriaus prokuroro 
pareigas; 3) priteisti po 100 000 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą už kiekvienus 
kalendorinius metus, prasidedančius 2012 m. gegužės 24 d., iki teismo sprendimo įvyk-
dymo; 4) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. 

Dėl Generalinės prokuratūros 2012 m. balandžio 30 d. rašto

12. Nustatyta, kad pareiškėjas su 2012 m. balandžio 24 d. prašymu kreipėsi į ge-
neralinį prokurorą, prašydamas jį kaip buvusį prokurorą skirti į prokuroro pareigas 
pagal Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį. Generalinės prokuratūros 2012 m. balan-
džio 30 d. rašte „Dėl skyrimo į prokuroro pareigas“, adresuotame pareiškėjui, pažymė-
ta, jog pareiškėjo prašymas gautas, išnagrinėtas, ir pareiškėjas bus įrašytas į Registrą, 
kai pateiks duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad atitinka priėmimo į tarnybą 
prokuratūroje reikalavimus. Rašte nurodyti Prokuratūros įstatymo 26 ir 341 straipsniai. 
Taip pat pažymėta, jog šiuo metu įgyvendinama prokuratūros pertvarka, priėmimas į 
laisvas prokuroro pareigas nevykdomas, gavus generalinio prokuroro pavedimą pra-
dėti asmenų priėmimą į laisvas ar atsilaisvinančias prokuroro pareigas, pareiškėjas bus 
raštu informuotas apie galimybę užimti konkrečias prokuroro pareigas. Dokumentas 
pasirašytas Personalo ir teisės skyriaus vedėjos (I t., b. l. 7). 

13. Pirmosios instancijos teismas minėtą 2012 m. balandžio 30 d. raštą vertino 
kaip tinkamą atsakymą į pareiškėjo 2012 m. balandžio 24 d. prašymą. Išplėstinė teisėjų 
kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka. Pažymėtina, kad 
šiame rašte nėra nurodyta, jog yra nuspręsta priimti ar atsisakyti priimti pareiškėją į 
prokuroro pareigas, tačiau tik nurodyta, kad pareiškėjas bus įrašytas į Karjeros registrą, 
kai pateiks atitinkamus dokumentus, šiuo metu įgyvendinama prokuratūros pertvarka, 
priėmimas į laisvas pareigas nevykdomas, gavus generalinio prokuroro pavedimą pra-
dėti asmenų priėmimą į laisvas ar atsilaisvinančias prokuroro pareigas, pareiškėjas bus 
raštu informuotas apie galimybę užimti konkrečias prokuroro pareigas. Taip pat at-
kreiptinas dėmesys į tai, kad Prokuratūros įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Į 
Prokurorų pareigybių sąraše esančias pareigas asmenį įsakymu skiria generalinis pro-
kuroras“. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros personalo ir teisės skyriaus 
nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. spalio 
18 d. įsakymu Nr. I-273, nėra numatyta teisė šio skyriaus vedėjui priimti sprendimus 
dėl prokurorų skyrimo ar atsisakymo skirti į pareigas. Taigi 2012 m. balandžio 30 d. 
raštas negali būti vertinamas kaip tinkamas atsakymas į pareiškėjo 2012 m. balandžio 
24 d. prašymą, kadangi jame nėra nurodyta, kaip išsprendžiamas pareiškėjo prašymas, 
be to, jį pasirašiusi personalo ir teisės skyriaus vedėja neturėjo įgaliojimų nuspręsti, ar 
tenkinti pareiškėjo 2012 m. balandžio 24 d. prašymą.

Dėl Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo

14. Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 30 d. įstatymo  
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Nr. XI-1562 redakcija) nustatyta: „Buvęs prokuroras, atleistas iš pareigų savo noru, iš-
rinktas į kitas pareigas arba jo sutikimu perkeltas į kitą darbą, be atrankos, laikantis 
šiame Įstatyme nustatytos prokuroro skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarkos, 
gali būti paskirtas į tokias pačias ar žemesnes prokuroro pareigas, jeigu nuo tarnybos 
prokuroru pabaigos nepraėjo penkeri metai. Jeigu į tas pačias laisvas prokuroro par-
eigas pageidauja būti paskirti keli buvę prokurorai, sprendžiant paskyrimo klausimą 
taikoma šio Įstatymo 26 straipsnyje nustatyta atrankos tvarka. Atrankoje dalyvauja tik 
šiame straipsnyje nustatyta tvarka į tarnybą prokuratūroje pageidaujantys grįžti buvę 
prokurorai.“

15. Byloje kyla ginčas dėl šios straipsnio dalies aiškinimo, o būtent dėl to, ar ge-
neralinis prokuroras turi absoliučią diskreciją spręsdamas, ar skirti buvusį prokurorą 
į tokias pačias ar žemesnes prokuroro pareigas, kai asmuo atitinka šiame straipsnyje 
numatytas sąlygas.

16. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjama teisės norma yra įgalinan-
čioji ir šiuo atveju generalinis prokuroras turi diskreciją veikti šios ir susijusių teisės 
normų ribose. Taigi generalinis prokuroras turi diskreciją neskirti buvusio prokuroro į 
pareigas pagal Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį tais atvejais, kai jis neatitinka šiame 
įstatyme expressis verbis įtvirtintų kriterijų, taip pat tais atvejais, kai buvęs prokuroras 
neatitinka kriterijų, kylančių iš Konstitucijoje, Prokuratūros įstatyme įtvirtintų prin-
cipų, prokurorų teisinio statuso. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjama 
teisės norma turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į jos tikslą ir paskirtį – suteikti tei-
sę asmenims, jau kartą buvusiems paskirtais prokurorais, t. y., pripažintiems turinčiais 
tinkamą kvalifikaciją, bei atitinkančiais kitus prokurorams keliamus reikalavimus, be 
atrankos būti paskirtiems į tokias pačias ar žemesnes prokuroro pareigas, jeigu nuo 
tarnybos prokuroru pabaigos nepraėjo penkeri metai. Šiuo atveju žodžiai „gali būti ski-
riamas“ yra siejami su sąlyga „jeigu nuo tarnybos prokuroru pabaigos nepraėjo penke-
ri metai“, tačiau nerodo generalinio prokuroro absoliučios diskrecijos skirti ar neskirti 
buvusį prokurorą į pareigas.

17. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas, turėjęs teisę būti paskirtas į prokuroro par-
eigas pagal Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį, į jas paskirtas nebuvo, šis klausimas 
neišspręstas sprendimą dėl prokurorų priėmimo į pareigas turinčio teisę priimti gene-
ralinio prokuroro, taip pažeidžiant Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio 1 dalį. Gene-
ralinė prokuratūra nurodė, kad priėmus sprendimą vykdyti atranką į Kauno apygardos 
prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroro pareigas, t. y. didinti jau dirbančių pro-
kurorų skaičių, jau buvo pasibaigęs penkerių metų laikotarpis nuo pareiškėjo tarny-
bos prokuroru pabaigos, todėl jis negalėjo būti paskirtas į prokuroro pareigas taikant 
Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio nuostatas. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, kad sprendžiant, ar tenkinamas penkerių metų kriterijus, įtvirtintas minėtame 
straipsnyje, svarbus yra momentas, kada asmuo pateikia prašymą jį paskirti į pareigas, 
o pareiškėjo atveju penkerių metu laikotarpis jo prašymo pateikimo metu dar nebu-
vo pasibaigęs. Atsakovas byloje nurodė, kad laisvų prokuroro darbo vietų buvo tiek 
pareiškėjo prašymo pateikimo metu, tiek bylos nagrinėjimo metu. Kadangi iš byloje 
esančių dokumentų matyti, kad pareiškėjas buvo įrašytas į Karjeros registrą ir dalyvavo 
atrankoje į prokuroro pareigas, išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl to, kad 
pareiškėjas atitinka Prokuratūros įstatymo 25 ir 26 straipsniuose įtvirtintus skyrimo į 
prokuroro pareigas reikalavimus. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas bylos nagrinėjimo 
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metu nepateikė nei įrodymų, nei argumentų, kad pareiškėjas neatitinka prokurorui 
keliamų reikalavimų, įtvirtintų Prokuratūros įstatyme bei kituose teisės aktuose. Atsa-
kovas byloje teigė, jog pareiškėjas nebuvo priimtas į prokuroro pareigas dėl tuo metu 
vykusios prokuratūros pertvarkos, tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, parei-
gūno priėmimas į pareigas pagal Įstatymo 341 straipsnį nėra kliūtis generaliniam pro-
kurorui vykdyti reformą, t. y. reforma galėjo būti ir toliau vykdoma, priėmus asmenis 
pagal Įstatymo 341 straipsnį ir vėliau sprendžiant dėl pertvarkos įgyvendinimo visų 
dirbančių pareigūnų atžvilgiu taikant tuos pačius kriterijus. Taigi atsakovas byloje ne-
nurodė pagrįstų priežasčių, dėl kurių pareiškėjo prašymas negalėjo būti patenkintas, 
todėl atsižvelgdama į išdėstytus argumentus išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad 
pareiškėjo reikalavimas – įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą per 
10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patenkinti pareiškėjo 2012 m. ba-
landžio 24 d. prašymą ir paskirti jį į tokias pačias ar žemesnes prokuroro pareigas – 
tenkinamas.

Dėl pareiškėjo įrašymo į Karjeros registrą

18. 2012 m. birželio 12 d. Generalinės prokuratūros raštu pareiškėjas buvo infor-
muotas, kad yra įrašytas į Karjeros registrą ir tapo pretendentu. Pareiškėjas nurodo, 
o atsakovas neginčija, kad pareiškėjas nepateikė prašymo įrašyti jį į Karjeros registrą. 
Pareiškėjas 2012 m. lapkričio 22 d. dalyvavo Generalinės prokuratūros Prokurorų at-
rankos komisijoje vykusioje atrankoje į Kauno apygardos prokuratūros Specializuoto 
skyriaus prokuroro pareigas (I t., b. l. 102–106). Pareiškėjas nurodo, kad buvo klaidina-
mas, kadangi manė, jog dalyvaus atrankoje kartu su kitais buvusiais prokurorais pagal 
Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį, ir tik atrankos metu sužinojo, kad kiti atrankoje 
dalyvaujantys asmenys yra prokurorai, siekiantys karjeros pagal Prokuratūros įstatymo 
34 straipsnį. Pareiškėjas prašo pripažinti V. T. 2012 m. birželio 12 d. įrašymą į Karjeros 
registro asmenų, pretenduojančių į bet kurias laisvas arba atsilaisvinančias prokuroro 
pareigas, išskyrus vyriausiojo prokuroro ar vyriausiojo prokuroro pavaduotojo parei-
gas, sąrašą neteisėtu, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 341 
straipsniui ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. lapkričio 30 d. įsa-
kymu patvirtintų prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų rei-
kalavimams ir jį panaikinti.

19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą akcentavęs, jog teis-
mas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo 
nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris krei-
pėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus 
interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu 
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 19 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A11–443/2005; 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A502–906/2008 ir kt.). Šiuo atveju pareiškėjo teisių pažeidimas kilo dėl to, 
jog nebuvo tinkamai išspręstas pareiškėjo prašymas jį skirti į prokuroro pareigas pagal 
Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį, tačiau ne dėl to, jog jis buvo įrašytas į Karjeros 
registrą. Dėl pareiškėjo įrašymo į Karjeros registrą jam atsirado tam tikros procedūri-
nės teisės ir pareigos, tačiau pareiškėjas neįrodė, kad dėl to buvo pažeistos pareiškėjo  
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materialinės teisės, kurias jis siekia apginti šioje byloje. Be to, net ir pripažinus, kad 
sprendimas įrašyti pareiškėją į Karjeros registrą neatitiko jo valios, nėra kliūčių pa-
reiškėjui pačiam pateikti atsakovui prašymą dėl jo išbraukimo iš minėto registro. Taigi 
išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog šis pareiškėjo prašymas negali būti tenkinamas 
vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2–5 punktuose numaty-
tų būdų ir yra atmetamas.

Dėl pareiškėjo teiginių, jog jis buvo diskriminuojamas

20. Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui bei apeliacinės instancijos 
teismo posėdyje nurodė, jog buvo diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties, t. y. 
kaip teisėjas, taip pat teismo posėdžio metu teigė, kad diskriminaciją sieja su jo, kaip 
teisėjo, veiklos pabaiga. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šioje by-
loje yra sprendžiama ne dėl pareiškėjo atleidimo iš teisėjo pareigų aplinkybių, tačiau 
dėl jo neskyrimo į prokuroro pareigas pagal Prokuratūros įstatymo 341 straipsnį, todėl 
pareiškėjo teiginiai dėl jo diskriminavimo vertintini kaip nesusiję su bylos nagrinėji-
mo dalyku. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas nenurodo konkrečių aplinkybių, kurios 
pagrįstų, kad jo atžvilgiu vienodi faktai teisiškai buvo vertinti nevienodai ar iš esmės 
skirtingi faktai savavališkai buvo vertinti vienodai. Per aptariamą ginčo laikotarpį nei 
vienas asmuo nebuvo paskirtas į pareigas Prokuratūros įstatymo 341 straipsnio pagrin-
du, taigi apskritai nėra objektyvių faktų, kurie sudarytų pagrindą teigti, kad pareiškėjas 
buvo diskriminuojamas. Todėl pareiškėjo argumentai dėl jo diskriminacijos yra atme-
tami kaip nepagrįsti. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nenagrinėja pareiš-
kėjo apeliacinės instancijos teismui pateikto prašymo informuoti Lietuvos Respublikos 
generalinį prokurorą apie būtinybę atlikti ikiteisminį tyrimą, kadangi šiame prašyme 
nurodomos aplinkybės nėra susijusios su bylos nagrinėjimo dalyku. 

Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo 

21. Pareiškėjas byloje prašo priteisti po 100 000 Lt turtinės ir neturtinės žalos at-
lyginimą už kiekvienus kalendorinius metus, prasidedančius 2012 m. gegužės 24 d., iki 
teismo sprendimo įvykdymo. Pareiškėjas nurodo, kad patirta turtinė žala atsirado dėl 
jo netektų pajamų, t. y. negauto specializuoto skyriaus prokuroro atlyginimo, ir pateikė 
į bylą duomenis dėl vidutinio specializuoto skyriaus prokuroro atlyginimo 2013 m. ir 
2014 m. pirmąjį ketvirtį. Pareiškėjas nurodo, kad 2012 m. gegužės 24 d. baigėsi termi-
nas, per kurį atsakovas privalėjo priimti sprendimą dėl pareiškėjo prašymo. Būtent nuo 
šio momento pareiškėjui pradėjo atsirasti žala. Pareiškėjas taip pat pateikė įrodymus į 
bylą, kad nuo 2013 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. birželio 1 d. dirbo užsienyje. Pareiškėjas 
teismo posėdžių metu nurodė, kad patyrė dvasinius, emocinius išgyvenimus, kadan-
gi neteko darbo, turėjo išvykti dirbti nekvalifikuotą darbą į užsienį, buvo klaidinamas 
atsakovo veiksmais. Atsakovas nepateikė argumentų dėl pareiškėjo patirtos turtinės ar 
neturtinės žalos fakto ir dydžio. 

22. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, re-
glamentuoja CK 6.271 straipsnis, kurio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valsty-
bės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto 
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nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos 
darbuotojo kaltės. Taigi valstybės civilinė atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: 
1) valstybės valdžios institucijų neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, 2) žalai ir  
3) priežastiniam ryšiui tarp valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (neveiki-
mo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš minėtų sąlygų, valstybei ar savivaldybei turti-
nė prievolė atlyginti žalą pagal CK 6.271 straipsnį nekyla.

23. Kaip konstatuota anksčiau, pareiškėjas neteisėtai buvo nepaskirtas į prokuro-
ro pareigas, jam pateikus prašymą pagal 341 straipsnį, be to, dėl pareiškėjo prašymo 
apskritai nebuvo priimtas sprendimas. Taigi valstybės valdžios institucija šiuo atveju 
neteisėtai neveikė taip, kaip privalėjo veikti, ir dėl to pareiškėjui kilo turtinė žala (ne-
gautas atlyginimas). Siekdamas įrodyti patirtos turtinės žalos dydį pareiškėjas patei-
kė duomenis apie prokurorų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2013 m. ir 2014 m. 
pirmąjį ketvirtį. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes,  
t. y., į tai, kad pareiškėjas dalį laiko, kai buvo netekęs pajamų Lietuvoje, dirbo užsienyje, 
taip pat į tai, kad nėra aišku, į kokias konkrečiai pareigas pareiškėjas būtų buvęs paskir-
tas tenkinus jo prašymą, konstatuoja, kad šiuo atveju pareiškėjas negali tiksliai įrodyti 
patirtų nuostolių dydžio, todėl, remiantis Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalimi, 
nuostolių dydį tokiu atveju privalo nustatyti teismas. Išplėstinė teisėjų kolegija, remda-
masi protingumo ir teisingumo kriterijais, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, 
į laikotarpius, kurių metu pareiškėjas buvo netekęs darbo, taip pat į tai, kad ilgiau nei 
vienerius metus pareiškėjas dirbo užsienyje, vertina, kad pareiškėjas patyrė 60 000 Lt 
turtinę žalą.

24. Kaip minėta, pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam neturtinės žalos atlygini-
mą. Neturtinė (moralinė) žala yra dvasinė skriauda, kuri taip pat gali būti atlyginama, 
siekiant kompensuoti asmens patirtą fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogu-
mus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją, pažeminimus, reputacijos pablogėjimą 
ir kita. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta: 
„Viešojo administravimo subjektas, pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, atsako įstaty-
mų nustatyta tvarka. Turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo 
subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvar-
ka.“ Kaip ir turtinės žalos padarymo atveju būtina nustatyti visus žalos elementus (an-
tai, neteisėtus veiksmus, kuriuos siekiant pripažinti neteisėtais būtina konstatuoti, kad 
valdžios institucijos neįvykdė įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atliko 
veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba buvo pažeista bendro po-
būdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.) ir kitus) (Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556–1487/2008). Nagrinėjamu atveju išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, 
kad dėl pareiškėjo neteisėto nepaskyrimo į prokuroro pareigas, t. y. darbo netekimo, 
jam kilo neigiami dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, emocinis skausmas. Siekdama 
nustatyti neturtinės žalos atlyginimo pinigais dydį, išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgia 
į padaryto pažeidimo sunkumą, į teismų praktikoje suformuluotus neturtinės žalos dy-
džio nustatymo kriterijus: pažeistos vertybės pobūdį; neteisėtų veiksmų trukmę; pažei-
dimo įtaką tolesniam pareiškėjo gyvenimui; ar pareiškėjo teisės yra pažeistos negrįž-
tamai; ar neturtinės žalos nepriteisimo atveju pareiškėjo pažeistos teisės iš esmės liktų 
neapgintos, t. y. nebūtų pasiektas kertinis teisinės valstybės principas dėl pažeistų teisių 
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teisminio gynimo, taip pat kitas aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamu atveju. Įvertinus 
nurodytas aplinkybes, spręstina, kad pareiškėjui priteistina 10 000 Lt suma neturtinei 
žalai atlyginti.

25. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas sumokėjo 100 Lt žyminį 
mokestį kreipdamasis į pirmosios instancijos teismą (I t., b. l. 14) ir 50 Lt žyminį mo-
kestį kreipdamasis į apeliacinės instancijos teismą (II t., b. l. 171), nors jo mokėti netu-
rėjo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 da-
lies 4, 11 p.), todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 
1 dalies 1 punktu, minėtas žyminis mokestis grąžintinas pareiškėjui, kaip sumokėtas 
nesant tam teisinio pagrindo.

26. Pareiškėjas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau 
nepagrindė, kokias bylinėjimosi išlaidas patyrė, ir nepateikė atitinkamų įrodymų, todėl 
šis prašymas nesvarstytinas. Tai neužkerta kelio pareiškėjui pateikti prašymą dėl by-
linėjimosi išlaidų priteisimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pažymėtina, jog 
tokį prašymą pareiškėjas 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  
45 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 143 straipsniu, Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo V. T. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimą panai-

kinti ir priimti naują sprendimą.
Įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą priimti pareiš-

kėją V. T. į tokias pačias kaip jo eitos ar žemesnes prokuroro pareigas per 10 dienų nuo 
šio sprendimo priėmimo. 

Priteisti pareiškėjui V. T. iš atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratū-
ros 60 000 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterijos grąžinti pareiškėjui V. T. 150 Lt žyminį mokestį.

Atmesti pareiškėjo V. T. prašymą panaikinti V. T. 2012 m. birželio 12 d. įrašymą 
į Karjeros registro asmenų, pretenduojančių į bet kurias laisvas arba atsilaisvinančias 
prokuroro pareigas, išskyrus vyriausiojo prokuroro ar vyriausiojo prokuroro pavaduo-
tojo pareigas, sąrašą.

Sprendimas neskundžiamas.
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2.9.2. Dėl reikalavimų tauriųjų metalų gaminių ženklinimui

Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstaty-
mo (toliau – ir Priežiūros įstatymas) 17 straipsnio 1 dalis (2005 m. vasario 15 d. įstatymo 
Nr. X-114 redakcija) įtvirtina, jog „į Lietuvos Respubliką įvežti tauriųjų metalų ir bran-
gakmenių gaminiai turi būti įspauduojami Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo 
ženklu. <...> Įvežantys ūkio subjektai pateikia tauriuosius metalus bei neįtvirtintus bran-
gakmenius Lietuvos prabavimo rūmams kokybės pažymėjimui gauti, o tauriųjų metalų 
gaminius – prabuoti bei įspauduoti“. Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktas 
(2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) įtvirtina, kad „tauriųjų metalų ir 
brangakmenių gaminiai be Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės 
pažymėjimo gali būti realizuojami <...>, jeigu tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, 
įvežami iš kitos valstybės – Europos Ekonominės Erdvės valstybės ir Turkijos, kuriose juos 
leidžiama teikti rinkai, – yra valstybės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros 
institucijos patikrinti ir paženklinti tos valstybės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu 
ir turi gaminyje įspaustą toje valstybėje registruotą privalomą atsakomybės ženklą“.

Aptariamoje nuostatoje vartojamos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo sąvo-
kos apibrėžimas yra pateikiamas to paties įstatymo 3 straipsnio 21 punkte (2010 m. sau-
sio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) ir reiškia Europos Ekonominės Erdvės valstybės 
ir Turkijos nustatytą ženklą, kuris „patvirtina, kad jį turintis gaminys yra tos valstybės 
įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrintas ir paženklintas ir 
atitinka ženkle arabišku skaičiumi išreikštą prabą, rodančią tauriojo metalo dalių skaičių 
lydinio masės tūkstantyje dalių“.

Iš Priežiūros įstatymo 3 straipsnio 21 punkto (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 
redakcija) loginės ir lingvistinės konstrukcijos, taip pat šią nuostatą skaitant kartu su Prie-
žiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktu (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 
redakcija), yra matyti, kad pagal nacionalinę teisę pripažįstami tik tokie Europos Ekono-
minės Erdvės valstybių ir Turkijos prabavimo ženklai, kuriuose arabišku skaičiumi išreikš-
ta praba rodo tauriojo metalo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių.

Tačiau kai vertinant ginčo aukso gaminių ženklinimą kaip visumą, akivaizdu, jog 
jame (ženklinime), nors ir neatitinkant nacionalinės teisės reikalavimų, iš esmės skundžia-
mų administracinių aktų priėmimo metu buvo pateikta teisinga ir Lietuvos vartotojams 
suprantama informacija apie tauriojo metalo prabą, pripažintina, kad reikalavimas, jog 
Lietuvos vartotojams suprantamas ženklinimas apie tauriojo metalo prabą būtų pateikia-
mas pagal Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros 
įstatymo reikalavimus, gali suponuoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straips-
nio pažeidimą. Todėl atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo bei Europos Sąjungos Teisingu-
mo Teismo praktiką, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudiciniame 
sprendime byloje Juvelta pateiktu aiškiu ir besąlygišku Europos Sąjungos teisės normų iš-
aiškinimu, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju netaikytina Lietuvos Respublikos taurių-
jų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 3 straipsnio 21 punkto (2010 m. 
sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) dalis, kuria reikalaujama, jog valstybiniame 
kontroliniame prabavimo ženkle būtų nurodyta arabišku skaičiumi išreikšta praba, rodan-
ti tauriojo metalo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių.
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Administracinė byla Nr. A602-22/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01115-2011-5

Procesinio sprendimo kategorija 38

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

2014 m. spalio 6 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio, Ričardo  
Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), 
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams L. V., advokatei Astai Astrauskienei,
atsakovo atstovams V. P., V. C.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Juvelta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Juvelta“ skundą atsakovui vals-
tybės įmonei Lietuvos prabavimo rūmai dėl sprendimų panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Juvelta“ (toliau – ir pareiškėjas; UAB „Ju-
velta“) su skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, 
prašydamas panaikinti atsakovo valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų (toliau – ir 
atsakovas; Lietuvos prabavimo rūmai) 2011 m. kovo 15 d. patikrinimo aktą Nr. 04-13-41 
(toliau – ir Patikrinimo aktas) ir Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus 2011 m. balan-
džio 15 d. sprendimą Nr. 1.5-264 (toliau – ir Direktoriaus sprendimas).

2. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad atlikus UAB „Juvelta“ veiklos, susijusios su 
tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimą, buvo nustatyta, kad dalis aukso 
gaminių (355 vienetai) yra paženklinti Lenkijos Respublikos įgaliotos ir nepriklau-
somos prabavimo institucijos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, kuriame 
esantis vienas arabiškas skaitmuo „3“ nepatvirtina santykinio tauriųjų metalų kiekio 
lydinio masės tūkstantyje dalių, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos tauriųjų me-
talų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Priežiūros įstatymas)  
3 straipsnio 21 punktas, todėl toks ženklas Lietuvos Respublikoje negalioja. Atitinka-
mai buvo duotas privalomas nurodymas minėtus aukso gaminius iki 2011 m. balan-
džio 1 d. paženklinti valstybinėje įgaliotoje ir nepriklausomoje prabavimo institucijoje 
prabavimo ženklais, kurie atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reika-
lavimus. Nustatyta ir tai, kad be minėto Lenkijos valstybinio kontrolinio prabavimo 
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ženklo ginčo aukso gaminiai buvo pažymėti (deklaruojamos) prabos ženklu, išreikštu 
trimis arabiškais skaitmenimis „585“, ir atsakomybės ženklais „A“, „A&A“.

3. Su šiuo nurodymu pareiškėjas nesutiko, teigdamas, kad minėti aukso gaminiai 
yra patikrinti bei tinkamai paženklinti Lenkijos Respublikos valstybiniu kontroliniu 
prabavimo ženklu, gaminiai turi įspaustą, Lenkijos Respublikos registruotą, priva-
lomą atsakomybės ženklą, gaminius yra leidžiama teikti Lenkijos Respublikos rinkai. 
Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktas įtvirtina tauriųjų metalų ir bran-
gakmenių realizavimo sąlygas, t. y. kad tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai be 
Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažymėjimo gali būti 
realizuojami, jeigu jie yra paženklinti atitinkamos valstybės kontrolės prabavimo žen-
klu, todėl atsakovas nepagrįstai konstatavo minėtą įstatymo pažeidimą. 

4. Atkreipė dėmesį į tai, kad Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo kon-
vencijos (toliau – ir Konvencija) 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad susitariančiosios vals-
tybės teisės aktų nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad įgaliotoji įstaiga prabuotų 
tauriųjų metalų gaminius ir juos įspauduotų oficialiais įspaudais, rodančiais, kad jie yra 
deramai patikrinti, arba, kad tokie gaminiai būtų įspauduoti nurodant tiekėją, metalo 
rūšį arba prabos standartą, laikomos įvykdytomis, jei iš kitos susitariančiosios valstybės 
teritorijos įvežami tauriųjų metalų gaminiai yra jau patikrinti ir įspauduoti pagal šios 
Konvencijos nuostatas. Įpareigojimas Lenkijos Respublikos įgaliotos ir nepriklausomos 
prabavimo institucijos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu pažymėtus aukso ga-
minius iki 2011 m. balandžio 1 d. paženklinti valstybinėje įgaliotoje ir nepriklausomoje 
prabavimo institucijoje prabavimo ženklais, kurie atitiktų Lietuvos Respublikoje galio-
jančių teisės aktų reikalavimus, paneigia kitų Europos ekonominės erdvės (toliau – ir 
EEE) valstybių ir Turkijos ženklų, kaip valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų, pri-
pažinimą Lietuvoje ir yra nesuderinamas su Konvencijoje įtvirtintomis nuostatomis.

5. Pabrėžė, kad tik 2010 m. sausio 21 d. buvo priimtas Priežiūros įstatymo 3, 4, 
6, 15, 17, 19 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XI-669 ir nuostatos, kuriomis remiasi 
atsakovas, o ginčo aukso gaminiai į rinką buvo išleisti dar iki minėto Priežiūros įsta-
tymo pakeitimo. Po naujų nuostatų įsigaliojimo datos, t. y. po 2010 m. vasario 2 d., 
UAB „Juvelta“ visi naujai importuojami aukso gaminiai buvo prabuojami tik Lietuvoje,  
t. y. tik Lietuvos prabavimo rūmuose, nes pareiškėjas, kaip rūpestingas ūkio subjektas, 
užsiimantis veikla, susijusia su tauriaisiais metalais, ėmėsi visų reikiamų ir būtinų prie-
monių, kad jos realizuojami aukso gaminiai būtų pažymėti teisingai. Įsigaliojusios nau-
jos Priežiūros įstatymo nuostatos nenumatė prievolės pašalinti iš prekybos gaminius, 
kurie buvo patikrinti bei tinkamai paženklinti dar iki aptariamų pakeitimų, nenusta-
tė pareigos iš naujo ženklinti tokius gaminius. Minėtas pakeitimo įstatymas nenumato 
įstatymo galiojimo atgal, todėl yra nepagrįsta iš pareiškėjo reikalauti paženklinti aukso 
gaminius dar kartą, kadangi pareiškėjas teisę realizuoti ginčo gaminius Lietuvos rinko-
je įgijo dar iki naujų nuostatų įsigaliojimo.

6. Atsakovas Lietuvos prabavimo rūmai atsiliepime į patikslintą skundą su skundu 
nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7. Paaiškino, kad Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktas (2010 m. 
sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) numato reikalavimus tauriųjų metalų ga-
miniams, kada gaminiai, įvežti iš kitos valstybės – EEE valstybės ir Turkijos, gali būti 
realizuojami be Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažy-
mėjimo, t. y. jeigu tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įvežami iš kitos valstybės– 
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EEE valstybės ir Turkijos, kuriose juos leidžiama teikti rinkai, yra valstybės įgaliotos ir 
nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrinti ir paženklinti tos valsty-
bės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir turi gaminyje įspaustą toje valstybėje 
registruotą privalomą atsakomybės ženklą. Šio įstatymo 3 straipsnis buvo papildytas 
21 dalimi (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija), kuria nustatyta, jog 
valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas – EEE valstybės ir Turkijos nustatytas žen-
klas, kuris patvirtina, kad jį turintis gaminys yra tos valstybės įgaliotos ir nepriklauso-
mos prabavimo priežiūros institucijos patikrintas ir paženklintas bei atitinka ženkle 
arabišku skaičiumi išreikštą prabą, rodančią tauriojo metalo dalių skaičių lydinio ma-
sės tūkstantyje dalių. Ginčo gaminiuose esantis Lenkijos Respublikos valstybinis kon-
trolinis prabavimo ženklas su skaičiumi „3“ ir kario galva bei atskirai įspausti arabiški 
skaičiai „585“, nėra Priežiūros įstatymo reikalavimus atitinkantis valstybinis kontrolinis 
prabavimo ženklas. 

8. Pastebi, kad pagal Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punktą tauriųjų 
metalų ir brangakmenių gaminiai be Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavi-
mo ar kokybės pažymėjimo gali būti realizuojami, jeigu tauriųjų metalų gaminiai pa-
ženklinti Bendruoju kontrolės ženklu pagal Konvencijos reikalavimus. Tačiau nei vie-
nas iš ginčo aukso gaminių nebuvo paženklintas pagal Konvencijos nuostatas. Pagal 
minėtą tarptautinį susitarimą Konvencijos valstybių narių rinkose laisvai gali judėti tik 
tie tauriųjų metalų gaminiai, kurie yra paženklinti pagal Konvencijos reikalavimus. Tik 
toks gaminių ženklinimas yra pagrindinė sąlyga laisvam šių prekių judėjimui tarp šią 
Konvenciją pasirašiusių valstybių. 

9. Atsakovas taip pat nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad UAB „Juvelta“ vei-
klos, susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimo metu (2011 m. 
kovo 15 d.) buvo pritaikytas įstatymo galiojimas atgal, nes pareigūnai taikė būtent ti-
krinimo metu (2011 m. kovo 15 d.) galiojusio Priežiūros įstatymo nuostatas.

II.

10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 18 d. sprendi-
mu pareiškėjo UAB „Juvelta“ skundą atmetė kaip nepagrįstą bei atsisakė tenkinti pa-
reiškėjo prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

11. Teismas pripažino, kad ginčo gaminių ženklinimas neatitinka Priežiūros įsta-
tymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų, nes gaminiai nėra paženklinti Len-
kijos Respublikos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, kuriame būtų arabiškas 
skaičius, atitinkantis gaminio prabos standartą, matuojamą tauriojo metalo dalimis ly-
dinio masės tūkstantyje dalių. Konstatavo ir tai, kad nei vienas ginčo gaminys nebuvo 
paženklintas ir pagal Konvencijos reikalavimus.

12. Nurodė, jog pareiškėjas nepagrįstai teigė, kad UAB „Juvelta“ veiklos, susijusios 
su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimo metu buvo pritaikytas įstatymo 
galiojimas atgal, nes byloje nustatyta, kad šio tikrinimo metu pareigūnai taikė būtent 
tikrinimo metu galiojusias Priežiūros įstatymo nuostatas. Teismui taip pat nekilo abe-
jonių dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų teisės normų atitikties Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija), todėl sprendė, jog nėra pagrindo kreiptis 
į Konstitucinį Teismą.
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III.

13. Pareiškėjas UAB „Juvelta“, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2011 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (I t., b. l. 94–105), 
kuriame prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą,  
t. y. panaikinti skundžiamus individualius administracinius aktus, bei priteisti jo patir-
tas bylinėjimosi išlaidas. Šį reikalavimą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, ku-
rie buvo išdėstyti pirmosios instancijos teisme teiktuose procesiniuose dokumentuose, 
kartu papildomai nurodydamas, jog:

(1) nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada, kad atliekant 
UAB „Juvelta“ veiklos patikrinimą nebuvo pritaikytas įstatymo galiojimas atgal. Mano, 
jog teismas, padarydamas tokią išvadą, visiškai neatsižvelgė į tai, kad ginčo aukso ga-
miniai importuoti į Lietuvos Respubliką ir čia pradėti realizuoti anksčiau nei įsigalio-
jo įstatymo nuostatos, kuriomis vadovavosi atsakovas bei pirmosios instancijos teis-
mas. Tikina, jog tikrinant skirtus realizuoti aukso gaminius turėjo būti vadovaujamasi 
ne tikrinimo metu, bet tokių gaminių realizavimo Lietuvos Respublikos rinkoje pra-
džios momentu galiojusia Priežiūros įstatymo redakcija. Remiasi Konstitucinio Teismo 
1994 m. balandžio 21 d. ir 2001 m. liepos 12 d. nutarimuose pateiktais išaiškinimais 
bei teigia, jog atsakovui įpareigojus jį pakartotinai paženklinti tinkamai paženklintus 
tauriųjų metalų gaminius, iš esmės formuojama praktika, kai įstatymas yra taikomas 
retroaktyviai. Akcentuoja, jog jis ginčo objektu esančių aukso gaminių pardavimo Lie-
tuvos Respublikoje pradžios momentu užtikrino šių tinkamą paženklinimą ir laikėsi 
Priežiūros įstatymo nustatytos tauriųjų metalų gaminių realizavimo be Lietuvos pra-
bavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažymėjimo tvarkos, todėl, pasikei-
tus šią tvarką reglamentuojančioms įstatymo nuostatoms, jis negali būti įpareigojamas 
pakartotinai paženklinti tinkamai vieną kartą paženklintus aukso gaminius, nes toks 
įpareigojamas reikštų ne ką kitą, kaip įstatymo galiojimą atgal;

(2) tinkamą ginčo aukso gaminių ženklinimą iki naujų Priežiūros įstatymo nuos-
tatų įsigaliojimo patvirtina Lietuvos prabavimo rūmų 2007 m. rugpjūčio 20 d. ūkio 
subjekto veiklos patikrinimo aktas Nr. 04-13-56, 2007 m. lapkričio 21 d. raštas dėl nu-
statytų pažeidimų Nr. 02 3 637 bei UAB „Juvelta“ 2007 m. lapkričio 22 d. pažyma apie 
privalomojo nurodymo įvykdymą. Minėtuose patikrinimo akte ir rašte dėl nustatytų 
pažeidimų nebuvo konstatuota, kad apelianto platinami aukso gaminiai yra netinka-
mai paženklinti prabavimo ženklu, kuriame esantis vienas arabiškas skaitmuo „3“ ne-
patvirtina santykinio tauriųjų metalų kiekio lydinio masės tūkstantyje dalių. Tai, pasak 
pareiškėjo, reiškia, kad iš vienos pusės, dalis tų pačių gaminių, jau buvo patikrinti atsa-
kovo, ir, nustačius privalomus įpareigojimus dėl tokių gaminių netinkamo ženklinimo, 
apeliantas nedelsiant šiuos įpareigojimus įvykdė, o iš kitos pusės – kad prabavimo žen-
klas, kuriame yra vienas arabiškas skaitmuo „3“ buvo pripažintas, kaip tinkamai įvyk-
dytas ir visiškai pakankamas tam, kad užtikrintų vartotojų interesų apsaugą;

(3) pakartotinis atsakovo reikalavimas ženklinti tinkamai paženklintus aukso ga-
minius prieštarauja teisinės valstybės principui ir jo neatsiejamiems elementams – tei-
sėtų lūkesčių apsaugai, teisiniam tikrumui ir teisiniam saugumui. Šiuo aspektu remiasi 
Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarime pateiktu išaiškinimu ir teigia, jog 
jo, kaip juvelyrinių gaminių pardavimo sektoriuje veikiančios bendrovės, pagrįstas inte-
resas ir teisėtas lūkestis yra nuolatinė ir nuspėjama tauriųjų metalų gaminių realizavimo 



267

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

be Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažymėjimo tvarka. 
Todėl reikalavimas pakartotinai paženklinti jau kartą tinkamai paženklintus tauriųjų 
metalų gaminius iš esmės apsunkina tokių ūkio subjektų veiklą, o ypač – patiriamų 
kaštų planavimą, nes pakartotinis paženklinimas neabejotinai sąlygoja nenumatytas iš-
laidas. Pažymi, kad pareiškėjas turėjo pagrįstą interesą ir teisėtą lūkestį, jog jo elgesys, 
atitinkantis tuo metu galiojusius įstatymus, ir vėliau bus laikomas teisėtu.

14. Atsakovas Lietuvos prabavimo rūmai atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skun-
dą (I t., b. l. 122–124) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rug-
pjūčio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip 
nepagrįstą. Šiame atsiliepime apžvelgia nagrinėjamoje byloje nustatytas (aktualias) fak-
tines aplinkybes ir nurodo šiuos pagrindinius teisinius argumentus:

(1) byloje esančiame Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijos 2011 m. liepos 29 d. rašte Nr. SD-186 „Dėl nuomonės pateikimo“ 
yra pateikiamos nuorodos į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisin-
gumo Teismas) priimtus sprendimus, sprendžiant ginčus dėl tauriųjų metalų gaminių 
ženklinimo importo valstybės vartotojams nesuprantamu eksporto valstybės ženklini-
mu. Remiasi bei pateikia citatas iš Teisingumo Teismo 1994 m. rugsėjo 15 d. sprendimo 
byloje Houtwipper (C-293/93), kartu pažymėdamas, kad šiame sprendime buvo sufor-
muota taisyklė, jog valstybės narės savo nacionaliniais teisės aktais gali riboti tauriųjų 
metalų gaminių įvežimą iš kitų valstybių narių, jeigu tauriųjų metalų gaminiai (dirbi-
niai) yra paženklinti eksporto valstybės prabavimo ženklu, kuriame esanti informacija 
nėra lygiavertė informacijai, kurios reikalauja importo valstybė, ir eksporto valstybės 
prabavimo ženkle esanti informacija nėra suprantama importo valstybės vartotojui. 
Todėl mano, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendime teisingai konstatavo, 
kad eksportuojančios valstybės (Lenkijos Respublikos) valstybiniame kontroliniame 
prabavimo ženkle pateikiama informacija – arabiškas skaičius „3“ – nėra lygiavertė 
informacijai, kurią pateikia importuojanti valstybė (Lietuvos Respublika) savo valsty-
biniame kontroliniame prabavimo ženkle, ir Lenkijos Respublikos prabavimo ženkle 
esanti informacija nėra suprantama Lietuvos vartotojui. Tikina, jog Lenkijos Respubli-
kos valstybiniame kontroliniame prabavimo ženkle esantis skaičius „3“ neparodo ga-
minio prabos, t. y. panaudoto gryno tauriojo metalo kiekio – koks iš lydinio masės 
tūkstančio dalių yra grynojo aukso kiekis. Priduria, jog minėtame Teisingumo Teismo 
sprendime byloje Houtwipper taip pat konstatuojama, jog prabavimo ženklas atlieka 
garantijos funkciją, jeigu jis pritvirtintas eksportuojančios valstybės narės nepriklauso-
mo organo. Tuo tarpu ginčo gaminiuose esantys atskirai įspausti arabiški skaičiai „585“ 
nėra nepriklausomo organo – nepriklausomos prabavimo institucijos įspaustas žen-
klas. Neaišku, kas į gaminius įspaudžia nereikalingus ženklus, pvz. „585“, „925“ arba „#“. 
Niekas neprisiima ir atsakomybės už šių ženklų reikšmę. Priduria, jog tai, kad ginčo 
gaminiuose įspaudas su skaičiumi „3“ ir kario galva yra nesuprantami Lietuvos varto-
tojams, patvirtina su 2011 m. birželio 17 d. atsiliepimu į UAB „Juvelta“ skundą pateikti 
Lietuvos vartotojų skundai;

(2) pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino apelianto nurodytos aplin-
kybės, jog ginčo aukso gaminiai importuoti į Lietuvą ir čia pradėti realizuoti gerokai 
anksčiau nei Priežiūros įstatymo pakeitimo dieną. Nurodo, jog apeliantas nepateikė 
ginčo gaminių importo dokumentų ir „išleidimo“ į prekybą dokumentų;

(3) apelianto pateikiami teiginiai dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų  
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Priežiūros įstatymo nuostatų neatitikimo Konstitucijai yra teisiškai neargumentuoti, 
todėl Vilniaus apygardos administraciniam teismui pagrįstai nekilo abejonių dėl šių 
nuostatų teisėtumo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

15. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl Lietuvos prabavimo rūmų 
pareiškėjui duoto privalomojo nurodymo – aukso gaminius, kuriais prekiavo pareiš-
kėjas, paženklinti valstybinėje įgaliotoje ir nepriklausomoje prabavimo institucijo-
je prabavimo ženklais, kurie atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 
reikalavimus.

16. Byloje nustatyta, kad vykdydami 2011 m. kovo 1 d. pavedimą Nr. 4.1-3-46  
(I t., b. l. 57), atsakovo pareigūnai atliko pareiškėjo patikrinimą, kurio metu nustatė, kad 
dalis (355 vnt.) patikrintų aukso gaminių, kuriais prekiavo UAB „Juvelta“, neatitiko Prie-
žiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI 669 
redakcija) reikalavimų. Dėl šių pažeidimų patikrinimą atlikę pareigūnai 2011 m. kovo 
15 d. surašė skundžiamą Patikrinimo aktą (I t., b. l. 12–14), kuriame užfiksavo patikri-
nimo rezultatus bei davė minėtą privalomąjį nurodymą pareiškėjui. Lietuvos prabavi-
mo rūmų direktorius 2011 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1.5-264 (I t., b. l. 23, 24) 
Patikrinimo aktą paliko galioti.

17. Patikrinimo akte užfiksuota, kad aukso gaminiai, kuriuos atsakovo pareigūnai 
nurodė pareiškėjui papildomai paženklinti, buvo pažymėti (1) (deklaruojamos) prabos 
ženklu, (2) atsakomybės ženklais „A“, „A&A“, taip pat (3) ženklu, kuris šiame akte įvar-
dytas „Lenkijos Respublikos įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo institucijos valsty-
biniu kontroliniu prabavimo ženklu“ (toliau – ir Lenkijos prabos ženklas). Tiek iš Pa-
tikrinimo akto, tiek iš skundžiamo Direktoriaus sprendimo yra matyti, kad atsakovas 
atsisakė pripažinti tokį ženklinimą galiojančiu Lietuvos Respublikoje iš esmės moty-
vuodamas vienintele aplinkybe, jog Lenkijos prabos ženklas neatitiko Priežiūros įstaty-
mo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakci-
ja) reikalavimų, nes šiame ženkle esantis (pavaizduotas) vienas arabiškas skaitmuo „3“ 
nepatvirtina (neparodo) santykinio tauriųjų metalų kiekio lydinio masės tūkstantyje 
dalių, kaip to reikalauja nacionalinė teisė.

18. Pasisakydama dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su ginčo teisiniams santy-
kiams taikytina teise, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad ginčo aukso ga-
miniai nebuvo paženklinti privalomu bendruoju kontrolės ženklu, kaip to reikalauja 
Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencija (šios Konvencijos 3 str. 
1 d. c p.; II priedo 4 d. c p. bei 4.3 d.). Ši aplinkybė ne tik suponuoja išvadą, jog gin-
čo teisiniams santykiams šis tarptautinis dokumentas nėra taikytinas, bet ir eliminuoja 
teismo pareigą papildomai vertinti ir pasisakyti dėl ginčo šalių argumentų, susijusių su 
šios Konvencijos nuostatų taikymu.

19. Sprendžiant dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų nacionalinių nuosta-
tų, pabrėžtina, kad pareiškėjas teismui nepateikė tiesioginių ir neginčijamų įrodymų 
apie tai, kad ginčo aukso gaminiai į Lietuvos Respubliką buvo įvežti ir (ar) pradėti joje 
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platinti (realizuoti) iki įsigaliojant Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės prie-
žiūros įstatymo 3, 4, 6, 15, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymui, t. y. iki 2010 m. va-
sario 2 d. Byloje šiuo klausimu pareiškėjo pateikti paaiškinimai bei dokumentai (I t., 
b. l. 106–110; II t., b. l. 17–64), juos vertinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 
57 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, nesudaro pakankamo ir objektyvaus pagrin-
do teigti, jog ginčo aukso gaminiai į Lietuvos rinką buvo pateikti iki minėtos datos. 
Be to, UAB „Juvelta“ patikrinimas, po kurio buvo priimti šioje byloje ginčijami admi-
nistraciniai aktai, buvo atliktas praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo minėtų 
Priežiūros įstatymo nuostatų pakeitimų. Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija 
sprendžia, kad, skirtingai nei teigia pareiškėjas, nėra jokių objektyvių prielaidų abejoti 
dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinos nacionalinės teisės laiko požiūriu ir (ar) šio 
reglamentavimo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai pareiškėjo nurodomais 
pagrindais.

V.

20. Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 1 dalis (2005 m. vasario 15 d. įstatymo  
Nr. X 114 redakcija) įtvirtina, jog „į Lietuvos Respubliką įvežti tauriųjų metalų ir bran-
gakmenių gaminiai turi būti įspauduojami Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavi-
mo ženklu. <...> Įvežantys ūkio subjektai pateikia tauriuosius metalus bei neįtvirtintus 
brangakmenius Lietuvos prabavimo rūmams kokybės pažymėjimui gauti, o tauriųjų 
metalų gaminius – prabuoti bei įspauduoti“. Pabrėžtina, kad nagrinėjamoje byloje nėra 
ginčo dėl faktinės aplinkybės, jog iš Lenkijos Respublikos į Lietuvos Respubliką įvežti 
ginčo aukso gaminiai nebuvo pateikti Lietuvos prabavimo rūmams prabuoti bei įspau-
duoti cituotos nuostatos taikymo prasme. 

21. Išimtys iš Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje (2005 m. vasario 15 d. įsta-
tymo Nr. X 114 redakcija) nustatytos ūkio subjektų bendrosios pareigos yra numatytos 
to paties straipsnio 2 dalyje. Šios nuostatos 2 punktas (2010 m. sausio 21 d. įstatymo 
Nr. XI-669 redakcija) įtvirtina, kad „tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai be Lie-
tuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažymėjimo gali būti re-
alizuojami <...>, jeigu tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įvežami iš kitos vals-
tybės – [EEE] valstybės ir Turkijos, kuriose juos leidžiama teikti rinkai, – yra valstybės 
įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrinti ir paženklinti 
tos valstybės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir turi gaminyje įspaustą toje 
valstybėje registruotą privalomą atsakomybės ženklą“.

22. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad iš pacituotos (Priežiūros įstatymo 17 str. 
2 d. 2 p. (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) nuostatos yra aiškiai ma-
tyti, kad siekiant pasinaudoti šia įstatymų leidėjo numatyta išimtimi, turi būti tenkina-
mos visos šios kumuliatyvios, t. y. turinčios egzistuoti kartu, sąlygos: 1) tauriųjų meta-
lų ir brangakmenių gaminiai yra įvežami iš EEE priklausančios valstybės ar Turkijos;  
2) šiuos gaminius yra leidžiama teikti minėtų valstybių rinkose; 3) yra EEE priklausan-
čios valstybės ar Turkijos įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos 
patikrinti ir paženklinti tos valstybės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir turi 
gaminyje įspaustą toje valstybėje registruotą privalomą atsakomybės ženklą.

23. Aptariamoje nuostatoje vartojamos valstybinio kontrolinio prabavimo žen-
klo sąvokos apibrėžimas yra pateikiamas to paties įstatymo 3 straipsnio 21 punkte 
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(2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) ir reiškia EEE valstybės ir Turkijos 
nustatytą ženklą, kuris „patvirtina, kad jį turintis gaminys yra tos valstybės įgaliotos 
ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrintas ir paženklintas ir ati-
tinka ženkle arabišku skaičiumi išreikštą prabą, rodančią tauriojo metalo dalių skaičių 
lydinio masės tūkstantyje dalių“.

24. Nagrinėjamu atveju paneigdamas pareiškėjo galimybę ginčo aukso gami-
nius realizuoti Lietuvos rinkoje remiantis Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies  
2 punktu (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija), atsakovas iš esmės rėmėsi 
vienintele aplinkybe, jog šiuose gaminiuose įspausti ženklai neatitiko minėtame Prie-
žiūros įstatymo 3 straipsnio 21 punkte nustatyto valstybinio kontrolinio prabavimo 
ženklo formos reikalavimų, nes juose nebuvo nurodyta tauriojo metalo praba, išreikšta 
arabiškais skaičiais ir rodanti šio metalo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių.

25. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, iš Priežiūros įstatymo 3 straipsnio  
21 punkto (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) loginės ir lingvistinės 
konstrukcijos, taip pat šią nuostatą skaitant kartu su Priežiūros įstatymo 17 straips-
nio 2 dalies 2 punktu (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija), yra matyti, 
kad pagal nacionalinę teisę pripažįstami tik tokie EEE valstybių ir Turkijos prabavimo 
ženklai, kuriuose arabišku skaičiumi išreikšta praba rodo tauriojo metalo dalių skaičių 
lydinio masės tūkstantyje dalių.

VI.

26. Siekdama įvertinti minėto ginčo teisiniams santykiams taikytino naciona-
linio teisinio reglamentavimo atitiktį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau 
– ir SESV) 34 straipsnio reikalavimams, išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje priimta 
2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi kreipėsi į Teisingumo Teismą, prašydama priimti pre-
judicinį sprendimą. Atsakymus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo klausi-
mus ši Europos Sąjungos teisminė institucija pateikė 2014 m. sausio 16 d. sprendime 
byloje Juvelta (C-481/12; II t., b. l. 172–180).

27. Šiame sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad SESV 34 straipsnis 
draudžia nacionalinį teisinį reguliavimą, kaip įtvirtintas ginčo teisiniams santykiams 
taikytinose minėtose Priežiūros įstatymo nuostatose, pagal kurį, norint valstybės narės 
rinkoje prekiauti tauriųjų metalų gaminiais, įvežtais iš kitos valstybės narės, kurioje jais 
leidžiama prekiauti, ir paženklintais prabavimo ženklu laikantis šios antrosios valsty-
bės narės teisės aktų, privaloma, kai šiame ženkle esanti informacija apie šių gaminių 
prabą neatitinka pirmosios valstybės narės teisės aktų reikalavimų, šiuos gaminius iš 
naujo paženklinti pirmosios valstybės narės įgaliotos nepriklausomos prabavimo prie-
žiūros institucijos prabavimo ženklu, patvirtinančiu, kad gaminiai buvo patikrinti, ir 
nurodančiu jų prabą laikantis minėtų reikalavimų.

28. Iš tiesų valstybė narė negali reikalauti iš naujo ženklinti prekes, importuotas 
iš kitos valstybės narės, kur jomis buvo teisėtai prekiaujama ir jos buvo paženklintos 
laikantis tos valstybės teisės aktų, jeigu pradinio prabavimo ženklo, kad ir kokia būtų 
jo forma, turinys yra lygiavertis tam, kurio reikalaujama importo valstybėje narėje, ir 
suprantamas šios valstybės vartotojams. Siekiant nustatyti, ar nurodant prabą valstybės 
narės teisės aktuose nenumatyta forma šios valstybės vartotojams suteikiama lygiaver-
tė ir suprantama informacija, reikia atsižvelgti į vidutinio, pakankamai informuoto ir 



271

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

protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo preziumuojamus lūkesčius (žr. minėto 
sprendimo byloje Juvelta 22 ir 23 p.). 

29. Byloje nėra ginčo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo aukso gaminiai buvo 
paženklinti Lenkijos Respublikos prabavimo ženklu, kuriame nurodytas arabiškas 
skaitmuo „3“, kaip patvirtina atsakovas (II t., b. l. 3) bei matyti iš Lenkijos Respubli-
kos ekonomikos, darbo ir socialinių reikalų ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo 
dėl gaminių iš tauriųjų metalų, yra skirtas žymėti aukso gaminius, kurių praba, išreikš-
ta tauriojo metalo dalių skaičiumi lydinio masės tūkstantyje dalių, yra 585. Taigi, kaip 
pažymėjo Teisingumo Teismas minėto sprendimo byloje Juvelta 26 punkte, aptariamu 
skaitmeniu „3“ perteikiama informacija, kiek tai susiję su Lenkijoje paženklintais tau-
riųjų metalų gaminiais, yra lygiavertė nurodomai skaitmeniu „585“, esančiu prabavimo 
ženkle, kurį uždeda atsakovas Lietuvoje.

30. Žinoma, toks prabos žymėjimas, t. y. arabišku skaičiumi „3“, yra naudojamas 
tik Lenkijos Respublikoje, šio žymėjimo reikšmė yra nustatyta šios valstybės narės na-
cionalinėje teisėje, todėl pagrįstai manytina, jog jis nėra suprantamas paprastam, pa-
kankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam Lietuvos vartotojui. 

31. Vis dėlto, nors ginčo teisiniams santykiams taikytinų Priežiūros įstatymo 
nuostatų ribojamąjį poveikį prekių judėjimui galima pateisinti siekiu užtikrinti veiks-
mingą Lietuvos vartotojų apsaugą, suteikiant jiems suprantamos informacijos apie į 
Lietuvą importuotų tauriųjų metalų gaminių prabą, toks pateisinimas priimtinas, tik 
jei šis reguliavimas yra proporcingas juo siekiamam tikslui. Taigi, kaip pažymėjo Tei-
singumo Teismas minėto sprendimo byloje Juvelta 30 punkte, reikia išnagrinėti, ar mi-
nėtas tikslas gali būti pasiektas prekybą tauriųjų metalų gaminiais Sąjungoje mažiau 
ribojančiomis priemonėmis, nei minėtu reguliavimu numatyta pareiga ženklinti nauju 
prabavimo ženklu importo valstybėje narėje.

32. Pastaruoju aspektu pastebėtina, kad nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, 
kad be aptarto Lenkijos prabos ženklo, ginčo aukso gaminiai buvo paženklinti papil-
domu ir savarankišku ženklu – trimis arabiškais skaitmenimis „585“, kas atitinka auk-
so gaminio prabą, išreikštą tauriojo metalo dalių skaičiumi lydinio masės tūkstantyje 
dalių.

33. Kaip pripažino Teisingumo Teismas minėtame sprendime byloje Juvelta, tokiu 
papildomu ženklinimu pasiekiamas tikslas pateikti Lietuvos vartotojams suprantamą 
informaciją apie aukso gaminio prabą ir kad jis yra tauriųjų metalų gaminių judėjimą 
Sąjungoje mažiau ribojanti priemonė, nei Priežiūros įstatyme nustatyta pareiga žen-
klinti nauju prabavimo ženklu, su sąlyga, kad tokiu ženklinimu teikiama informacija 
atitinka nurodomąją prabavimo ženkle, kuriuo tokius gaminius ženklina jų eksporto 
valstybės narės įgaliota nepriklausoma prabavimo priežiūros institucija. Šiuo aspektu 
išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad ši sąlyga dėl ženklini-
mo teisingumo ginčo atveju nebūtų tenkinama.

34. Be to, be aptarto papildomo ženklinimo, gali būti taikomos kitos priemonės, 
kurių pakanka norint užtikrinti veiksmingą vartotojų apsaugą, kaip antai importo vals-
tybės narės nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patvirtintų atitikmens 
lentelių, informuojančių vartotojus apie kitų valstybių narių naudojamus prabavimo 
ženklus ir jų atitikmenį šioje valstybėje narėje, privalomas buvimas iš kitų valstybių 
narių atvežtų tauriųjų metalų gaminių pardavimo vietoje arba pareiga tvirtinti prie šių 
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gaminių etiketę, kurioje būtų minima visa pagal šios valstybės narės teisės aktus reika-
laujama informacija (žr. minėto Teisingumo Teismo sprendimo byloje Juvelta 33 p.).

35. Vertinant ginčo aukso gaminių ženklinimą kaip visumą, akivaizdu, jog jame 
(ženklinime), nors ir neatitinkant nacionalinės teisės reikalavimų, iš esmės skundžiamų 
administracinių aktų priėmimo metu buvo pateikta teisinga ir Lietuvos vartotojams 
suprantama informacija apie tauriojo metalo prabą. Todėl, remiantis prieš tai išdėstytu 
teisės aiškinimu, pripažintina, kad reikalavimas, jog Lietuvos vartotojams suprantamas 
ženklinimas apie tauriojo metalo prabą būtų pateikiamas pagal atsakovo nurodomus 
Priežiūros įstatymo reikalavimus, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, 
suponuotų SESV 36 straipsnio pažeidimą.

36. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos konstitucinio akto „Dėl 
Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ (kuris yra Konstitucijos sudedamoji 
dalis) 2 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos 
Respublikos teisinės sistemos dalis ir kad jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama 
Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų 
kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 
aktus. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad šiose nuostatose yra expressis verbis nu-
statyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę 
tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grin-
džiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos 
nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią Konsti-
tuciją (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai). Be 
to, vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas 
savo kompetencijos ribų, įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo 
užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas taikyti 
bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir šis teismas 
neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba kitokiomis 
konstitucinėmis priemonėmis (pvz., žr. Teisingumo Teismo 1978 m. kovo 9 d. sprendi-
mo 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.). Todėl, atsižvelgusi į šią Konstitucinio Teismo bei Teisingumo 
Teismo praktiką, vadovaudamasi minėtame prejudiciniame sprendime byloje Juvelta 
pateiktu aiškiu ir besąlygišku Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimu bei remda-
masi šiame baigiamajame teismo akte pateiktu vertinimu, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju netaikytina Priežiūros įstatymo 3 straipsnio 21 
punkto (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) dalis, kuria reikalaujama, 
jog valstybiniame kontroliniame prabavimo ženkle būtų nurodyta arabišku skaičiumi 
išreikšta praba, rodanti tauriojo metalo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių.

37. Paneigus minėtos Priežiūros įstatymo nuostatos dalies taikymą nagrinėjamai 
situacijai, pripažintina, kad atsakovas nepagrįstai aptariamą ginčo aukso dirbinių ženkli-
nimą laikė neatitinkančiu Priežiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto (2010 m. 
sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-669 redakcija) reikalavimų vien dėl to, kad Lenkijos pra-
bos ženkle nebuvo nurodyta arabišku skaičiumi išreikšta praba, rodanti tauriojo meta-
lo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių. Kadangi tikrinamuose individualiuose 
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administraciniuose aktuose nebuvo nurodytos kitos aplinkybės, pagrindžiančios drau-
dimą realizuoti ginčo aukso gaminius Lietuvoje jų iš naujo nepaženklinus, išdėstytos 
aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą byloje skundžiamus Patikrinimo aktą ir Di-
rektoriaus sprendimą pripažintini neteisėtais ir naikintinais pagal Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

38. Tokia išvada taip pat eliminuoja apeliacinės instancijos teismo pareigą atskirai 
ir papildomai pasisakyti dėl proceso šalių argumentų, susijusių su šioje administraci-
nėje byloje tikrinamų administracinių aktų teisėtumu ir pagrįstumu, ginčo teisiniams 
santykiams taikytinų Priežiūros įstatymo nuostatų atitiktimi Konstitucijai bei kreipi-
musi į Konstitucinį Teismą.

39. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teis-
mas netinkamai aiškino ir taikė ginčo teisiniams santykiams aktualias materialinės 
teisės normas, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 
18 d. sprendimas naikintinas priimant naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas 
tenkintinas.

VII.

40. Byloje yra pateiktas pareiškėjo prašymas priteisti šias bylos nagrinėjimo pir-
mosios ir apeliacinės instancijų teismuose metu patirtas išlaidas:

(1) už pirmosios instancijos teismui pateiktą skundą ir apeliacinį skundą sumokė-
tą žyminį mokestį – 150 Lt (I t., b. l. 7 ir 117);

(2) apeliacinės instancijos teismui teiktų rašytinių įrodymų vertimo išlaidas – 
797,39 Lt (UAB „Vertimo namai“ išrašyta 2012 m. rugsėjo 12 d. PVM sąskaita faktūra 
Serija VN Nr. 20071852; 2012 m. rugsėjo 13 d. mokėjimo nurodymas; 2012 m. rugsėjo 
28 d. PVM sąskaita faktūra Serija SGKA Nr. 10411; 2012 m. spalio 11 d. mokėjimo 
nurodymas);

(3) atstovavimo išlaidas – 3 162 Lt.
41. Nagrinėjamu atveju galutinis teismo sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, 

byloje yra pateikti duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su 
teismui teiktų rašytinių įrodymų vertimu. Todėl, vadovaujantis Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjo naudai iš atsakovo priteistinas su-
mokėto žyminio mokesčio (150 Lt) ir vertimo išlaidų atlyginimas (797,39 Lt) – viso 
947,39 Lt.

42. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti 
jai ir atstovavimo išlaidas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 6 d.). Pagal 
pateiktus dokumentus matyti, jog pareiškėjas siekia šių atstovavimo išlaidų atlyginimo:

(1) už teisines paslaugas pagal teisinių paslaugų sutartį Nr. AAA-2011/0004 – 
500 Lt (2011 m. balandžio 1 d. sąskaita faktūra Serija SGKA Nr. 10012; banko išrašas 
apie 2011 m. balandžio 18 d. gautą mokėjimą);

(2) už teisines paslaugas pagal teisinių paslaugų sutartį Nr. AAA-2011/0004 – 
363 Lt (2011 m. birželio 9 d. PVM sąskaita faktūra Serija SGKA Nr. 10067; 2011 m. 
birželio 13 d. mokėjimo nurodymas);

(3) už apeliacinio skundo parengimą – 1 210 Lt (2011 m. rugpjūčio 31 d. PVM 
sąskaita faktūra Serija SGKA Nr. 10114; 2011 m. lapkričio 22 d. mokėjimo nurodymas);

(4) už dalyvavimą teismo posėdžiuose 2012 m. balandžio 5 d. ir 2012 m. rugsėjo 
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19 d. – 726 Lt (2012 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaita faktūra Serija SGKA Nr. 10411; 
2012 m. spalio 11 d. mokėjimo nurodymas). Išplėstinė teisėjų kolegija atskirai pastebi, 
kad 2012 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaita faktūra Serija SGKA Nr. 10411 ir 2012 m. spa-
lio 11 d. mokėjimo nurodymas apėmė ir minėtas vertimo išlaidas, dėl kurių atlyginimo 
jau pasisakyta;

(5) pasirengimas bylos nagrinėjimui ir kliento interesų atstovavimas 2014 m. rug-
sėjo 17 d. teismo posėdyje – 363,00 Lt (2014 m. rugsėjo 15 d. PVM sąskaita faktūra 
Serija SGKA Nr. 10988; 2014 m. rugsėjo 17 d. mokėjimo nurodymas).

43. Atstovavimo atlyginimo klausimas yra sprendžiamas Civilinio proceso kodek-
so ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str.  
6 d.). Remiantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susi-
jusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudė-
tingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne 
didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 
patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advoka-
to ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (to-
liau – ir Rekomendacijos).

44. Pareiškėjas pirmiausia prašo priteisti 863 Lt atstovavimo pirmosios instanci-
jos teisme išlaidų. Šios išlaidos nėra detalizuotos, jas pagrindžiančiuose dokumentuose 
apsiribojama bendru nurodymu, jog tai išlaidos už „teisines paslaugas pagal teisinių 
paslaugų sutartį Nr. AAA 2011/0004“. Tačiau nei 2011 m. kovo 30 d. teisinių paslaugų 
sutartis Nr. AAA-2011/0004 (I t., b. l. 15–17), įskaitant 2011 m. gegužės 23 d. papil-
domą susitarimą (I t., b. l. 36 ir 37), nei kiti byloje esantys duomenys neleidžia aiškiai 
ir nedviprasmiškai identifikuoti aptariamų išlaidų turinio (sudėties), nustatyti, už ko-
kias konkrečiai atstovavimo paslaugas šios išlaidos buvo patirtos, ar šios išlaidos su-
sijusios tik su atstovavimu pirmosios instancijos teisme, ar ir teikiant 2011 m. kovo 
29 d. skundą Lietuvos prabavimo rūmų direktoriui (I t., b. l. 18–22). Šie duomenys yra 
reikšmingi apskaičiuojant priteistinų atstovavimo išlaidų dydį (Rekomendacijų 8 p.). 
Todėl pareiškėjui jų nepateikus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d.) ir 
nesant galimybės šių duomenų nustatyti iš byloje esančios medžiagos, klausimas dėl 
atstovavimo išlaidų, patirtų ginčą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nesvarsty-
tinas. Paminėtina, kad tai nepaneigia pareiškėjo teisės kreiptis dėl šių išlaidų priteisimo 
į pirmosios instancijos teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnyje 
nustatyta tvarka ir terminais.

45. Dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų atstovavimo išlaidų pirmiausia 
spręstina, kad įvertinus atstovavimo paslaugų pobūdį ir turinį, bylos sudėtingumą, joje 
sprendžiamų klausimų naujumą (Rekomendacijų 2.1–2.3, 2.6 ir 2.7 p.), taip pat atsi-
žvelgiant į teisingumo ir protingumo principus, Rekomendacijų 8.10 punktą bei tai-
kant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 
nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį (800 Lt), iš atsakovo pareiškėjo naudai pri-
teistina 1 210 Lt patirtų atstovavimo išlaidų, susijusių su apeliacinio skundo rengimu.

46. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog patyrė atstovavimo išlaidų, susijusių su advo-
kato dalyvavimu 2012 m. balandžio 5 d., 2012 m. rugsėjo 19 d. ir 2014 m. rugsėjo 17 d. 
teismo posėdžiuose Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, bei pateikė tai 
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patvirtinančius įrodymus. Remiantis bylos medžiaga bei Rekomendacijų 9 punktu, pri-
pažintina, kad pareiškėjas turi teisę į 3 valandų atstovavimo teisme išlaidų atlyginimą. 
Todėl, vadovaujantis Rekomendacijų 2 ir 8.18 punktais bei taikant Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 1368 nustatytą minimalios mė-
nesinės algos dydį (850 ir 1 000 Lt), pareiškėjui iš atsakovo taip pat priteistini 405 Lt 
atstovavimo išlaidų.

47. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog 
pareiškėjui iš atsakovo priteistina 1 615 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės 
instancijos teisme. Bendra priteistina bylinėjimosi išlaidų suma – 2 562,39 Lt (150 Lt  
+ 797,39 Lt + 1 615 Lt).

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsniu ir  
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Juvelta“ apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 18 d. 

sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Juvelta“ skundą tenkinti ir panaikinti 

valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų 2011 m. kovo 15 d. ūkio subjekto veiklos, 
susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimo aktą Nr. 04-13-41 
ir valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus 2011 m. balandžio 15 d. 
sprendimą Nr. 1.5-264.

Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Juvelta“ iš atsakovo valstybės 
įmonės Lietuvos prabavimo rūmai 2 562,39 Lt (du tūkstančius penkis šimtus šešiasde-
šimt du litus ir trisdešimt devynis centus) bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas neskundžiamas.

2.9.3. Dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimui skirtų lėšų 
pervedimo ne tiesiogiai asmeniui, o antstoliui

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įsta-
tymo 13 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog vykdant sprendimus kompensuoti smurtiniais 
nusikaltimais padarytą žalą, lėšos pervedamos į asmens, nurodyto sprendime, sąskaitą 
banke arba jam išmokamos grynaisiais pinigais. Iš šios teisės normos matyti, kad joje yra 
įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, pagal kurią lėšos, skirtos kompensuoti smurtiniais nu-
sikaltimais padarytą žalą, paprastai turi būti pervedamos į asmens, nurodyto sprendime, 
sąskaitą banke arba išmokamos grynaisiais pinigais. Pagal Lietuvos Respublikos antsto-
lių įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė 
suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų 
perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Šių antstoliui priskirtų funkcijų įgyven-
dinimo sąlygos ir tvarka yra detalizuotos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse 



276

I. Administracinių teismų praktika

bei kituose teisės aktuose. Pagal Civilinio proceso kodekso 585, 624 straipsnius antstoliui, 
atliekant jam priskirtas vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas, suteikta teisė išieško-
jimą pagal vykdomuosius dokumentus nukreipti ne tik tiesiogiai į skolininko lėšas ir turtą, 
bet ir išieškojimą nukreipti į kitus asmenis, pas kuriuos yra skolininkui priklausančios lė-
šos ir turtas, uždraudžiant šiems asmenims perduoti skolininkui pinigus.

Tais atvejais, kai atsakovui, kaip nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo admi-
nistratoriui, pateikiamas atitinkamas antstolio patvarkymas dėl lėšų, kurias numatyta iš-
mokėti asmeniui žalai atlyginti, pervedimo ne į šio asmens sąskaitą, o į antstolio nurodytą 
sąskaitą, yra susiduriama su teisės normų konkurencija, t. y. susiduriama su problema, 
kuri iš paminėtų teisės normų turi būti taikoma, ar Smurtiniais nusikaltimais padarytos 
žalos kompensavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalis, ar Civilinio proceso kodekso 585, 624 
straipsniai. Byloje nagrinėtu atveju bendroji teisės norma yra Smurtiniais nusikaltimais 
padarytos žalos kompensavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalis, o specialioji – Civilinio pro-
ceso kodekso 585, 624 straipsniai. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensa-
vimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta tik bendro pobūdžio taisyklė dėl lėšų 
pervedimo į asmens sąskaitą, o Civilinio proceso kodekso 585, 624 straipsniuose aptariami 
ir kiti asmeniui priklausančių lėšų likimo variantai. Toks šių teisės normų pobūdis lemia, 
kad atsakovas turėjo vadovautis ne Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompen-
savimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, o Civilinio proceso kodekso 585, 624 straipsniais,  
t. y. vykdyti jam privalomus antstolių patvarkymus. Atsakovas, atsisakydamas tenkinti pa-
reiškėjo reikalavimus – sugrąžinti lėšas iš antstolių depozitinių sąskaitų bei pervesti į pa-
reiškėjo nurodytą sąskaitą – veikė pagal teisės aktų reikalavimus.

Administracinė byla Nr. A438-944/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01261-2013-9

Procesinio sprendimo kategorija 38; 59 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. spalio 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko 
(pranešėjas), 

teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administra-
cinę bylą pagal pareiškėjo T. J. (T. J.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos adminis-
tracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiš-
kėjo T. J. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretiesiems 
suinteresuotiems asmenims antstoliams A. B. ir G. P. dėl sprendimo panaikinimo, įpa-
reigojimo atlikti veiksmus, 6 procentų metinių palūkanų priteisimo ir bylinėjimosi iš-
laidų priteisimo.
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Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas T. J. su skundu (b. l. 1–3), kurį patikslino (b. l. 14–15), kreipėsi į teismą, 
prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir 
atsakovas, Teisingumo ministerija) 2013 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. (1.44.)7R-1994 
„Dėl Jūsų pareiškimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. (1.44.)7R-1994); 2) įpareigoti atsa-
kovą grąžinti pareiškėjui į antstolių depozitines sąskaitas pervestą 5 200 Lt sumą, per-
vedant šią sumą pareiškėjui į pašto skyrių; 3) priteisti pareiškėjui iš atsakovo 6 proc. 
dydžio metines palūkanas; 4) priteisti pareiškėjui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Pareiškėjas skunde nurodė, jog smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompen-
sacija yra lėšos, skiriamos piliečiui kaip moralinė žala ir tam, kad asmuo galėtų skirti 
jas gydymui, tai nėra lėšos, kurias asmuo uždirbo ar gavo dovanų. Pareiškėjas baudžia-
mojoje byloje buvo pripažintas civiliniu ieškovu bei nukentėjusiuoju, visiškai atitiko 
asmens, turinčio teisę į smurtiniu nusikalimu padarytos žalos kompensavimą avansu, 
kriterijus. Teisingumo ministerija neteisėtai perdavė pareiškėjui skirtą smurtiniu nusi-
kaltimu padarytos žalos kompensaciją, paskirtą avansu, t. y. 5 200 Lt, antstoliams A. B. 
ir G. P., apie tai neinformuodama pareiškėjo, tuo šiurkščiai pažeidė pareiškėjo teises, 
nes užkirto galimybę pareiškėjui gintis teisme, pažeidė jo teisę į teisingą teismą. Apie 
išmokos (5 200 Lt) konfiskavimą pareiškėjas sužinojo iš antstolių. Teisingumo ministe-
rija tokiais savo veiksmais (neinformuodama pareiškėjo ir pervesdama kompensaciją 
antstoliams) pažeidė Sutarties dėl Konstitucijos Europai 77 ir 94 straipsnius, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį, 5 straipsnio 3 dalį. Pareiškėjo nuomone, šioje si-
tuacijoje nesilaikyta teisėtumo principo, netinkamai taikyti įstatymai ir kiti teisės aktai, 
todėl pažeistas ir viešasis interesas, kadangi tinkamas valstybės institucijų ir pareigū-
nų funkcijų vykdymas yra viešojo intereso dalis, o valstybės institucijai ar pareigūnui 
pažeidus teisės aktą, pakertamas piliečių pasitikėjimas valstybe. Tokio pobūdžio kom-
pensacijos negali būti išieškomos, perduodant tas sumas antstoliams (Lietuvos Respu-
blikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 739 straipsnio 6 punktas). Be to, 
pareiškėjas yra ir buvo socialiai remtinas asmuo, gauna socialinę pašalpą (350 Lt per 
mėnesį). Pareiškėjas, ilgą laiką būdamas socialiai remtinu asmeniu, negalėjo susimokėti 
už komunalines paslaugas, todėl susidarė skolos, o antstoliai pritaikė areštą, nors, pasak 
pareiškėjo, jis informavo antstolį A. B. ir Lietuvos antstolių rūmus apie savo padėtį, jog 
greitai pateiks ieškinį dėl skolų nurašymo, nes nedirba, jog pažeistos jo teisės.

Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į pareiškė-
jo skundą (b. l. 21–25) nurodė, kad su skundu nesutinka, todėl prašė jį atmesti kaip 
nepagrįstą.

Atsakovas paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo 42 straipsnio 1 dalį turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo adminis-
travimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
(toliau – ir CK) ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka. Valstybės pareiga atlyginti žalą 
(viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnį kyla dėl valstybės valdžios institucijų 
neteisėtų aktų, nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės 
valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Viešoji atsakomybė atsiranda ir reikalavimas 
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dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės) atlyginimo gali būti tenkinamas, esant 3 bū-
tinoms sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui 
tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos; nenustačius bent vienos iš nurodytų sąly-
gų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą. Pagal CK 
6.271 straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu 
valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų 
darbuotojai privalėjo veikti. Neteisėti veiksmai (veikimas arba neveikimas), kaip civili-
nės atsakomybės pagal CK 6.271 straipsnį pagrindas, nustatomi pagal tai, ar asmuo tu-
rėjo teisinę pareigą ir ar objektyviai ją įvykdė. Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda 
civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje įtvirtintų pareigų 
nevykdymas ar draudžiamųjų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elg-
tis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Remiantis Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktika, neteisėtumas, kaip viešosios atsakomybės 
kilimo sąlyga, galėtų pasireikšti tik tada, kai būtų nustatoma, jog valdžios institucijų 
darbuotojai neįvykdė jiems teisės aktuose priskirtų funkcijų arba, nors ir vykdė šias 
funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro 
pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (2012 m. rugsėjo 21 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A525-2247/2012).

Pagal CPK 585 straipsnį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turi-
mą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti bū-
tinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, 
išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvyk-
dyti per antstolio nustatytą terminą (1 dalis); asmeniui, kuris nevykdo antstolio rei-
kalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali 
skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (2 dalis).

Teisingumo ministerija 2011 m. lapkričio 24 d. gavo antstolio G. P. patvarkymą 
Nr. 19-6340 dėl piniginių sumų, esančių pas kitus asmenis ar priklausančių skolininkui 
iš kitų asmenų, bei skolininko turtinių teisių, susijusių su piniginėmis išmokomis, areš-
to ir jų išmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą; šiame patvarkyme nurodyta, kad  
2 618,14 Lt turi būti pervesta į antstolio G. P. depozitinę sąskaitą. Taip pat atsakovas 
2011 m. lapkričio 28 d. gavo antstolio A. B. 2011 m. lapkričio 25 d. patvarkymą Nr. S-42 
dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą; šiame patvarky-
me nurodyta, kad 4 742,69 Lt (ar jų turima dalis) turi būti pervesta į antstolio A. B. 
depozitinę sąskaitą.

Esant tokioms aplinkybėms, teisiniam reguliavimui ir pareigai vykdyti antstolio 
patvarkymą, atsakovas įvykdė antstolių patvarkymus ir pervedė pareiškėjui priklausan-
čias lėšas į antstolių depozitinę sąskaitą. Tokie atsakovo veiksmai negali būti pripažinti 
neteisėtais, nes buvo vykdomi teisėti privalomi antstolių patvarkymai. Taip pat nėra 
vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, t. y. neteisėtų veiksmų, todėl atsakovui negali 
kilti pareiga atlyginti neturtinę žalą.

Atsakovas, Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administratorius, 
2011 m. gruodžio 2 d. sprendime Nr. (1.34.)7R-9855 „Dėl smurtiniu nusikaltimu pada-
rytos žalos kompensavimo avansu“ (toliau – ir sprendimas Nr. (1.34.)7R-9855) nurodė, 
kad gauti minėti antstolių patvarkymai ir nurodytos piniginių lėšų sumos, kurios bus 
pervestos į antstolių depozitines sąskaitas. Taigi minėtu sprendimu pareiškėjas buvo 
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informuotas apie gautus antstolių patvarkymus ir piniginių lėšų pervedimą į antstolių 
depozitines sąskaitas.

Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos 
atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skun-
dą patiekiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą 
arba atsisakymą jį atlikti; jeigu antstolis patvarkyme atsisako patenkinti skundą, skun-
das kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje 
yra antstolio kontoros buveinė. Taigi pareiškėjas galėjo apskųsti antstolių A. B. ir G. P. 
patvarkymus dėl piniginių lėšų pervedimo į antstolių depozitines sąskaitas.

Trečiasis suinteresuotas asmuo antstolis G. P. atsiliepime į pareiškėjo skundą  
(b. l. 30) prašė dėl sprendimo Nr. (1.44.)7R-1994 spręsti teismo nuožiūra, taip pat nu-
rodė, kad jis vykdė vykdomąją bylą Nr. 0019/08/00066 pagal Vilniaus miesto 1 apylin-
kės teismo 2007 m. lapkričio 7 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4272-602/2007 
dėl 1 380,89 Lt skolos išieškojimo ir vykdomąją bylą Nr. 0019/09/00559 pagal Vilniaus 
miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. išduotą vykdomąjį dokumentą  
Nr. L2-12069-803/2009 dėl 254,63 Lt skolos išieškojimo iš skolininko T. J. išieškotojo 
UAB „Šilėja“ naudai; Teisingumo ministerijai 2011 m. lapkričio 24 d. buvo pateiktas 
patvarkymas Nr. 19-6340, kuriame areštuotos skolininkui T. J. priklausančios pinigi-
nės lėšos, esančios atsakovo žinioje, bei skolininko turtinės teisės, susijusios su šiomis 
lėšomis (2 618,14 Lt); atsakovas pervedė 2 618,14 Lt, ši suma įstatyme nustatyta tvarka 
paskirstyta ir pervesta išieškotojui.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu pa-
reiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal CPK 739 straipsnį negalima išieš-
koti iš sumų, kurios priklauso kaip: kompensacinės išmokos už darbuotojui priklau-
sančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama 
nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų; sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į 
tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas 
vietoves; valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) 
pašalpos; išmokos vaikams, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą; laidojimo pa-
šalpa; išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės 
socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ne-
pasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai; išeitinės išmokos. Konstatavo, 
kad esant tokiam teisiniam reguliavimui ir pareigai vykdyti antstolio patvarkymą, at-
sakovas teisėtai įvykdė antstolio patvarkymą ir pervedė pareiškėjui priklausančias lė-
šas į antstolio depozitinę sąskaitą. Pažymėjo, kad pareiškėjas, vadovaudamasis CPK 510 
straipsniu, galėjo apskųsti antstolių G. P. ir A. B. patvarkymus dėl piniginių lėšų perve-
dimo į antstolių depozitines sąskaitas.

Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skunde išdėstyti reikalavimai įpareigoti atsa-
kovą pareiškėjui grąžinti į antstolių depozitines sąskaitas pervestą 5 200 Lt sumą, per-
vedant šią sumą pareiškėjui į pašto skyrių, bei priteisti iš atsakovo 6 procentų metines 
palūkanas yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti sprendimą Nr. (1.44.)7R-1994, todėl  
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nepanaikinus minėto sprendimo, nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti ir šiuos išvestinius 
pareiškėjo reikalavimus. Pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlai-
das taip pat netenkintas.

III.

Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b. l. 66), kuriame prašo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimą panaikinti ir grąžinti visas 
avansu išmokėtas sumas.

Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kurie buvo suformuluoti 
skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodyta, kad apygardos adminis-
traciniame teisme byla buvo išnagrinėta šališkai, buvo pažeista pareiškėjo teisė gauti 
informaciją iš Teisingumo ministerijos.

Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 76) prašo Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o 
pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. 

Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pareiškėjas, teigdamas, jog byla išna-
grinėta šališkai, t. y. teismas buvo šališkas, turėjo pateikti įrodymus, kuriais remiantis 
būtų galima konstatuoti, kad egzistuoja aplinkybės, dėl kurių yra pagrindas abejoti bylą 
nagrinėjusių teisėjų šališkumu ir suinteresuotumu bylos baigtimi. Pažymėtina, kad vi-
sais atvejais abejonės dėl teisėjo šališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti 
pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne asmenų samprotavimais, prielaidomis (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS822-885/2012). Šiuo atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad pirmosios 
instancijos teismo teisėjai buvo šališki ir suinteresuoti bylos baigtimi, todėl argumen-
tas, kad byla išnagrinėta šališkai, laikytinas nepagrįstu.

Atsakydamas į apeliacinio skundo argumentą, kad buvo pažeista pareiškėjo tei-
sė gauti informaciją iš Teisingumo ministerijos, atsakovas nurodo, jog Teisingumo mi-
nisterija 2011 m. gruodžio 5 d. pateikė Lietuvos paštui korespondenciją – sprendimą  
Nr. (1.34.)7R-9855, šią aplinkybę patvirtina 2011 m. gruodžio 5 d. sąrašo Nr. /57-110-2874 
kopija. Pateiktame skunde pareiškėjas patvirtino, kad gavo atsakovo 2012 m. lapkričio 
16 d. atsakymą Nr. (1.44.)7R-7986 į 2012 m. spalio 18 d. skundą. Minėtame atsakyme 
Teisingumo ministerija paaiškino pareiškėjui dėl antstolių patvarkymų įvykdymo ir 
lėšų pervedimo į antstolių depozitines sąskaitas. Šių aplinkybių pareiškėjas neginčija, o 
tik deklaratyviai teigia, kad buvo pažeista jo teisė gauti informaciją iš Teisingumo mi-
nisterijos, tačiau įrodymų, kad prašoma informacija nebuvo suteikta, nėra.

Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas 
negalėjo nagrinėti bylos neatvykus antstoliui D. B. Tačiau šioje administracinėje byloje 
trečiaisiais suinteresuotais asmenimis buvo įtraukti antstoliai A. B. ir G. P., todėl neaiš-
ku, kodėl procese turėtų dalyvauti antstolis D. B.

Trečiasis suinteresuotas asmuo antstolis G. P. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį 
skundą nurodo tas pačias aplinkybes, kurias nurodė atsiliepime į pareiškėjo skundą 
pirmosios instancijos teismui.
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k o n s t a t u o j a:
IV.

Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo, Teisingumo ministerijos, veiksmų teisė-
tumo, kuriais jis lėšas (5 200 Lt), skirtas pareiškėjui kompensuoti smurtiniu nusikalti-
mu padarytai žalai atlyginti, pervedė ne į pastarojo nurodytą sąskaitą, o į antstolių G. P. 
ir A. B. sąskaitas, pagal jų pateiktus patvarkymus. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2011 m. spalio 21 d. kreipėsi į atsakovą dėl smur-
tiniu nusikaltimu jam padarytos neturtinės žalos atlyginimo. Atsakovui taip pat buvo 
pateikti antstolių G. P. ir A. B. 2011 m. lapkričio 24 d. ir 25 d. patvarkymai dėl pareiš-
kėjui priklausančių lėšų arešto bei jų pervedimo į antstolių depozitines sąskaitas. At-
sakovas 2011 m. gruodžio 2 d. priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė kompensuoti pa-
reiškėjui smurtiniu nusikaltimu padarytą neturtinę žalą, skiriant 5 200 Lt, ir šias lėšas 
pervesti ne į pareiškėjo nurodytą sąskaitą, o į minėtų antstolių depozitines sąskaitas.

Pareiškėjas iš esmės siekia, kad šios lėšos būtų pervestos į jo nurodytą sąskaitą, 
tuo tikslu prašo įpareigoti atsakovą šias lėšas sugrąžinti iš antstolių depozitinių sąskai-
tų bei pervesti į jo nurodytą sąskaitą.

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 13 straipsnio 
4 dalyje nustatyta, kad vykdant sprendimus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais pa-
darytą žalą, lėšos pervedamos į asmens, nurodyto sprendime, sąskaitą banke arba jam 
išmokamos grynaisiais pinigais.

Iš šios teisės normos matyti, kad joje yra įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, pa-
gal kurią lėšos, skirtos kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, paprastai 
turi būti pervedamos į asmens, nurodyto sprendime, sąskaitą banke arba išmokamos 
grynaisiais pinigais. 

Pagal Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, antstolis – tai valstybės įgaliotas as-
muo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių 
konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Šių antstoliui priskirtų funkcijų įgyvendinimo sąlygos ir tvarka yra detalizuotos 
Civilinio proceso kodekse bei kituose teisės aktuose.

Pagal Civilinio proceso kodekso 585, 624 straipsnius antstoliui, atliekant jam pri-
skirtas vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas, yra suteikta teisė išieškojimą pagal 
vykdomuosius dokumentus nukreipti ne tik tiesiogiai į skolininko lėšas ir turtą, bet ir 
išieškojimą nukreipti į kitus asmenis, pas kuriuos yra skolininkui priklausančios lėšos 
ir turtas, uždraudžiant šiems asmenims perduoti skolininkui pinigus.

 Iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad tais atvejais kai atsakovui, kaip nu-
kentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administratoriui, yra pateikiamas atitinka-
mas antstolio patvarkymas dėl lėšų, kurias numatyta išmokėti asmeniui žalai atlyginti, 
pervedimo ne į šio asmens sąskaitą, o į antstolio nurodytą sąskaitą, yra susiduriama 
su teisės normų konkurencija, t. y. susiduriama su problema, kuri iš paminėtų teisės 
normų turi būti taikoma, ar Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo 
įstatymo 13 straipsnio 4 dalis, ar CPK 585, 624 straipsniai.

Vienas iš būdų teisės normų konkurencijai išspręsti tai nustatymas, kuri iš  
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konkuruojančių teisės normų yra bendroji ir kuri specialioji, pirmenybę suteikiant 
specialiajai teisės normai.

Byloje nagrinėjamu atveju bendroji teisės norma yra Smurtiniais nusikaltimais 
padarytos žalos kompensavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalis, o specialioji – CPK 585, 
624 straipsniai, nes, kaip minėta, Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompen-
savimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta tik bendro pobūdžio taisyklė dėl 
lėšų pervedimo į asmens sąskaitą, o CPK 585, 624 straipsniuose aptariami ir kiti asme-
niui priklausančių lėšų likimo variantai.

Toks šių teisės normų pobūdis lemia, kad atsakovas byloje nagrinėjamu atveju tu-
rėjo vadovautis ne Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 
13 straipsnio 4 dalimi, o Civilinio proceso kodekso 585, 624 straipsniais, t. y. vykdyti 
jam privalomus antstolių patvarkymus.

Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad atsakovas atsisakydamas tenkinti pa-
reiškėjo reikalavimą – sugrąžinti lėšas iš antstolių depozitinių sąskaitų bei pervesti į 
pareiškėjo nurodytą sąskaitą, veikė pagal teisės aktų reikalavimus, dėl ko priešingo po-
būdžio pareiškėjo teiginiai yra nepagrįsti.

Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad pareiškėjas manydamas, jog antstolių veiks-
mai neatitiko teisės aktų reikalavimų, šiuos antstolių veiksmus gali ginčyti teisme CPK 
tvarka.

Byloje esminių procesinio įstatymo pažeidimų, galėjusių lemti neteisingo sprendi-
mo byloje priėmimą, nenustatyta.

Dėl visa to, kas paminėta, tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais 
nėra pagrindo.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teise-
nos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

n u t a r i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimą pa-
likti nepakeistą, o pareiškėjo T. J. (T. J.) apeliacinį skundą atmesti.

Nutartis neskundžiama.

2.10. Administracinių bylų teisena

2.10.1. Dėl Įmonių bankroto valdymo departamento išvados dėl įstatymo 
pažeidimo kaip teisminio nagrinėjimo objekto

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos padaryta išvada, jog 
pareiškėjas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto nuostatas, 
turi reikšmės pareiškėjo teisių ir pareigų apimčiai, sukelia pasekmes vėliau svarstant jo 
kaip bankroto administratoriaus kandidatūrą, yra reikšminga jam verčiantis ūkine veikla, 
todėl šis sprendimas gali būti teisminio nagrinėjimo objektas.
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Administracinė byla Nr. AS492-617/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01797-2014-4

Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1 

N U T A R T I S

2014 m. liepos 2 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Laimučio Alechnavičiaus  (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Virginijos 
Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškė-
jo uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro atskirąjį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 25 d. nutarties 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruk-
tūrizacijos centro skundą atsakovui Įmonių banktroto valdymo departamentui prie 
Ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei „Swedbank“ 
dėl sprendimo panaikinimo. 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Verslo valdymo ir res-
truktūrizacijos centras 2014 m. kovo 20 d. padavė skundą (b. l. 1-5) Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui, prašydamas pripažinti, kad atsakovas Įmonių bankroto val-
dymo departamentas prie Ūkio ministerijos  (toliau – ir Departamentas) nepagrįstai 
2014 m. vasario 12 d. rašte Nr. (6.16)A2-609 konstatavo UAB Verslo valdymo ir res-
truktūrizacijos centro padarytus pažeidimus.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 25 d. nutartimi (b. l. 50-51) 
 atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

Teismas darė išvadą, kad skundžiamame Įmonių bankroto valdymo departamento 
prie Ūkio ministerijos 2014 m. vasario 12 d. rašte nėra pateikta pareiškėjui jokių impe-
ratyvių įpareigojimų. Jame išreikšta atsakovo pozicija įvertinus veiksmų atitiktį teisės 
aktų reikalavimams, konstatuoti faktai be privalomojo pobūdžio patvarkymų nesukūrė 
pareiškėjui ar kitiems asmenims teisių ar pareigų, nebuvo pritaikytos poveikio prie-
monės. Taigi skundžiamo rašto teismas nelaikė administraciniu sprendimu, o vertinto 
jį kaip konstatuojamojo pobūdžio aktą ir skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną 
teismo (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Rėmėsi precedentais, suformuotais administracinėse by-
lose Nr. AS261-807/2013, Nr. AS502-988/2013, Nr. AS143-876/2013.
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III.

Pareiškėjas atskirajame skunde (b. l. 56-57) prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pa-
reiškėjo skundą tenkinti. 

Pareiškėjas mano, kad teismas nepagrįstai rėmėsi nutartyje nurodytais preceden-
tais, nes teismo paminėtų administracinių bylų ir šios bylos faktinės aplinkybės ir tai-
kytini teisės aktai skiriasi. Tvirtina, kad skundžiamas sprendimas sukelia pareiškėjui 
teisines pasekmes, kadangi konstatuotas pažeidimas turės įtakos svarstant pareiškėjo 
kandidatūrą bankroto administratorių skyrimo procese, pareiškėjui atsiras pareiga įro-
dyti savo kvalifikaciją, pažeidimo konstatavimas lemtų griežtesnės sankcijos pritaiky-
mą, skiriant nuobaudą už naują pažeidimą. Pareiškėjo įsitikinimu, skundžiama nutarti-
mi yra pažeista jo konstitucinė teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos.

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2014 m. kovo 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą kons-
tatavus, kad jis nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, teisėtumas ir 
pagrįstumas. 

Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl atsako-
vo Įmonių banktroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2014 m. vasario 
12 d. sprendimo Nr. (6.16)A2-609, kuriuo konstatuota, kad UAB Verslo valdymo ir res-
truktūrizacijos centras pažeidė Įmonės kreditorių komiteto darbo reglamento 18 ir 19 
punktų nuostatas, taip pat Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 20 punktą. 
Teismas sprendė, kad toks sprendimas nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių, kadangi 
juo pareiškėjui nebuvo paskirta nuobauda.

Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teisėjų kolegi-
ja nesutinka. 

Ginčas šiuo atveju kilo tarp bankroto administratoriaus ir Įmonių banktroto val-
dymo departamento prie Ūkio ministerijos, todėl šiems santykiams aktualus teisinis 
reglamentavimas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme. Įmonių 
bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą 
teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandi-
datūrą. Tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia 
įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administrato-
riaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje 
nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti 
ir kiti šio įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys. Teismo skiriamo bankroto admi-
nistratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siū-
lymo teismui taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 
18 d. nutarimu Nr. 909 (toliau – ir Taisyklės), detalizuoja teismo skiriamo bankroto 
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administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros 
siūlymo teismui tvarką Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais 
atvejais (Taisyklių 1 p.). Taisyklių 4 punktas numato, kad Įmonių bankroto valdymo 
departamentas prie Ūkio ministerijos, įvertinęs visą informaciją, kuria jis disponuoja 
teisės aktų nustatyta tvarka, apie asmenį, kurio kandidatūra siūloma, ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas nuo teismo paklausimo gavimo raštu arba elektroninėmis priemonė-
mis pateikia teismui atsakymą dėl administratoriaus kandidatūros, kuriame nurodo, ar 
asmuo, kurio kandidatūra siūloma, atitinka teisės aktų reikalavimus, keliamus admi-
nistratoriui. Tuo tarpu pagal Taisyklių 5 punktą tuo atveju, jeigu asmuo, kurio kan-
didatūra siūloma, turi galiojančią nuobaudą, nurodytą Įmonių bankroto įstatymo 117 
straipsnio 1 dalyje, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, 
teikdamas teismui Taisyklių 4 ir 7 punktuose nurodytą atsakymą, praneša apie šiam as-
meniui skirtas galiojančias nuobaudas. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie 
Ūkio ministerijos taip pat praneša teismui ir apie kitus šio asmens padarytus teisės 
aktų pažeidimus, nustatytus departamentui tikrinant šio asmens veiklą. 

Atsižvelgdama į nustatytą teisinį reglamentavimą teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
atsakovo sprendime padaryta išvada, jog pareiškėjas pažeidė Įmonių bankroto įstaty-
mo 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto nuostatas, turi reikšmės pareiškėjo teisių ir par-
eigų apimčiai, sukelia pasekmes vėliau svarstant jo kaip bankroto administratoriaus 
kandidatūrą, yra reikšminga jam verčiantis ūkine veikla, todėl šis sprendimas gali būti 
teisminio nagrinėjimo objektas.

Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi teismo prece-
dentais, suformuotais administracinėse bylose Nr. AS261-807/2013, Nr. AS502-988/2013, 
Nr. AS143-876/2013, kadangi šių bylų ir nagrinėjamos administracinės bylos faktinės 
aplinkybės, teisinių santykių pobūdis, teisinis reglamentavimas skiriasi.

Atsižvelgdama į nurodytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmo-
sios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė primti pareiškėjo skundą, todėl pareiškėjo 
atskirojo skundo dalis, kuria prašoma panaikinti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį, tenkintina, nutartis naikintina ir skundo priėmimo 
klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos cen-
tro atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį panaikinti 
ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. 

Nutartis neskundžiama. 
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2.10.2. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto sąsajos su įstatyme 
nustatyta administracinių teismų kompetencija ir jos apribojimais

Kadangi administracinių teismų kompetencijai nėra priskirta nagrinėti baudžiamą-
sias bylas ar spręsti dėl prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų bei sprendimų 
teisėtumo ir pagrįstumo, administracinis teismas negali priimti ir jokių procesinių spren-
dimų ar taikyti kokias nors procesines priemones, kurios galėtų daryti įtaką ikiteisminių 
tyrimų atlikimui ar baudžiamųjų bylų nagrinėjimui.

Administracinė byla Nr. AS146-1092/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02294-2014-7

Procesinio sprendimo kategorija 67

N U T A R T I S

2014 m. spalio 8 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir  
Irmanto Jarukaičio, 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarties 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Valstybinei teismo 
psichiatrijos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministerijai, sveikatos apsaugos ministrui dėl administracinio akto pa-
naikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi (b. l. 66) 
priimtas nagrinėti pareiškėjo V. J. patikslintas skundas (b. l. 44–60), kuriame prašoma: 
1) panaikinti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (toliau – ir Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba) 2014 m. kovo 17 d. adminis-
tracinį aktą Nr. 1S-116; 2) įpareigoti Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą atsakyti į 
pareiškėjo 2014 m. vasario 16 d. prašymo dalyko 4–6, 8–42 punktų reikalavimus tei-
sės aktų nustatyta tvarka bei atlikti šiuose punktuose prašomus veiksmus; 3) įpareigoti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją nagrinėti pareiškėjo 2014 m. va-
sario 16 d. prašymą iš esmės bei į jį atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka; 4) įpareigoti 
sveikatos apsaugos ministrą Vytenį Povilą Andriukaitį nagrinėti pareiškėjo 2014 m. va-
sario 16 d. prašymą iš esmės bei į jį atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 m. rugsėjo 1 d. gautas pareiš-
kėjo V. J. prašymas (b. l. 88–92) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti 
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atsakovams atlikti veiksmus: 1) vykdyti Kauno apygardos prokuratūros, Kauno apylin-
kės prokuratūros, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respubli-
kos generalinio prokuroro prašomus atlikti veiksmus pareiškėjo atžvilgiu baudžiamo-
joje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), 
visuose ikiteisminiuose tyrimuose bei kitose baudžiamosiose bylose, kuriose pareiškė-
jas yra šalis ar proceso dalyvis; 2) vykdyti Lietuvos Respublikos teismų nutartis pareiš-
kėjo atžvilgiu baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), baudžiamojoje byloje 
Nr. (duomenys neskelbtini), visuose ikiteisminiuose tyrimuose bei kitose baudžiamosio-
se bylose, kuriose pareiškėjas yra šalis ar proceso dalyvis.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartimi (b. l. 126) 
pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

Teismas atsižvelgė į tai, kad ikiteisminiai tyrimai pradedami ir vykdomi laikantis 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) reglamentuoja-
mos tvarkos. Ikiteisminio tyrimo metu priimami nutarimai ir atliekami proceso veiks-
mai gali būti skundžiami Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka arba ikiteis-
minio tyrimo teisėjui, arba aukštesniajam prokurorui (BPK 63, 64 straipsniai).

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)  
3 straipsnyje nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo 
administravimo srityje, o ikiteisminio tyrimo proceso dalyvių skundų ir jų pretenzi-
jų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų procesinių veiksmų administraciniai 
teismai nenagrinėja. Teismas pabrėžė, jog nagrinėjant skundą dėl ginčo viešojo admi-
nistravimo srityje negali būti taikomos kokios nors priemonės dėl sprendimų ar veiks-
mų procese, kurį reglamentuoja Baudžiamojo proceso kodekso normos. Todėl teismas 
netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ikiteismi-
nio tyrimo proceso pareigūnų ar prokurorų atliekamų veiksmų ir priimtų nutarimų 
atžvilgiu. 

Be to, teismas pažymėjo, jog pareiškėjas gautus institucijų atsakymus laiko netin-
kamais ir prašo įpareigoti atsakovus pateikti tinkamus atsakymus. Teismo vertinimu, 
ikiteisminio tyrimo metu atlikti pareigūnų ar prokurorų veiksmai ar priimti nutarimai 
nenusiję su pareiškėjo reiškiamais reikalavimais ir neturės jokios įtakos galimo spren-
dimo vykdymui.

III.

Pareiškėjas V. J. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 132–133), kuriame prašo panaikin-
ti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir perduoti 
klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 

Pareiškėjo nuomone, teismas šališkai išnagrinėjo prašymą dėl reikalavimo užti-
krinimo priemonių, netinkamai taikė ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio nuos-
tatas, nes pareiškėjo prašymą dėl administracine teisena nagrinėtino ginčo nepagrįstai 
priskyrė baudžiamajam procesui. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad jo prašymas 
taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones skirtas ne prokuratūrai, o atsakovams.

Atsakovai Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba ir Sveikatos apsaugos ministerija 
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atsiliepimais prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo 
atskirąjį skundą atmesti.

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirajame skunde nesutinka su pirmosios ins-
tancijos teismo procesiniu sprendimu, išdėstytu Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartyje, netenkinti pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo 
užtikrinimo priemonių taikymo. Pareiškėjo nuomone, teismas, priimdamas skundžia-
mą nutartį, netinkamai taikė, be kita ko, ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostatas, ir buvo 
šališkas. 

Pažymėtina, kad klausimas dėl skundžiamą nutartį priėmusio teisėjo G. Dzedulionio 
(ne)šališkumo ir jo nušalinimo nuo šios administracinės bylos nagrinėjimo buvo atski-
rai išspręstas Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės 2014 m. rugsėjo 
11 d. nutartimi (b. l. 140–141), kurios teisėtumas ir pagrįstumas šiuo konkrečiu atveju 
nėra tikrinamas. Minėta nutartimi, kuri yra neskundžiama ir įsiteisėjusi, Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo pirmininkė nutarė netenkinti pareiškėjo prašymo nuša-
linti teisėją G. Dzedulionį, nenustačius nušalinimo pagrindų ir kitų išimtinių įstatyme 
numatytų atvejų, leidžiančių pagrįstai abejoti nurodyto teisėjo nešališkumu. Atsižvelg-
dama į tai, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija šioje nutartyje nepasisakys dėl pareiš-
kėjo atskirojo skundo argumentų, susijusių su skundžiamą Vilniaus apygardos admi-
nistracinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį priėmusio teismo (teisėjo) nešališkumu. 

Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reika-
lavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso 
stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasun-
kėtų arba pasidarytų negalimas. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad viena iš ga-
limų reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšių gali būti uždraudimas atsakovui atlikti 
tam tikrus veiksmus (1 punktas). Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, tarp ir jų ir dėl draudimo atsa-
kovui atlikti tam tikrus veiksmus, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių 
reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pa-
sidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), 
iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 
92 str.). Be kita ko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažy-
mėta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti 
naudojamasi protingai ir sąžiningai, šia teise negalima piktnaudžiauti, naudotis ja ne 
pagal paskirtį (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012).

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė pirmosios instancijos teismo taikyti reikala-
vimo užtikrinimo priemones – uždrausti atsakovams vykdyti Kauno apygardos proku-
ratūros, Kauno apylinkės prokuratūros, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, 
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašomus atlikti veiksmus bei uždrausti 
vykdyti Lietuvos Respublikos teismų nutartis pareiškėjo atžvilgiu baudžiamojoje byloje 
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Nr. (duomenys neskelbtini), baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), visuose 
ikiteisminiuose tyrimuose bei kitose baudžiamosiose bylose, kuriuose pareiškėjas yra 
šalis ar proceso dalyvis.

ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia gin-
čus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 straipsnyje išvardytos atskiros 
bylų kategorijos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, o 16 straipsnyje nu-
matytos bylos, kurios į administracinių teismų kompetenciją nepatenka. Pagal ABTĮ 16 
straipsnio nuostatas, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos 
Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetenci-
jos arba kitiems specializuotiems teismams (1 dalis). Taip pat administracinių teismų 
kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Minis-
tro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų 
teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiks-
mų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, 
ir Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų) (2 dalis).

Taigi, administraciniai teismai yra specializuoti teismai, jų kompetencija (nagri-
nėjamų bylų sąrašas) apibrėžta įstatymu. Administracinių bylų teisenos įstatyme yra 
imperatyviai nustatyta, kad administraciniai teismai, be kita ko, nesprendžia bylų, ku-
rios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams, taip pat bylų dėl prokurorų ir 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų (sprendimų), susijusių su teisingu-
mo vykdymu ar bylos tyrimu.

Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjamoje admi-
nistracinėje byloje, kurioje jis skundu prašo panaikinti Valstybinės teismo psichiatrijos 
tarnybos atsakymą (išdėstytą 2014 m. kovo 17 d. administraciniame akte Nr. 1S-116) 
į jo 2014 m. vasario 16 d. prašymą ir įpareigoti atsakovus teisės aktų nustatyta tvarka 
nagrinėti bei atsakyti į 2014 m. vasario 16 d. prašymą. Nors pareiškėjas prašo taikyti 
reikalavimo užtikrinimo priemonę, formaliai atitinkančią vieną iš ABTĮ 71 straipsnio 
3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšių, t. y. uždrausti atsakovui 
atlikti tam tikrus veiksmus, įvertinus prašomų taikyti priemonių pobūdį, darytina iš-
vada, kad šias priemones pritaikius, jomis būtų tiesiogiai daromas neteisėtas poveikis 
pareiškėjo nurodytų baudžiamųjų bylų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys 
neskelbtini) bei kitų ikiteisminių tyrimų ir baudžiamųjų bylų, kuriuose pareiškėjas yra 
proceso dalyvis, proceso eigai. Kadangi administracinių teismų kompetencijai, kaip mi-
nėta, nėra priskirta nagrinėti baudžiamąsias bylas ar spręsti dėl prokurorų ir ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnų veiksmų bei sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, todėl adminis-
tracinis teismas taip pat negali priimti ir jokių procesinių sprendimų ar taikyti kokias 
nors procesines priemones, kurios galėtų daryti įtaką ikiteisminių tyrimų atlikimui ar 
baudžiamųjų bylų nagrinėjimui. Priešingu atveju būtų pažeistas bylų rūšinio teismin-
gumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų principas. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas 
skundžiamoje 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartyje tinkamai taikė ABTĮ 16 straipsnio ir 71 
straipsnio nuostatas, todėl teisėtai ir pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo dėl reika-
lavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

Nustačius, kad pareiškėjo prašymas negalėjo būti tenkinamas dėl imperatyvių 
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įstatymo nuostatų taikymo, teisėjų kolegija dėl likusių pareiškėjo atskirojo skundo  
argumentų nepasisako.

Remiantis išdėstytais motyvais, Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2014 m. rugsėjo 3 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas at-
mestinas kaip nepagrįstas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti 

nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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Prof. hab. dr. Roman Hauser
Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas

Įvadinės nuostatos dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimų1 

1. Įvadinės pastabos. 2004 m. sausio 1 d. pradėjo funkcionuoti dviejų instancijų 
administracinių teismų modelis, įtvirtintas 2002 m. liepos 25 d. Administracinių teismų 
įsteigimo įstatymu2 bei 2002 m. liepos 30 d. Administracinių bylų teisenos įstatymu3 
(toliau – ir ABTĮ). Taigi praėjo dešimt metų nuo to laiko, kai Lenkijos Respublikos Sei-
mas priėmė įstatymus, įgyvendinančius 1997 metų Konstitucijos 176 ir 184 straipsnių 
nuostatas, ir  daugiau nei aštuoneri metai nuo tada, kai šie įstatymai įsigaliojo. Priimtas 
modelis, apimantis viešosios administracijos teisminę kontrolę, iš esmės yra tarpukario 
administracinių teismų sistemos modelio bei administracinių teismų sistemos po 1980 
metų modelio tęsinys – jis užtikrina asmenims jų teisių apsaugą procese, vykstančiame 
viešojo administravimo institucijose. Įstatymų leidėjas, spręsdamas dėl esminių admi-
nistracinių teismų modelio elementų Lenkijoje, turėjo tikslą užtikrinti teisės kreiptis į 
teismą efektyvumą, atitinkantį Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 6 straipsnį ir Konstitucijos 45 straipsnį. Šiuo atveju yra reikšminga teisin-
gai sukurta procedūra administraciniame teisme.

Įstatymų projektus, kuriais buvo reformuojamas administracinių teismų veikimas 
bei teismo procesas administraciniuose teismuose, 1996 metais paruošė Vyriausiojo 
administracinio teismo (toliau – ir VAT) pirmininko sudaryta darbo grupė, kurioje  
dalyvavo teisės mokslo atstovai ir Vyriausiojo administracinio teismo teisėjai. Minėti 
projektai buvo pateikti aptarti teisininkų bendruomenėje, o vėliau, Lenkijos Respubli-
kos prezidento iniciatyva, pateikti svarstyti Seimui. Daug metų galioję įstatymai pa-
tvirtino projekto rengėjų pasiūlytų sprendimų būdų teisingumą ir efektyvumą. Viešojo 
administravimo subjektų veiklos teisminė kontrolė, atsižvelgiant į galiojantį ir nesikei-
čiantį teisinį reglamentavimą, įtvirtino pasitikėjimą administraciniais teismais ir jų pri-
imamais sprendimais, atitinkančiais europinius standartus, orientuotus į asmens teisių 
apsaugą.

Reformos metu priimti sprendimai buvo sėkmingi, šios sėkmės pagrindu buvo 
greitas, palyginus su kitomis Europos šalimis, bylų nagrinėjimas Lenkijos administra-
ciniuose teismuose. Viešai prieinami statistiniai duomenys patvirtina, kad procesas vai-
vadijų administraciniuose teismuose trunka vidutiniškai nuo 3 iki 4 mėnesių, o proce-
sas Vyriausiajame administraciniame teisme – nuo 9 iki 11 mėnesių.

Per dešimt metų nuo įstatymų, reformuojančių administracinius teismus, priė-
mimo Administracinių bylų teisenos įstatymas buvo keičiamas daugiau nei dvidešimt 

1 Pirmą kartą straipsnis buvo publikuotas lenkų kalba leidinyje „Valstybė ir teisė“ („Państwo i Prawo“). 
Straipsnį iš lenkų kalbos vertė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan.

2 Dz.U. nr 153, poz. 1269 su pakeitimais.
3 Tekstas su pakeitimais Dz.U. 2012, poz. 270 su pakeitimais.
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kartų; pažymėtina, kad didžioji dalis šių pakeitimų nebuvo priimama administracinių 
teismų teisėjų iniciatyva, bet dažnai atsirasdavo dėl koordinavimo ir sistemingumo sto-
kos įstatymų leidybos procese. Teisės kūrimas a casu ad casum, momentinių poreikių 
ar stichinių politinių sprendimų įtakoje labai destabilizuoja teisės sistemą. Toks teisės 
traktavimas – kaip einamųjų tikslų (taip pat ir politinių tikslų) realizavimo instrumen-
to – mažina piliečių pasitikėjimą valstybe, jos institucijomis bei jų kuriama teise. Tokį 
požiūrį ne kartą dėstė Konstitucinis Tribunolas, kartu pabrėždamas, kad masiškai au-
gantis teisės aktų pakeitimų skaičius sąlygoja taisyklių sudėtingumą ir nenuoseklumą 
(ypač kai yra keičiami teisės aktai, kurie dar neįsigaliojo).

Įstatymo pakeitimai, turintys esminę reikšmę asmens teisių apsaugos požiūriu, 
buvo priimti 2010 m. vasario 12 d. įstatymu – dėl Administracinių teismų įsteigimo 
įstatymo pakeitimo4, bei  –  dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo5, ku-
ris įsigaliojo 2010 m. balandžio 10 d. Šio įstatymo pagrindu, be kita ko, administracinių 
teismų procese buvo įtvirtintas skundo dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo pripažinimo 
neatitinkančiu teisės aktų reikalavimams institutas. Įstatymo pakeitimuose įtvirtintas 
reglamentavimas, kurį iš dalies lėmė poreikis pritaikyti įstatymo pakeitimuose nusta-
tomas taisykles prie dabartinių konstitucinių ir tarptautinių standartų, buvo ilgametės 
administracinių teismų praktikos vainikavimas.

Administracinių teismų veiklos dešimtmečiui paminėti Vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme pradėti darbai dėl platesnių proceso įstatymo pakeitimų, kurių 
projektas buvo pristatytas Lenkijos Respublikos Prezidentui su prašymu pasinaudoti 
įstatymų leidybos iniciatyvos teise Konstitucijos 118 straipsnio nustatyta tvarka. Atro-
dytų, kad ši įstatymų leidybos sistema tokiu esminiu klausimu turėtų užtikrinti greitą 
teisės kūrimo eigą bei apriboti iki minimumo klaidingų sprendimų priėmimo riziką. 
Sprendžiant dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų, šių darbų eigoje turėtų būti užtikrintas 
suinteresuotų organizacijų, institucijų ir administracinių teismų teisėjų atstovų dalyva-
vimas, teikiant konsultacijas dėl numatomų sprendimo būdų ir teikiant savo nuomonę 
ginčytinais klausimais, bei perduodant patirtį, kurią turi minėtieji subjektai.

2. Pakeitimų apimtis ir kryptys – bendrieji klausimai. Įstatymo pakeitimų projek-
to pagrindinis tikslas yra proceso administraciniuose teismuose tobulinimas, siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir palankų asmens prašymų per protingą terminą išnagrinėjimą, 
o taip pat palaipsniui riboti vadinamojo administracinio viešpatavimo procesines pa-
sekmes. Iš tiesų, dabar galiojantis proceso įstatymas įtvirtina daug sprendimų būdų, 
disciplinuojančių viešojo administravimo subjektus laikantis administracinio proceso 
principų, o ypač principų, susijusių su pareiga išnagrinėti bylas per teisės aktų nustaty-
tus terminus ar su diskrecijos teisės priimti sprendimą ribomis, tačiau praktika paro-
do jų netobulumą. Dėl to proceso įstatymo pakeitimų apimtis ir kryptys nesukels jos 
fundamentalių nuostatų pažeidimo, tik esamų teismų precedentų bei administracinių 
teismų turimos patirties ir praktikos pagrindu pakoreguos kai kuriuos jo įtvirtinamus 
sprendimų būdus.

4 Dz.U. nr 36, poz. 196; įstatymo dėl įstatymų pakeitimo projektą parengė Lenkijos vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininko sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įėjo daugiausia 
administracinių teismų teisėjai.  

5 Žr. B. Dauter, R. Hauser: Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu 
administracyjnego, Warszawa 2010.
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Siūlomais įstatymo pakeitimais yra siekiama pagreitinti, taip pat supaprastinti 
procesą tose bylose, kuriose tai yra tikslinga, teisinga ir ekonomiška administracinio 
teismo procese –  tiek pirmojoje, tiek ir antrojoje instancijoje. Šios nuostatos turėtų 
būti įgyvendintos tokiomis priemonėmis: suteikiant vaivadijų administraciniams teis-
mams galimybę sprendime, kuriuo yra tenkinamas skundas, nuspręsti dėl bylos esmės 
– pasisakyti dėl būdo, kuriuo viešojo administravimo subjektas turi išnagrinėti asmens 
prašymą, suteikiant Vyriausiajam administraciniam teismui platesnę kompetenciją pri-
imti reformacinio pobūdžio sprendimus, išplečiant sąrašą bylų kategorijų, nagrinėtinų 
supaprastinta tvarka bei suteikiant daugiau funkcijų, susijusių su sprendimų priėmimu, 
teismo referentams.

3. Teisminės kontrolės efektyvumo ir greitumo pagerinimas. Siekiant pateisinti as-
menų lūkesčius dėl paprastesnio asmens teisės į teisminę gynybą administraciniame 
teisme įgyvendinimo bei greitesnio galutinio sprendimo byloje gavimo, yra siūloma 
vaivadijų administraciniams teismams suteikti ribotą kompetenciją priimti sprendimą, 
pakeičiantį administracinį aktą arba nurodantį viešojo administravimo subjektui pri-
imti tam tikro turinio sprendimą. 

Viena iš šio principo įgyvendinimo formų yra teisės suteikimas teismui nutraukti 
administracinę bylą, kurioje buvo priimtas skundžiamas aktas. Šiuo metu tais atvejais, 
kai teismas – naikindamas skundžiamą sprendimą ar nutartį – pripažįsta, kad yra prie-
laidos nutraukti administracinę bylą, perduoda bylą viešojo administravimo subjektui 
tam, kad šis priimtų minėtą sprendimą. ABTĮ 145 straipsnio papildymas 3 paragrafu, 
įgalinančiu teismą nutraukti administracinę bylą, suteiks galimybę išspręsti klausimą 
be nereikalingo viešojo administravimo subjekto įtraukimo į šio klausimo sprendimą6.

Kitas pakeitimas, turint tikslą padidinti proceso efektyvumą ir greitumą bei su-
teikti galimybę besiskundžiančiam asmeniui greičiau gauti sprendimą, išsprendžian-
tį bylą iš esmės, yra siūlymas suteikti administraciniams teismams kompetenciją nu-
spręsti sprendime, kuriuo yra tenkinamas skundas, dėl bylos išnagrinėjimo būdo ir net 
pasisakyti, kaip turės būti išnagrinėta byla, jeigu tai bus būtina pagal byloje nustatytas 
aplinkybes. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą teismas, nagrinėdamas bylą kasa-
cine tvarka (naikindamas sprendimą arba kitą administracinį aktą ir iš esmės tik grą-
žindamas bylą naujam nagrinėjimui), teismo sprendimo motyvuose tik pateikia teisinį 
vertinimą ir nurodymus dėl tolimesnio proceso. Dėl minėto sprendimo administraci-
niame teisme priėmimo  viešojo administravimo subjektui atsiranda pareiga pradėti 
bylos nagrinėjimą pagal teisės aktų reikalavimus bei teismo nurodymus.

Teismo sprendimų vykdymo ypatumai yra pakankamai detaliai sureguliuoti pro-
ceso įstatyme. ABTĮ 286 straipsnio 1 paragrafe yra nustatyta, kad įsiteisėjus pirmosios 
instancijos teismo sprendimui, administracinė byla yra grąžinama viešojo administra-
vimo subjektui, kartu su teismo sprendimo kopija, patvirtinančia sprendimo įsiteisėji-
mą. Viešojo administravimo subjektui skirtas bylos išnagrinėjimo terminas, nustatytas 
teisės aktuose arba nustatytas teismo, skaičiuojamas nuo administracinės bylos grąži-
nimo viešojo administravimo subjektui (ABTĮ 286 str. 1 par.) ir nuo to momento yra 
skaičiuojami administracinės bylos išnagrinėjimo terminai; tai savo ruožtu gali turėti 

6 Yra siūloma 145 straipsnį papildyti 3 paragrafu, kuriame būtų nustatyta: „Jeigu 1 1 paragrafe ir 2 
punkte nustatytais atvejais teismas nustato, kad yra pagrindas nutraukti administracinį procesą, 
teismas nutraukia administracinį procesą“.
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reikšmės galimiems proceso šalies motyvams dėl viešojo administravimo subjekto vil-
kinimo ar atsisakymo atlikti veiksmus. Be to, ABTĮ 153 straipsnyje nustatyta, kad tei-
sinis vertinimas ir nurodymai dėl tolimesnio proceso, nustatyti teismo sprendime, yra 
privalomi toje byloje teismui bei viešojo administravimo subjektui, kurio veiksmai ar 
neveikimas yra skundžiami. Jeigu viešojo administravimo subjektas, pakartotinai pri-
imdamas byloje sprendimą, nesivadovauja teismo sprendime nurodytu teisiniu vertini-
mu, viešojo administravimo subjektas pažeidžia principą, jog viešojo administravimo 
subjektas yra saistomas teismo pateiktu teisiniu vertinimu, o priimtas sprendimas ar 
atliktas veiksmas yra neteisėti. Tai sudaro pagrindą skųsti minėtą sprendimą ar veiks-
mą administraciniam teismui, kuris panaikina skundžiamą aktą ir pagal galiojantį re-
glamentavimą perduoda bylą viešojo administravimo subjektui nagrinėti iš naujo.

Problema dėl administracinių teismų sprendimų nevykdymo viešojo administra-
vimo institucijose egzistuoja, tačiau sudėtinga įvertinti šio reiškinio skalę, nes adminis-
traciniai teismai nedisponuoja teisiniais instrumentais, leidžiančiais kontroliuoti viešo-
jo administravimo subjektus administracinių teismų sprendimų vykdymo srityje, taip 
pat ir kontroliuoti, kaip yra vykdomi teismų nurodymai dėl tolimesnio proceso. Tokia 
informacija teismą pasiekia tuomet, kai teismui yra paduodamas skundas dėl viešojo 
administravimo subjekto sprendimo, priimto prieš tai panaikinus teisme administra-
cinį sprendimą. Viešojo administravimo subjektų veiklos vertinimas tuo požiūriu, kaip 
yra laikomasi teismo pateiktų vertinimų ir duotų patvarkymų, gali būti atliktas pagal 
sprendimus, naikinančius administracinius sprendimus ABTĮ 153 ir 170 straipsnių nu-
statyta tvarka.

Vyriausiajame administraciniame teisme atlikti daliniai tyrimai, kuriuose buvo 
apibendrinama 2008–2009 metų administracinių teismų praktika statybos ir mokesti-
nėse bylose7, patvirtino, kad institucijos neįvykdė teismų nurodymų visa apimtimi arba 
iš dalies, taip pat kartojo procedūrines klaidas, kurios jau buvo nurodytos teismo. Tam 
tikrais atvejais institucijos klaidingai rėmėsi faktinių aplinkybių arba teisinės padėties 
pasikeitimu, kurie iš esmės nebuvo kitę. Tam tikri teismų sprendimai dėl administraci-
nių aktų panaikinimo buvo priimti ne tiek dėl patvarkymų surinkti papildomus įrody-
mus neįvykdymo, kiek dėl netinkamo šių įrodymų institucijose įvertinimo, kas taip pat 
patvirtina apie teismo sprendime išdėstyto teisinio vertinimo ignoravimą. Kraštutiniais 
(laimei, retais) atvejais institucijos ne tik kad nevykdė teismo nurodymų ir ignoravo 
teismo sprendime pateiktą teisinį vertinimą, bet ir polemizavo su kai kuriais teismo ar-
gumentais, klaidingai remdamosis faktinių aplinkybių ir teisinės padėties pasikeitimu 
byloje8. Informacijos trūkumas dėl bylų, kurios pakartotinai nepateko į administracinį 
teismą pagal proceso šalies paduotą skundą, neleidžia tiksliai nustatyti skaičiaus bylų, 
kuriose akivaizdžiai buvo pažeista teisė nagrinėjamu požiūriu bylose, nes jose nebu-
vo pakartotinai atlikta viešojo administravimo institucijų veiksmų kontrolė nagrinė-
jant bylas administraciniame teisme. Tačiau galima būtų daryti labai tikėtiną išvadą, 
jog minėtas negatyvus ir labai nenaudingas reiškinys išlieka santykinai stabiliame, bet 
nepatenkinamame lygmenyje, verčiančiame būtinai svarstyti galimybę, kad adminis-
traciniai teismai darytų įtaką efektyvesniam viešojo administravimo institucijų jiems 
patikėtų uždavinių vykdymui. Praktikoje atsitinka taip, kad byla du ar tris kartus grįž-

7 Žr. P. Groński: Analiza wykonalności orzeczeń sądów administracyjnych przez organy administracji 
publicznej, Warszawa 2011, nepublikuotas.

8 Por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 31 I 2008, II SA/Go 753/07, LEX nr 494586.
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ta į teismą, nes viešojo administravimo subjektas nenori pripažinti teismo sprendime 
pateikto teisės normos, esančios sprendimo teisiniu pagrindu, aiškinimo krypties arba 
nesivadovauja teismo nurodytais reikalavimais dėl bylos nagrinėjimo.

Pirmiau minėta analizė dėl suprantamų priežasčių labai sintetinė, pagrindžia po-
reikį įvesti veiksmingą instrumentą, suteikiantį administraciniams teismams galimy-
bę priimti sprendimą dėl bylos esmės. Siūlomo pakeitimo tikslas yra suteikti teismui 
įgalinimus priimti sprendimą, nurodantį viešojo administravimo subjektui priimti tam 
tikro turinio sprendimą ar nutartį per teismo nurodytą terminą. Kai pagal bylos aplin-
kybes reikės priimti minėtą sprendimą, teismas privalės ne tik panaikinti skundžiamą 
aktą, bet ir nurodyti, kokiu būdu byla turėtų būti išnagrinėta. Taigi dėl siūlomo pakei-
timo administraciniam teismui pripažįstama teisė nuspręsti dėl bylos esmės, išskyrus 
atvejus, kai teisės normos sieja administracinės bylos išsprendimą su administracine 
nuožiūra. Siūloma norma suteikia teismui įgalinimą priteisti iš viešojo administravimo 
institucijos besiskundžiančio asmens naudai piniginę sumą nuo 1 000 iki 10 000 zlotų 
kaip tam tikrą kompensaciją už sprendimo neįvykdymą. Be kompensacinės funkcijos, 
šios sumos priteisimo grėsmė sustiprins garantijas, kad viešojo administravimo subjek-
tai nustatytu terminu įvykdys teismo sprendimus9.

Teismo veiksmai, taip tiksliai įsiterpiant į viešojo administravimo institucijos įga-
linimus, yra pateisinami siekiu užtikrinti proceso efektyvumą ir greitumą. Tai leidžia 
besiskundžiančiam asmeniui greičiau gauti sprendimą, išsprendžiantį bylą iš esmės. 
Siūlomo įstatymo pakeitimo įtvirtinimas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio ir Konstitucijos 45 straipsnio nustatytą 
reguliavimą, nes tokiu būdu turėtų būti pagreitintas bylos nagrinėjimas ir išsprendi-
mas patologinėmis sąlygomis (turima omenyje situacija, kai byla du ar daugiau kartų 
grįžta į teismą dėl to, kad viešojo administravimo subjektas nepaiso teismo nurodymų 
dėl taikytinos teisės, nurodymų dėl tolimesnio bylos nagrinėjimo, teismo sprendimo 
nevykdymo ir kitų viešojo administravimo subjekto administraciniame procese pada-
rytų akivaizdžių teisės normų  pažeidimų) bei turėtų sumažinti paduodamų skundų 
dėl vilkinimo skaičių.

Siūloma taisyklė nepažeidžia steigiamosios nuostatos, įtvirtintos Konstitucijos 10 
straipsnio 1 dalyje bei jos reguliavimo dėl administracinių teismų funkcionavimo ir 
kompetencijos, nes Konstitucijos 175 straipsnio 1 dalis nustato administracinių teismų 

9 8 Yra siūloma įstatymą papildyti 145a straipsniu, kuriame būtų nustatyta: ,,1 paragrafas. 145 straipsnio  
1 paragrafo 1a ar 2 punkte nustatytais atvejais, jeigu tai yra būtina pagal bylos aplinkybes, teismas 
įpareigoja viešojo administravimo subjektą priimti per nustatytą terminą sprendimą ar nutartį, 
nurodant bylos išsprendimo būdą ar sprendimą, kuris turėtų būti priimtas, nebent bylos išsprendimas 
būtų paliktas administracinei nuožiūrai. 2 paragrafas. Viešojo administravimo subjektas, priėmęs 
1 paragrafe minėtą sprendimą ar nutartį, per septynias dienas nuo jų priėmimo praneša apie tai 
teismui. Jeigu viešojo administravimo subjektas nepraneša teismui apie sprendimo priėmimą, teismas 
gali paskirti viešojo administravimo subjektui 154 straipsnio  6  paragrafe nustatytą baudą. Nutartis 
gali būti priimta rašytinio proceso tvarka. 3 paragrafas. Jeigu viešojo administravimo subjektas 
nepriima sprendimo ar nutarties, kaip yra nustatyta  1 paragrafe, šalis per teismo nustatytą terminą 
gali paduoti skundą dėl sprendimo, patvirtinančio teisės ar pareigos buvimą ar nebuvimą. Teismas 
priims sprendimą dėl tokio dalyko, jeigu tai yra galima pagal bylos aplinkybes. Teismas, išnagrinėjęs 
skundą, išsprendžia, ar sprendimo ar nutarties nepriėmimas įvyko šiurkščiai pažeidžiant teisės aktų 
reikalavimus, be to, teismas ex officio  arba šalies prašymu gali paskirti viešojo administravimo 
subjektui 154 straipsnio  6 paragrafe  nustatytą baudą, arba priteisti  skundą padavusio asmens naudai 
iš viešojo administravimo subjekto 154 straipsnio  7 paragrafe  nustatytą baudą.“  
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vietą teisminės valdžios sistemoje, siejant jų uždavinius su teisingumo vykdymu (tuo 
pačiu Konstitucijos bendrosios nuostatos dėl teismų ir teisėjų taikomos taip pat ir 
administraciniams teismams). Konstitucijos 184 straipsnio 1 sakinyje yra nustatyta: 
„Vyriausiasis administracinis teismas bei kiti administraciniai teismai vykdo įstaty-
me nustatytą viešosios administracijos veiklos kontrolę“. Iš šios taisyklės išplaukia iš-
vada, kad administracinės bylos yra priskirtinos nagrinėti administraciniam teismui10. 
Administraciniai teismai yra kompetentingi nagrinėti bylas, kurios prieš tai buvo vie-
šojo administravimo subjekto dėl jų turimų valdingų įgaliojimų priimto sprendimo 
nagrinėjimo dalyku, o administracinio teismo, vykdančio teisingumą, vaidmuo yra šių 
veiksmų ar neveikimo1110 ištyrimas (koregavimas).

4. Vyriausiojo administracinio teismo kompetencijos plėtimas, suteikiant teisę priimti 
reformacinį sprendimą. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą ABTĮ 188 straipsnis suteikia 
teisę VAT priimti reformacinį sprendimą išimtiniais atvejais: kai nebuvo pažeistos pro-
ceso taisyklės, kurios galėjo turėti esminės reikšmės bylos išsprendimui, taip pat kai yra 
nustatomas tiktai materialinės teisės pažeidimas. Šio procesinio instituto išimtinį po-
būdį patvirtina minėtos taisyklės redakcija (įstatymo leidėjo vartojamos kategoriškos 
sąvokos, siaurinančios galimybę taikyti šią redakciją: „esminės reikšmės“, „tiktai“). Ta-
čiau reikėtų pabrėžti, kad ABTĮ 188 straipsnis yra vis dažniau taikomas VAT praktikoje 
(2008 metais šia tvarka buvo priimti 399 sprendimai, 2009 metais – 411, o 2010 metais 
– 553). Šie duomenys vienareikšmiškai apsprendžia poreikį įtvirtinti didesnes galimy-
bes priimti reformacinius sprendimus ir patvirtina ABTĮ 188 straipsnio pakeitimo pa-
grįstumą. Numatomų pakeitimų tikslas yra suteikti VAT įgaliojimus priimti reformaci-
nį sprendimą kiekvienu atveju. Dėl to Vyriausiasis administracinis teismas kiekvienu 
atveju turės galimybę nuspręsti dėl skundžiamų klausimų, kurie buvo vaivadijos admi-
nistracinio teismo nagrinėjimo dalyku, esmės, šiuos įgalinimus VAT įgyvendins vado-
vaudamasis visų pirma būtinumu pašalinti kliūtis, trukdančias greitai išnagrinėti bylą. 
Skundžiamo sprendimo panaikinimas (vietoje jo pakeitimo) dažnai lemia nepagrįstą 
teismo proceso prailginimą didinant teisminių instancijų skaičių. Todėl reikėtų tikėtis, 
kad numatomi reguliavimo pakeitimai prisidės prie teismo proceso trumpinimo ir su-
teiks galimybę užtikrinti proceso šalies garantiją į greitą teismo procesą.

ABTĮ 188 straipsnio siūloma formuluotė („Vyriausiasis administracinis teismas 
kasacinio skundo tenkinimo atveju, naikindamas skundžiamą sprendimą, išnagrinėja 
skundą, jeigu pripažįsta, kad bylos esmė yra pakankamai išaiškinta“) reikšmingai pra-
plečia VAT galimybes priimti reformacinį sprendimą, taigi sprendimą betarpiškai dėl 
skundo, paduoto vaivadijos administraciniam teismui. Vienintelė prielaida, leidžianti 
priimti reformacinį sprendimą, būtų pakankamas bylos esmės išaiškinimas. Sprendimo 
dėl minėto reguliavimo priėmimas ženkliai prisidėtų prie proceso administraciniuose 
tesimuose sutrumpinimo.

5. Proceso vaivadijų administraciniuose teismuose supaprastinimas. Supaprastintas 
procesas – tai specialus procesas administraciniuose teismuose, sureguliuotas ABTĮ 119–
122 straipsniuose. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, šalies prašymu, neprieštaraujant 

10 Por. L. Garlicki: Komentarz do art. 184 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. 
L. Garlicki, Warszawa 2004, s. 5.

11 Ten pat, s. 7.
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kitoms proceso šalims, byla gali būti išnagrinėta supaprastinta tvarka, jeigu sprendimas 
ar nutartis yra neteisėti dėl absoliučių negaliojimo pagrindų, kurie yra nustatyti Admi-
nistracinio proceso kodekso (toliau – ir APK) 156 straipsnio 1 paragrafe arba kitose 
normose, arba buvo priimti pažeidžiant teisės normas, sudarančias pagrindą atnaujinti 
procesą, taip pat, kai pati šalis pateikia prašymą nagrinėti bylą supaprastinta tvarka, ir 
nei viena kita šalis per 14 dienų nuo jos informavimo apie minėtą prašymą nereikalau-
ja nagrinėti bylą teismo posėdyje. Be to, pagal ABTĮ 121 straipsnį supaprastinta tvarka 
gali būti taip pat nagrinėjama byla, kai viešojo administravimo institucija neperdavė 
teismui skundo, nors jai ir buvo skirta bauda (ABTĮ 55 str. 2 par.). Teismas ar teisė-
jas vienasmeniškai nagrinėja bylą supaprastinta tvarka rašytinio proceso būdu (ABTĮ  
120 str.).

Supaprastinto proceso tvarka daugiausiai bylų yra išnagrinėta 2004 metais (902) 
ir 2005 metais (1390). Nuo 2006 metų užfiksuotas bylų nagrinėjimo supaprastinta 
tvarka skaičiaus mažėjimas (2006 metais – 683, 2007 metais – 358, 2009 metais – 36), 
tačiau nuo 2010 metų yra matomas bylų nagrinėjimo supaprastinta tvarka skaičiaus 
didėjimas (2010 metais – 154, 2011 metais – 440). Supaprastinta tvarka buvo nagrinė-
jami skundai, be kita ko, tokiose bylose: skundai dėl Nacionalinio atminimo institu-
to pirmininko sprendimų dėl atsisakymo pateikti dokumentus, skundai dėl Pasiprie-
šinimo dalyvių ir represuotų asmenų įstaigos vadovo sprendimų dėl pasipriešinimo 
dalyvio ar represuoto asmens statuso nesuteikimo, skundai dėl vaivadijos sanitarijos 
inspektoriaus sprendimų dėl atsisakymo nustatyti profesinę ligą, skundai dėl institu-
cijų sprendimų dėl atsisakymo skirti finansinę paramą – tikslines išmokas, tiesiogines 
žemės ūkio išmokas, nustatyti rinkliavą už naudojimąsi savivaldybės vandentiekiu ir 
kanalizacijos įregimais, dėl vykdytinų dokumentų perdavimo viešojo administravimo 
subjektui pagal dalykinę ar teritorinę kompetenciją, taip pat dėl atsisakymo atnaujinti 
skundo padavimo terminą ikiteismine tvarka nagrinėjančiai institucijai. Šia tvarka taip 
pat buvo paduodami skundai dėl viešojo administravimo institucijų neveikimo.

Siūloma įvesti įstatymo pakeitimą, leidžiantį praplėsti galimybę taikyti supapras-
tintą nagrinėjimo tvarką tose bylose, kurios dėl savo pobūdžio gali būti nagrinėjamos 
rašytinio proceso būdu, o būtent –  bylose pagal skundus dėl nutarčių arba skundus 
dėl neveikimo ir proceso ilgumo. Tai yra tokios bylų kategorijos, kuriose paprastai fak-
tinės aplinkybės yra akivaizdžios. Siūlomo reguliavimo priėmimas suteiks galimybę 
nagrinėti minėtas bylas ex officio supaprastinta tvarka. Dėl to sutrumpės minėtų bylų 
nagrinėjimo laikas, kas turi ypatingą reikšmę nagrinėjant bylas dėl neveikimo ir proce-
so ilgumo, bei eliminuos būtinumą skirti žodinį bylos nagrinėjimą bylose dėl skundų, 
kuriuose skundžiamos viešojo administravimo institucijų nutartys dėl tam tikrų pro-
cesinio pobūdžio veiksmų. 

6. Proceso Vyriausiajame administraciniame teisme efektyvumo gerinimas. Statisti-
niai duomenys dėl bylų nagrinėjimo trukmės vaivadijų administraciniuose teismuose 
yra pozityvūs, tačiau dėl kasacinių skundų nagrinėjimo trukmės nustatytas kasacinių 
skundų, išnagrinėtų iki 12 mėnesių, rodiklių padidėjimas (2010 metais – 49,6 %, 2011 
metais – 56,5 %) ir nežymus kasacinių skundų, išnagrinėtų per 12–14 mėnesių, skai-
čiaus sumažėjimas (2010 metais – 50 %, 2011 metais – 43,5 %). Tokia padėtis atsiranda 
dėl to, kad metai po metų yra sistemingai paduodama daugiau kasacinių skundų VAT. 
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2011 metais nustatytas yra 20 % skundų skaičiaus augimas, palyginus su 2011 metais12. 
Bylos, perduotos VAT, sudarė apie 21 % visų išnagrinėtų skundų, o 2004–2008 metais 
– apie 7–11 %. VAT tenkina apie 25 % kasacinių skundų. Tai paaiškinama tuo, kad di-
džioji dalis kasacinių skundų buvo paduota nesant tam pagrindo. Netenkintų kasaci-
nių skundų didžiąją dalį sudaro viešojo administravimo institucijų paduoti skundai, 
dažniausiai –  mokestinių institucijų.

Siūlomi pakeitimai yra nukreipti į tai, kad būtų įvestos taisyklės, užkertančios ke-
lią kompetentingoms institucijoms pradėti procesą antrosios instancijos teisme. Atlikti 
tyrimai patvirtina, kad sprendimų apskundimas antrosios instancijos teismui Europoje 
formuojasi 8–12 % lygyje. Laikant pavyzdžiu Europos Žmogaus Teisių Teismo sufor-
muotas tam tikras taisykles (pvz., skundų, paduotų piktnaudžiaujant procesu elimina-
vimas arba galimybė riboti kasacinių skundų padavimą bylose, kuriose administracinių 
teismų praktika yra suformuota), yra siūloma, viena vertus, suteikti vaivadijų adminis-
traciniams teismams įgalinimus dėl tam tikros savikontrolės, o kita vertus – įvesti tam 
tikrą kasacinių skundų įvadinį filtravimą vaivadijos administraciniame teisme, o vėliau 
VAT, ir suteikti galimybę atmesti skundą, jeigu yra piktnaudžiaujama teise jį paduoti.

Numatomais įstatymo pakeitimais siekiama suteikti kasaciniam nagrinėjimui ati-
tinkamą lygį ir sudaryti sąlygas greitam instancinės kontrolės funkcionavimui. Yra siū-
loma įvesti preliminarios kasacinių skundų padavimo kontrolės mechanizmą, siekiant 
eliminuoti tuos skundus, kuriuos paduodant yra akivaizdžiai piktnaudžiaujama šia tei-
se. Negali būti pateisinama tai, kad akivaizdžiai nepagrįstas ir neturintis jokio esminio 
pagrindimo skundas būtų nagrinėjamas VAT. Proceso efektyvumo rodikliai turėtų būti 
gerinami įvedant savikontrolės mechanizmą pirmosios instancijos teisme, kuris, laiky-
damas skundą visiškai nepagrįstu, galės pats priimti sprendimą byloje, be būtinumo 
įtraukti VAT. Be to, yra plečiamas skaičius bylų kategorijų, kuriose kasaciniai skundai 
bus nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, kas padarys procesą efektyvesnį ir pagreitins 
bylų nagrinėjimą.

Siūlymu eliminuoti iš kasacinio proceso ir įtvirtinti prie atskirųjų skundų bylų 
tokiais atvejais, kai yra skundžiamos nutartys dėl atsisakymo priimti kasacinį skundą 
– kai skundas buvo paduotas pasibaigus nustatytam terminui, per nustatytą terminą 
nepašalinti skundo trūkumai, yra paduotas tapatus nagrinėjamam skundas arba išna-
grinėtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, arba skundas nebuvo teisingai, kaip jau anks-
čiau nurodyta, apmokėtas (173 str. 1 par. pakeitimas) –  siekiama procesą VAT padaryti 
efektyvesniu. Nutartys, priimamos tokiose bylose, nepaisant to, kad užbaigia procesą, 
yra išimtinai procesinio pobūdžio, o praktikoje yra grindžiamos santykinai paprastai 
nustatomomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, todėl jų apskundimas labai for-
malizuotu kasacinio skundo padavimo keliu yra netikslingas.

Kita siūloma taisyklė, turint tikslą padaryti procesą efektyvesnį, įtvirtina vaivadi-
jos administracinio teismo kompetenciją nutraukti bylą, jeigu yra atsisakoma kasacinio 
skundo tokiame proceso etape, kai byla dar yra vaivadijos administraciniame teisme13.

Pirmiau minėtas siūlymas, suteikiantis galimybę vaivadijos administraciniam  

12 2011 metais buvo paduota 14 664 kasacinių skundų, 2010 metais – 11 676.
13 Yra siūloma įstatymą papildyti 178a straipsniu, kuriame būtų nustatyta: „Vaivadijos administracinis 

teismas rašytinio proceso tvarka nutraukia kasacinį procesą, jeigu proceso šalis atsisakė kasacinio 
skundo prieš jį perduodant  kartu su bylos medžiaga Vyriausiajam administraciniam teismui. Ši 
nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.“
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teismui atlikti skundžiamo sprendimo ar nutarties, dėl kurių gali būti paduotas ka-
sacinis skundas, savikontrolę, yra įtvirtintas 179 straipsnyje, papildant jį 2 paragrafu, 
kuriame yra nustatyta: „Jeigu iki kasacinio skundo perdavimo Vyriausiajam adminis-
traciniam teismui iš vaivadijos administracinio teismo šis nustato, kad byloje yra ne-
galiojantis procesas arba kasacinio skundo pagrindai yra akivaizdūs, panaikina skun-
džiamą sprendimą ar nutartį ir tame pačiame posėdyje išnagrinėja bylą pakartotinai. 
Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas kasaciniu skundu bendra tvarka“. Kasacinio 
skundo pagrindai yra akivaizdžiai pagrindžiami tuomet, kai teismas nedelsdamas juos 
įvertina pagrįstais. Siūlomas reguliavimas, įvedantis kasacinio skundo devoliutyvumo 
principo14 išimtį, yra apspręstas proceso ekonomijos principo – tuomet nėra poreikio 
įtraukti VAT.

Naują institutą – kasacinio skundo priėmimo ir atsisakymo priimti –  įveda siū-
lomas 179a straipsnis, kuris suteikia vaivadijos administraciniam teismui galimybę at-
sisakyti priimti kasacinį skundą, jeigu yra nustatoma, kad kasacinis skundas paduotas 
piktnaudžiaujant teise arba skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas. Šį klausimą teismas 
– trijų teisėjų kolegija išnagrinėja rašytinio proceso tvarka, priimta nutartis gali būti 
skundžiama atskiruoju skundu. Minėtas reguliavimas turėtų užtikrinti, kad nebūtų 
priimami nagrinėti ir nagrinėjami iš esmės akivaizdžiai nepagrįsti kasaciniai skundai, 
skundai paduoti piktnaudžiaujant teise, nesąžiningai paduoti skundai arba skundai, 
paduoti atidžiai neįvertinus apskundimo galimybių15.

Reikėtų pabrėžti, kad kitose teisės sistemose nustatyti apribojimai apskųsti admi-
nistracinių teismų sprendimus, visų pirma galimybė juos verifikuoti skundžiant instan-
cine tvarka (restriction on the right of appeal), nėra vertinami kaip konvencinių ir kons-
titucinių reikalavimų, nustatančių teisės kreiptis į teismą turinį, išimtys. Priešingai, šiuo 
metu jie yra pripažįstami būtinu ar net pageidautinu apskundimo procedūrų elementu, 
lemiančiu vykdomos kontrolės efektyvumą. Prancūzijos teisinėje sistemoje Valstybės 
tarybai paduodamam kasaciniam skundui taikoma preliminari priėmimo procedū-
ra; skundą atsisakoma priimti, kai jis negali būti paduotas arba nebuvo pagrįstas jo-
kiu argumentu dėl bylos esmės. Vokietijos teisinis reguliavimas nustato dar griežtesnį 
mechanizmą, leidžiantį kreiptis su skundu į šalies aukštesnės instancijos teismą – tai 
yra galima, kai: byla turi principinę reikšmę, byloje iškyla ypatingai sudėtingos faktinės 
ar teisinės aplinkybės, sprendimas prieštarauja administracinių tesimų ar Federalinio 
Konstitucinio Tribunolo praktikai arba yra rimtos abejonės dėl sprendimo teisingumo. 
Revizija Federaliniame Administraciniame Teisme yra galima dar labiau ribota apim-
timi. Panašus reguliavimas dėl apskundimo priemonės galimumo yra priimtas taip pat 
Švedijoje ir Suomijoje.

Be to, siūloma įvesti normą, nustatančią galimybę atsisakyti priimti nagrinėti ka-
sacinį skundą VAT tokiu atveju, kai teismas nustato, kad yra prielaidos, numatytos 179a 
straipsnio 1 paragrafe, būtent –  piktnaudžiavimas teise paduoti kasacinį skundą arba 
akivaizdus skundo padavimo pagrindų nebuvimas. Klausimas dėl atsisakymo priimti 
kasacinį skundą nagrinėjamas VAT rašytinio proceso tvarka, o nutarties motyvai gali 
būti sutrumpinti, glaustai aptariant teisinį pagrindą su konkrečių teisės normų turiniu. 
Ši nutartis gali būti skundžiama, skundą išnagrinėja VAT trijų teisėjų kolegija.

14 Vertėjos pastaba: kasacinio skundo nagrinėjimas aukštesnės instancijos teisme.
15 Žr. plačiau pvz. Z. Kmieciak: Nadużycie prawa do skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

PiP nr 10/2011.
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Siūloma teisės norma įveda bylų filtravimo kasaciniame procese institutą bei 
kartu užtikrina galimybę paduoti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria yra atsisakoma 
priimti kasacinį skundą. Dėl to nėra pažeidžiama Konstitucijos 45 straipsnio kartu su  
78 straipsniu ir 176 straipsnio garantuojama teisė kreiptis į teismą (teisė į teisingą ir 
viešą bylos nagrinėjimą be nepagrįsto delsimo teismingo, savarankiško, nešališko ir ne-
priklausomo teismo bei teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus). Kons-
titucijos 78 straipsnio turinys įtvirtina teisę bet kokio proceso šalims pradėti verifikaci-
nę procedūrą dėl bet kokių sprendimų, priimtų kaip pirmosios instancijos institucijoje, 
teisėtumo. Konstitucijos 78 straipsnio taisyklė nustato asmens subjektinę teisę skųsti 
teismo ir administracinius sprendimus, o 178 straipsnis visų pirma yra steigiamoji 
nuostata, o toliau ši norma –  garantinio pobūdžio. Iš Konstitucijos 78 straipsnio ir  
178 straipsnio išplaukia įstatymų leidėjo pareiga sukurti šalims galimybę pradėti pro-
cedūrą, skirtą verifikuoti pirmosios instancijos institucijos sprendimus. Toks verifika-
vimas bus galimas paduodant atskirąjį skundą, nes atskirojo skundo tenkinimo atveju 
kasacinis skundas bus išnagrinėtas iš esmės16.

Teismo procese administraciniuose teismuose kasacinis skundas yra apskundimo 
priemonė pagal dviejų instancijų proceso principą (Konstitucijos 176 str.). Vertinant 
ABTĮ teisinių nuostatų atitikimą Konstitucijai, Konstitucinis Tribunolas konstatavo, 
kad procesinės teisės normose esantis reguliavimas dėl apskundimo proceso atitinka 
Konstitucinio Tribunolo praktikoje nurodomus reikalavimus dėl apskundimo priemo-
nių prieinamumo. Nepažeidžiama teisė kreiptis į teismą taip pat todėl, kad neribojama 
galimybė pradėti procesą antrojoje instancijoje, užtikrinama tinkama jo eiga, apsau-
ganti nuo sprendimo priėmimo arbitralumo ir nelygaus traktavimo, be to, neužkerta-
mas kelias gauti antrosios instancijos teismo sprendimą17.

7. Teisės atlikti kai kuriuos procesinius veiksmus perdavimas teismo referentams. 
Siūlomų įstatymo pakeitimų tikslas yra perduoti vaivadijų administracinių teismų re-
ferentams funkcijas, kurios nėra sensu stricto teisingumo vykdymas, o yra tik būtinas 
bylos išnagrinėjimo elementas, kurias iki šiol įstatymų leidėjas buvo pavedęs atlikti 
teismų praktikos skyrių pirmininkams. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sri-
tyje yra priimta nuostata dėl šių klausimų teismingumo teismo referentams.

Šiuo metu galiojančiame reguliavime teismo referentų veiksmai apsiriboja medi-
acijos procesu ir bylomis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo. Siū-
lomas teismo referentų įgalinimų ir kompetencijos padidinimas būtų žingsnis iki jų 
pareigų priartinimo bendrosios kompetencijos teismo referentų pareigoms.

Įstatymo pakeitimo projektas nustato vaivadijų administracinių teismų referen-
tams tokią kompetenciją: siūlyti skirti kuratorių, esant priešingos proceso šalies pra-
šymui; priimti nutartis dėl procesinio dokumento nenagrinėjimo, kai nėra pašalinami 
formalūs trūkumai; siūlyti skirti kuratorių nedalyvaujančiam asmeniui; siūlyti teismui 
skirti palikimo kuratorių; priimti nutartis, konstatuojančias įsiteisėjimo faktą; priimti 
nutartis nutraukti bylą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos skyrimo; siūly-
ti sumokėti bylinėjimosi išlaidas; spręsti dėl administracinės bylos grąžinimo viešojo 
administravimo institucijai.

16 Por. L. Garlicki: Komentarz do art. 78 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. V, red.  
L. Garlicki, Warszawa 2007, s. 3–10.

17 Žr. wyrok TK z 20 IX 2006, SK 63/05, OTK nr 8A/2006, poz. 108.
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Siūlomas teismo referentų įgalinimų plėtimas prisidės prie vaivadijų administra-
cinių teismų darbo palengvinimo, ir tai atitiks 1986 m. gruodžio 12 d. Europos Ta-
rybos Ministrų Komiteto rekomendaciją Nr. R(86)12 valstybėms narėms, skirtą užti-
krinti priemones, mažinančias per didelį teismų darbo krūvį. Minėtame akte nurodyta, 
kad vienu iš rekomendacijoje iškeltų tikslų įgyvendinimo būdų yra laipsniškas teisėjų 
darbo krūvio mažinimas, mažinant užduotis, nesusijusias su sprendimų priėmimu (re-
komendacijos II p.) bei apsvarstymas galimybės perduoti kai kurias bylas (mažesnės 
reikšmės ar tam tikros kategorijos) asmenims (institucijoms) kitiems nei teismai (re-
komendacijos III p.). Siūlomi pakeitimai visiškai įgyvendina minėtus tikslus. Papildo-
ma teismo referentų kompetencija neperžengia rekomendacijoje apibrėžtų ribų. Rei-
kėtų pridurti, kad administracinių teismų darbo organizavimas yra nacionalinės teisės 
reguliavimo dalykas ir šioje srityje Europos Tarybos valstybės narės turi procedūrinę 
autonomiją. Reguliavimas dėl teismo referentų kompetencijos nepažeidžia Europos 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, nes minėta kompetencija 
neapima „teisingumo vykdymo“ veiksmų Konvencijos prasme.

8. Kiti pakeitimai. Įstatymo projekte dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 
pakeitimo yra daug kitų siūlymų pakeisti galiojančias taisykles. Kai kurie modifikavi-
mai išplaukia iš būtinumo atsižvelgti į Konstitucinio Tribunolo ir administracinių teis-
mų praktiką.

Daug pakeitimų numatyta ABTĮ 3 straipsnio 2 paragrafe, kuris konkretizuoja 
administracinių teismų kompetencijos apimtį, nustatytą Konstitucijos 184 straipsny-
je. Pakeitimai yra tvarkomojo pobūdžio ir yra susiję, be kita ko, su siekiu užkirsti ke-
lią skųsti administraciniam teismui atskirų aktų arba veiksmų, atliekamų formalizuotų 
procedūrų ribose, bei galimybės pašalinimu skųsti teismui atsisakymą atlikti veiksmus, 
nagrinėjant asmens individualų prašymą suteikti mokesčio konsultaciją, susijusią su 
vadinamąja ,,tyliąja“ mokestine interpretacija, kuri nustatyta 1997 m. rugpjūčio 29 d. 
Mokesčių administravimo įstatyme18.

Įstatymų leidėjas, sulygindamas mokestinių patarėjų ir patentų atstovų įgalinimus 
su advokatų ir teisininkų įgalinimais kasacinių skundų padavimo srityje, nulėmė bū-
tinumą atlikti kitus ABTĮ pakeitimus ir papildyti normas dėl mokestinių patarėjų ir 
patentų atstovų tose nuostatose, kuriose nustatyti advokatų ir teisininkų įgalinimai.

Dėl teisėjų nušalinimo instituto yra siūlomas pakeitimas ABTĮ 18 straipsnio  
6a punkto normos redakcijos, kuri buvo įtvirtinta įstatymų leidėjo (Senato siūlymu) 
po Konstitucinio Tribunolo sprendimo19, ir kurios redakcija yra nepakankamai tiks-
li bei sudaro galimybes plačiai aiškinti teisėjo nušalinimo prielaidas, ir todėl sukelia 
sunkumus sukomplektuoti teismo sudėtį daugumoje vaivadijų administracinių teismų. 
Siūlomu pakeitimu, atsižvelgiant į kylančius sunkumus skirstant bylas įsakmiai nusta-
tyta tvarka, yra įtvirtintos doktrinoje plačiai vartojamos sąvokos, pvz. „ypatingas admi-
nistracinis procesas“ ir „įprastas administracinis procesas“.

Kiti bendrosios dalies įstatymo pakeitimai yra nulemti būtinumo išeliminuoti in-
terpretacines abejones, nurodomas administracinių teismų praktikoje, bei patikslinti 
šias taisykles. Turimi omenyje tokie pavyzdžiai: procesinio veiksnumo definicijos pa-
keitimas; teismo pareigos individualiai informuoti visus proceso dalyvius apie posė-

18 Dz.U. 2012, poz. 749 su pakeitimais.
19 Wyrok TK z 14 X 2008, SK 6/07, OTK nr 8A/2008, poz. 137.
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dį panaikinimas, jeigu administracinio proceso metu šalys buvo informuojamos viešo 
paskelbimo būdu; teisinio reguliavimo, įtvirtinančio asmenis, galinčius būti institucijos 
atstovais, įvedimas; klausimo patikslinimas dėl keturiolikos dienų termino, per kurį ša-
lis turi pareikalauti iš institucijos pašalinti teisės pažeidimą, pobūdžio (pakeitimo esmė 
yra tokia, kad tik teismas gali įvertinti termino atnaujinimo prielaidas, o nustačius fak-
tą, kad nėra besiskundžiančio asmens kaltės, skundas bus nagrinėjamas iš esmės); pa-
tikslinimas termino eigos pradžios dėl trisdešimties dienų termino, nustatyto instituci-
jai į skundą pateikti atsiliepimą, sukomplektuoti administracinės bylos dokumentus ir 
perduoti juos teismui; privalomo skundo elemento įvedimas – įrodymo, patvirtinančio 
kreipimąsi į viešojo administravimo instituciją su prašymu pašalinti teisės pažeidimą, 
pateikimas.

Dalis atskirose taisyklėse siūlomų įvesti įstatymo pakeitimų dėl proceso pirmosios 
instancijos teisme, kaip ir dėl kasacinio proceso ar proceso pagal atskiruosius skundus 
bei dėl teismo referentų, buvo detaliai aptarta. Projekte taip pat yra siūlymai keisti tai-
sykles dėl bylinėjimosi išlaidų, skirti atstovus ex officio, o taip pat –  dėl proceso atnau-
jinimo instituto. Kaip buvo minėta, visi įstatymo pakeitimų siūlymai yra skirti tam, 
kad procesas administraciniuose teismuose taptų efektyvesnis, o bylos būtų užbaigtos 
nagrinėti be nepagrįsto delsimo.

Aprašytos pakeitimų kryptys atitinka siekį padaryti Lenkijos Respubliką efekty-
via valstybe, tarnaujančia savo piliečiams. Išsamios administracinių teismų teisėjų dis-
kusijos, o vėliau –  darbas dėl proceso administraciniuose teisme pagrindinių pakeiti-
mo krypčių, sutapo su Lenkijos Respublikos Prezidento iniciatyva sudarytos diskusijų 
grupės projekto „Efektyvi ir tarnaujanti valstybė“ sukūrimu –   pastaroji vadovauja-
si principu, pavadintu „Pilietis ir administracija. Būtini pakeitimai administraciniame 
procese“20.

Procesinio įstatymo principinės kryptys įgyvendina konstitucinį demokratiškos 
teisinės valstybės principą, ypatingai iš jo išplaukiantį procedūrinio teisingumo prin-
cipą; šis principas reikalauja įtvirtinti tokius proceso mechanizmus, kurie turėtų užti-
krinti jo skaidrumą21. Procedūrinio teisingumo esmę sudaro galimybės užtikrinimas 
šalims naudotis procesinėmis teisėmis ir garantijomis bei tikrumas, kad byla bus tin-
kamai ir kruopščiai išnagrinėta iš esmės. Taip suprantamo procedūrinio tinkamumo 
turinį sudaro, be kita ko, tokie elementai: šalies teisė būti išklausytai, teisė gauti infor-
maciją, teisė numatyti išsprendimo būdą, teisė į bylos išnagrinėjimą per protingą ter-
miną, suteikimas teismui galimybės visapusiškai išnagrinėti bylos aplinkybes22.

Nurodyti Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimai yra nukreipti į visišką 
minėto principo įgyvendinimą.

20 Žr. „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” nr 7/2011, s. 9–13 i 38–41.
21 Žr. pvz. wyrok TK z 20 X 2010, P 37/09, OTK nr 8A/2010, poz. 79.
22 Žr., pvz., Konstitucinio Tribunolo sprendimus: z 31 I 2005, SK 27/03, OTK nr 1A/2005, poz. 8; z 14 VI 

2006, K 53/05, OTK nr 6A/2006, poz. 66; z 12 VII 2011, SK 49/08, OTK nr 6A/2011, poz. 55; K. Osajda: 
Zasada sprawiedliwości proceduralnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, red. T. Ereciński, K. Weitz, Warszawa 
2010, s. 435 ir ten cituoti Konstitucinio Tribunolo sprendimai.
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Neutralumas kaip teisingumo konstanta

Lietuvos Respublikos Konstitucijos1 109 straipsnyje įtvirtintas vienas iš esminių 
valstybės veikimo postulatų, kuriuo teisingumo funkcijos vykdymas perduotas teismi-
nei valdžiai. Teisingumo kategorija turbūt neatsiejama nuo žmonių civilizacijos atsira-
dimo – jau ir vadinamos primityviosios bendruomenės tam tikrais būdais aiškino ir 
taikė teisingumo principą. Šiandien teisingumo teorijų yra įvairių. Jas galima skirstyti 
vadovaujantis įvairiais kriterijais. Vienas iš jų – procedūrinio teisingumo išskyrimas. 
Procedūrinio teisingumo atskaitos taškas – idėja, kad teisingumas bus užtikrintas, jei 
laikomasi iš anksto procedūroje numatytų taisyklių2.

Tarp įvairių procedūrinio teisingumo teorijų galima išskirti T. R. Tyler ir E. A. 
Lind požiūrį į procedūrinį teisingumą, kaip į būtinybę užtikrinti sąžiningą, nešališką 
teismo procesą. Šių autorių išskirta daugiavertybine (angl. group-value) teorija pabrė-
žiami tam tikri procedūros teisingumą užtikrinantys veiksniai: neutralumas, t. y. ginčą 
sprendžiantis asmuo turi lygiaverčiai žiūrėti į abi ginčo šalis; pasitikėjimas ginčą spren-
džiančiu asmeniu, t. y. ginčą sprendžiantis asmuo turi būti sąžiningas ir keliantis pasi-
tikėjimą; ginčo šalių statuso pripažinimas, t. y. ginčą sprendžiantis asmuo turi elgtis 
pagarbiai, oriai, gerbti ginčo šalių teises ir pažiūras3. 

Šiame straipsnyje siekiama pažvelgti į vienos iš teisingumo teorijų – procedūrinio 
teisingumo – tam tikrų požymių išraišką teisinėje praktikoje. Esminis išskiriamas as-
pektas – neutralumo užtikrinimas teismo procese ir jo santykis su individualiu teisėjų 
požiūriu į teismo procesą. Straipsnyje teigiama, kad procedūrinio teisingumo teorija 
leidžia pripažinti esant kertinį neutralumo teismo procese principą, kuris neatsiejamas 
nuo tokių elementų kaip teismo nepriklausomumas ir nešališkumas4. Straipsnio pro-

1 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 
1991, Nr. 6-166.

2 Dereškevičiūtė, M. Procedūrinio teisingumo elementai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
jurisprudencijoje. Teisė, 87 t., 2013 p. 115. Procedūrinis teisingumas – tai teisingo (tinkamo), sąžiningo, 
skaidraus ginčo nagrinėjimo idėja, atskleidžianti formalaus teisingumo turinį, žr. Beliūnienė, L et al. 
Galimybės siaurinti teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese. Mokslo studija. 
Lietuvos teisės institutas, 2014, p. 12.

3 Dereškevičiūtė, M. Procedūrinio teisingumo elementai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
jurisprudencijoje. Teisė, 87 t., 2013, p. 117; Vaičaitis, V. A. Teisingumo samprata ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas. Lietuvos Respublikos Konstitu cinio Teismo biuletenis, Nr. 1 (13), 2009.

4 Apie teismo nepriklausomumą ir nešališkumą yra atlikta nemažai tyrimų. Tarp Lietuvos autorių būtina 
išskirti V. Valančių (Valančius, V. Teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo įgyvendinimas. Daktaro 
disertacija. Lietuvos teisės universitetas, 2000), H. Šinkūną (Šinkūnas, H. Teisėjų nepriklausomumo 
įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2004), R. Merkevičių 
(Merkevičius, R. Teismo nešališkumo principo samprata Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Teisė, 76 t., 2010), G. Švedą (Švedas, G. Teisė 
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blematika slypi procesinėse, pozityviojoje teisėje apibrėžtose, galimybėse nušalinti tei-
sėją ar jam nusišalinti, kaip priemonei, šiuo metu nesukuriančiai pakankamų prielaidų 
visapusiškai užtikrinti neutralų teismo procesą.

Praktiniu aspektu svarbu pabrėžti, kad dar 1970 m. Europos Žmogaus Teisių Teis-
mas (toliau – ir EŽTT) byloje Delcourt prieš Belgiją5 savo argumentaciją rėmė Anglijos 
Karaliaus Suolo (angl. King‘s Bench) 1923 m. byloje R prieš Sussex Justices 6 išsakytu 
posakiu – justice must not only be done it must also be seen to be done, t. y. teisingumas 
ne tik turi būti įvykdytas, bet ir turi būti įvykdytas matomai. Nurodytoje EŽTT by-
loje buvo nagrinėjamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos7 
(toliau – ir Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies, inter alia įtvirtinančios asmens teisę į ne-
priklausomą ir nešališką teismą (angl. independent and impartial tribunal), pažeidimo 
klausimas. Taip EŽTT teisingumo vykdymą, kaip pamatinę teismų funkciją, susiejo su 
šių institucijų nepriklausomumo bei nešališkumo garantais, kurie, šio straipsnio auto-
rių nuomone, yra neatskiriami nuo neutralumo principo, t. y. kartu yra ir viso teisin-
gumo vykdymo proceso teisėtumo bei teisminės valdžios legitimumo, elementai. Kita 
vertus, įvairūs plačiai diskutuojami teismų praktikos pavyzdžiai vien Lietuvoje kelia 
daug klausimų dėl nušalinimo instituto veiksmingumo, siekiant užtikrinti teismo pro-
ceso neutralumą8.

Atsižvelgiant į tai, viena vertus, straipsnyje atskirai analizuojamos sudedamosios 
neutralumo principo dalys – teismo nepriklausomumo ir nešališkumo garantai, ver-
tinant jų pažeidimą kaip formalųjį teismo nu(si)šalinimo pagrindą. Kita vertus, kartu 
straipsniu siekiama atkreipti dėmesį, jog neutralumo principo veikimo sfera ir įtaka 
teisingumo vykdymo procesui yra gerokai platesnė nei pozityviosios teisės apibrėžti 
teismo nu(si)šalinimo pagrindai. Šis straipsnis nėra sistemiškas mokslinis tyrimas, tai 
yra straipsnio autorių įžvalgos tam tikrais aktualiais, diskutuotinais doktrinos ir ju-
risprudencijos klausimais.

Tarptautinių žodžių žodyne9 sąvoka „neutralus“ tarp kitų reikšmių apibrėžiama 
kaip „nedalyvaujantis ginče, kovoje“. Collins žodynas apibrėžia neutralų, tarp kitų reikš-
mių, kaip nesantį dalimi vienos šalies konflikto ar karo metu10. Čia būtina prisiminti 
ir turėti omenyje susijusią objektyvumo kategoriją. Tarptautinių žodžių žodynas tarp 
kitų „objektyvus“ sampratų pateikia „bešališkas, be išankstinio nusistatymo“. Apskritai 

į nepriklausomą ir nešališką teismą. In Valstybė ir žmogaus teisės. Vilnius, 2005) G. Ambrasaitę 
(Ambrasaitė, G. Teismo nepriklausomumas ir visuomenės pasitikėjimas teismu. Justitia, Nr. 6 (30), 
2000), L. Štarienę (Štarienė, L. Teisė į teisingą teismą pagal Europos Žmogaus Teisių Konvenciją. Registrų 
centras: Vilnius, 2010) ir kt. 

5 Delcourt prieš Belgiją, Nr. 2689/65, 31 pastr.
6 Jungtinės Karalystės Karaliaus Suolo 1923 m. lapkričio 9 d. sprendimas byloje R prieš Sussex Justices,  

1 KB 256, [1923] All ER Rep 233.
7 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista Protokolais Nr. 11 ir  

Nr. 14. Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7390..
8 Prisiminkime diskusijas dėl Vilniaus m. apylinkės teismo teisėjo 2008 m. spalio 20 d. nusišalinimo 

nutarties civilinėje byloje Nr. 2-813-294/2008, kuri kėlė daug klausimų dėl nusišalinimo instituto 
taikymo tikslų ir apimties (žr. pavyzdžiui, Merkevičius, R. Teismo nešališkumo principo samprata 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Teisė, 
76 t., 2010, p. 63) ar kitus visuomenėje garsiau diskutuotus atvejus, kai teisėjų sprendžiamos bylos ir jų 
veiksmai leido suabejoti tinkamu teismo neutralumo principo suvokimu. 

9 Tarptautinių žodžių žodynas. Atsakingasis redaktorius V. Kvietkauskas. VER, 1985.
10 Neutral. Collins Dictionary. Prieiga internete: <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/

neutral> [žiūrėta 2015 m. sausio 18 d.].
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objektyvumu galima būtų laikyti visa, kas atsiranda ir egzistuoja nepriklausomai nuo 
žmogaus valios, t. y. tiesioginis tikrovės atspindys, kuriam įtakos nedaro pats „suvo-
kiantysis“. Ryšys tarp neutralumo ir objektyvumo siekio – akivaizdus. 

Teisėje neutralumo, objektyvumo supratimas būtų sudėtingas, nes pati teisė – 
žmonių kūrinys, todėl gali būti traktuojama tik kaip subjektyvi realybė11. Kita vertus, 
teisėjas neturėtų vykdyti teisingumo iš „dramblio kaulo bokšto“, t. y. jis neturi būti per-
nelyg nutolęs nuo visuomenės poreikių, vertybių ir moralinių nuostatų12. Kitaip sakant, 
kompetentingas teisėjas visuomet stengsis kiekvieną atvejį nagrinėti individualiai, kad 
pasiektų teisingą rezultatą konkrečiam asmeniui ir situacijai, o ne aklai taikys bendrai 
nustatytą teisės normą. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą teisėjo požiūris į bylą bū-
tinai bus selektyvus, šališkas, todėl subjektyvus. Tad čia kyla klausimas, kiek iš tiesų 
teisėjas gali būti pakankamai „virš“ ginčo dalyko, kad vis dar galėtų į kilusį konflik-
tą žiūrėti neutraliai13 bei neperžengtų pakankamai slidžios objektyvumo ribos, tuo pat 
metu individualiai vertindamas byloje kilusią situaciją ir taikydamas teisę pagal pagrįs-
tą teisingumo sampratą. 

Teisėjui nesiekiant palaikyti nė vienos iš bylos šalių, galima kalbėti apie teismo 
nešališkumą14. Straipsnyje pirmiausiai aptariami kertiniai neutralumą teismo procese 
užtikrinantys elementai – nepriklausomumas ir nešališkumas. Tai daroma siekiant at-
kreipti dėmesį į nacionalinėje teisėje įtvirtintus gan ribotus nu(si)šalinimo pagrindus, 
kurie kartais gali būti taikomi ir per daug griežtai, formaliai. Taip pat straipsnyje patei-
kiamos įžvalgos apie platų EŽTT ir Konstitucinio Teismo požiūrį į teismų nepriklau-
somumą ir nešališkumą – kaip procesinį neutralumą padedančias užtikrinti garantijas. 
Siekiama atskleisti tam tikrus tipiškesnius nepriklausomumo ir nešališkumo pažeidimo 
atvejus, parodant jų platų spektrą nuo daugiau institucinių išorinio pobūdžio veiksnių 
iki sunkiai įrodomų subjektyvių, asmeninį teisėjo požiūrį parodančių elementų.

Teismo neutralumo užtikrinimas pagal nacionalinę ir EŽTT jurisprudenciją

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymą15 bei Konvenciją asmuo turi teisę, kad 
jo byla būtų teisingai išnagrinėta pagal įstatymus sudaryto nepriklausomo ir nešališko 
teismo (atitinkamai 5 str. ir 6 str. 1 d.), teismai bylas nagrinėja laikydamiesi proceso 
šalių lygiateisiškumo, teisės į teisinę pagalbą, teisės į tinkamą, operatyvų, ekonomiš-
ką procesą, teisės būti išklausytam, rungimosi, nekaltumo prezumpcijos, teismo ne-
šališkumo, teismo proceso viešumo, betarpiškumo ir draudimo piktnaudžiauti proce-

11 Vaišvila A. Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose. Jurisprudencija, 8(86), 2006.
12 Čia galima prisiminti ir R. Dworkino diskusijas dėl teisėjui svarbių veiksnių, priimant sprendimą 

(Dworkin, R. Principo reikalas. Lietuvos rašytojų sąjungos biblioteka: Vilnius, 2006) ar A. Barako 
poziciją dėl teisėjo funkcijos – atskleisti visuomenės konsensusą, kuris atspindėtų nuolatinius 
visuomenės veikimo principus ir dogmas (Barak, A. Teisėjo vaidmuo demokratinėje valstybėje. 
Konstitucinė jurisprudencija, Nr. 1, 2006, p. 298.).

13 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2012 m. balandžio 4 d. nutartyje 
administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012 pažymėjo, kad „<...> asmens konstitucinė teisė, jog jo 
bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio 
nešališkumo gali kilti abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus <...>“.

14 Štarienė, L. Teisė į teisingą teismą pagal Europos Žmogaus Teisių Konvenciją. Registrų centras: Vilnius, 
2010, p. 385.

15 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 17-649.
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sinėmis teisėmis principų (Teismų įstatymo 34 str.). Praktiškai analogiškos nuostatos 
įtvirtintos ir Konstitucijoje16 bei procesiniuose įstatymuose17. Didelis dėmesys teismo 
proceso neutralumui per teismo nepriklausomumą užtikrinti skiriamas tarptautinės 
bendruomenės18. Čia verta prisiminti ir 1994 m. spalio 13 d. Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto priimtą rekomendaciją Nr. R(94)12 „Dėl teisėjų nepriklausomumo, veiksmin-
gumo ir vaidmens“, 2010 m. lapkričio 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto pa-
tvirtintą rekomendaciją Nr. (2010)12 „Dėl teisėjų: nepriklausomumas, veiksmingumas 
ir atsakomybė“19, 1999 m. Taipėjuje Tarptautinės teisėjų asociacijos centrinės tarybos 
patvirtintą Visuotinę teisėjų chartiją, 2002 m. Hagoje priimtus Bangaloro teisėjų prin-
cipus20 ir kitus  dokumentus.

Nepriklausomumo ir nešališkumo įtvirtinimas nėra savitikslis. Jis leidžia realizuo-
ti tam tikras pamatines vertybes. Viena iš jų – užtikrinti teismo proceso orientaciją į 
neutralų rezultatą, t. y. įgyvendinti neutralumo principą. Vienas iš teisinio reguliavimo 
(įskaitant ir minkštąjį reguliavimą (angl. soft law) ypatumų, kalbant apie nepriklauso-
mumo ir nešališkumo standartus, yra vienas svarbus nepriklausomo ir nešališko teis-
mo reikalavimas – neutralumas. Neutralumo ir objektyvumo sąsajos leidžia ieškoti 
nuorodų į objektyvaus sprendimo teismo procese siekį. Tarp retų įpareigojimų teismui 
vadovautis objektyvumu – tai ABTĮ 81 straipsnis, kuriame numatyta, jog, nagrinėdami 
administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant vi-
sas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Analogiška nuostata 
numatyta ir CPK 185 straipsnyje. 

Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso21 8 straipsnyje numatyta, kad, vado-
vaudamasis teisingumo ir nešališkumo principais, teisėjas konfliktinėse situacijose pri-
valo elgtis nešališkai, ieškoti objektyviausio ir teisingiausio sprendimo. Išskirti reikėtų 
2010 m. rekomendacijas Nr. (2010)12. Šis tarptautinis dokumentas priimtas peržiūrėjus 
ir atnaujinus ankstesnę 1994 m. rekomendaciją. Tačiau bent jau teismų jurisprudenci-
joje ji daug dėmesio nesulaukė22, nors ir išplečiama, pateikiama gerokai daugiau nuo-
rodų į nepriklausomumo elementą. Rekomendacijų 9 punkte pabrėžiama, kad spren-
dimas nušalinti teisėją nuo bylos turi būti pagrįstas visų pirma objektyviu, iš anksto 
 

16 Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnio 1 dalis.
17 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme. Valstybės žinios, 2011, Nr. 85-4131 (toliau – 

ir ABTĮ); Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse. Valstybės žinios, 2002, Nr. 37-1341 
(toliau – ir BPK); Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse. Valstybės žinios, 2002, Nr. 36-1340 
(toliau – ir CPK), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatyme. Valstybės žinios, 2011,  
Nr. 85-4131. 

18 Lietuvos teisinės institucijos. Moksl. red. E. Kūris. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 149.
19 2010 m. lapkričio 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. (2010)12 „Dėl teisėjų: 

nepriklausomumas, veiksmingumas ir atsakomybė“. Prieiga internete: <http://www.coe.int/t/dghl/
cooperation/ccje/textes/DocsRef_en.asp> [žiūrėta 2015 m. vasario 13 d.].

20 Bangaloro teisėjų etikos principai. Projektas parengtas 2001 m. Teisėjų grupės dėl teismų 
neliečiamumo stiprinimo. Kodeksas buvo priimtas teismų pirmininkų posėdyje, vykusiame Taikos 
rūmuose, Hagoje, 2002 m. lapkričio 25–26 d.

21 Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas, patvirtintas Visuotinio teisėjų susirinkimo 2006 m. 
birželio 28 d. sprendimu Nr. 12 P-8.

22 Šinkūnas, H. Apie teisėjų nepriklausomumą, veiksmingumą ir atsakomybę. In Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. Druka: Klaipėda, 2012, p. 124. 



308

II. Administracinė doktrina

įtvirtintu kriterijumi23. Bylų paskirstymas turi būti pagrįstas objektyviais, iš anksto 
įtvirtintais kriterijais (24 punktas). Atitinkami reikalavimai keliami ir sprendimams dėl 
teisėjų karjeros (44 punktas).

Kaip matyti, praktiškai tik Teisėjų etikos kodeksas įpareigoja teisėją siekti objek-
tyviausio sprendimo. Veikiausiai nekiltų ginčų dėl to, kad, pavyzdžiui, dar parengia-
mojoje teisminio proceso stadijoje esant pažeistam nekaltumo prezumpcijos principui 
(teisėjui viešai pasisakant apie asmens kaltę), sprendimas negalėtų būti laikomas priim-
tu objektyvaus teismo, nors žvelgiant iš šalies – pats sprendimas galbūt galėtų būti lai-
komas teisingu, tačiau dėl pažeisto neutralumo principo (šiuo atveju – pažeisto teismo 
nešališkumo principo) – neteisėtu. Tad keltinas klausimas – kas gali padėti užtikrinti 
tai, kad teismo procesas atitiktų neutralumo principą ar jo dalimi esančius nepriklau-
somumo, nešališkumo postulatus? Viena iš pagrindinių tam skirtų priemonių šiuolai-
kiniame teismo procese yra teisėjo nušalinimo institutas.

Nepaisant plačios Konstitucinio Teismo formuojamos doktrinos, susijusios su 
teismo neutralumo standartu, – asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų neša-
liškas teismas, reiškia tai, jog asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo 
gali kilti abejonių; teisėjas, nagrinėjantis bylą turi būti neutralus24 – tam tikrais atvejais, 
net ir esant abejonių dėl teismo nepriklausomumo ar nešališkumo, ne visuomet bus 
pasiekta pagrįstumo kartelė teismui nu(si)šalinti. Ji gali būti nepasiekta tokiais atvejais, 
kai formaliai bus sudėtinga nustatyti vieną iš aiškiai nurodytų teismo nušalinimo pa-
grindų, nors klausimas dėl teismo šališkumo gali likti. Problema dėl aukšto nešališku-
mo ar nepriklausomumo lygmens neužtikrinimo susijusi su per daug aptakiais nušali-
nimo pagrindais nacionaliniame reguliavime, kurių aiškinimas teismų praktikoje yra 
žemesnio lygmens nei galėtų sekti iš EŽTT formuojamo standarto.

Neutralus teisėjo požiūris nagrinėjant bylą yra aksioma, kuri įprastai nėra įtvir-
tinta pozityviojoje teisėje. Tai daugiau susiję su vyraujančiais visuomenės lūkesčiais 
dėl teismo proceso nei su aiškiai įvardytais įstatyminiais teismo proceso veiklos pa-
grindais. Tačiau šio įpareigojimo apimtis kartais suvokiama ribotai. Straipsnio auto-
rių nuomone, teisingumo vykdymas – kompleksinis procesas. Pirmiausia, objektyvaus 
teismo proceso pamatas klojamas teisės aktais, reglamentuojančiais teismų sistemą, 
teisėjų atranką, garantijas ir pan., priėmimą. Juk netinkamai, nesivadovaujant objek-
tyviais kriterijais, parinktas – aukštų kvalifikacinių, moralinių, reputacijos ir kt. reika-
lavimų neatitinkantis teisėjas negalėtų tinkamai, taip pat ir neutraliai, vykdyti jam pa-
tikėtų funkcijų. Arba esant ir kitai situacijai – neįtvirtinus objektyvaus teisėjų atrankos 
ar karjeros modelio, gali būti sudaroma galimybė paveikti teisėjo ar net visos teisinės 
sistemos nepriklausomumą. Tai taip pat galėtų lemti dėsningus, t. y. kartu ir pažei-
džiančius neutralumą, teismo sprendimus25. Galimybė kvestionuoti teisėjo neutralumą 

23 Angl. a decision to withdraw a case from a judge should be taken on the basis of objective, pre-established 
criteria and following a transparent procedure by an authority within the judiciary.

24 Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutarimas. Valstybės žinios, 2006, Nr. 130-4910
25 EŽTT jurisprudencijoje yra pabrėžęs, kad vien dėl tos aplinkybės, jog tam tikro teismo narius yra 

paskyręs vykdomasis organas, neturėtų kilti abejonių dėl tokio teismo nepriklausomybės. Teismo 
vertinimu, yra suprantama, jog teisėją paskyrusi institucija pateikia teisėjui tam tikras gaires, kaip 
vykdyti savo funkcijas, tačiau svarbu yra tai, kad paskirtas asmuo vykdytų teisėjo pareigas remdamasis 
savo individualiais sugebėjimais ir pagal įstatymą, o ne vadovautųsi „išoriniais“ nurodymais 
konkrečioje byloje. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog viena iš teismo nepriklausomumo garantijų 
– visam gyvenimui skiriami teisėjai, tačiau pastebėjo, kad trumpas teisėjų veiklos laikas taip pat gali 
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atsietai nuo formaliųjų teismo nu(si)šalinimo pagrindų sudarytų sąlygas teisingumo 
vykdymo proceso metu iškelti problemas, kurių, pavyzdžiui, be įstatymų leidėjo valios, 
nebūtų įmanoma išspręsti. 

Prieš pradedant analizuoti galimus neutralumo principo pažeidimus ir teisminės 
praktikos pavyzdžius, atkreiptinas dėmesys, kad straipsnyje pirmiausia atskirai tyri-
nėjamas teismo nepriklausomumas ir nešališkumas – kaip sudedamosios neutralumo 
principo dalys ir kartu – įstatyminiai pagrindai teismui nu(si)šalinti. Šios dvi sąvokos 
labai susijusios tarpusavyje. Nepriklausomumo principas daugiau nurodo teisėjo ryšį 
su išoriniu pasauliu, tuo tarpu nešališkumo – teisėjo vidinius įsitikimus ir teisėjo asme-
ninį požiūrį į konkrečią bylą26. Pasak kai kurių autorių, nešališkumas galėtų būti laiko-
mas nepriklausomumo principo dalimi, t. y. teisėjo „vidiniu nepriklausomumu“27. Kiti 
autoriai teigia, jog, egzistuojant funkciniam teismo nepriklausomumo ir nešališkumo 
ryšiui, – teismo nepriklausomumas yra teismo nešališkumo sąlyga28. Vidinio ir išorinio 
nepriklausomumo išskyrimu pagrįstos ir 2010 m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
rekomendacijos. Išorinis nepriklausomumas dar vadinamas instituciniu ar funkciniu 
nepriklausomumu29.

Kitų valstybės valdžių kišimasis į teismų veiklą, susijusią su teisingumo vykdymu, 
finansiniu ir organizaciniu bei kitokiu teismų priklausomumu nuo kitų valdžių, supo-
nuotų šio principo pažeidimą30. Nepriklausomumo principas reiškia ir asmeninį teisėjo 
nepriklausomumą sprendžiant ir nagrinėjant konkrečias bylas, t. y. teisėjo nepriklauso-
mumą nuo bylos šalių, jų atstovų, teismo pirmininko arba kitų kolegų31. Tokį garantijų 
turinį teismo nepriklausomumo principui priskiria LRKT32 ir EŽTT33. 

Nepriklausomumo ir nešališkumo principų sąsajumo ir „persidengimo“ tenden-
cija matyti ir EŽTT jurisprudencijoje34. EŽTT, nagrinėdamas Konvencijos 6 straipsnio  
1 dalyje įtvirtinto nešališko teismo principo pažeidimus, yra pabrėžęs, kad nešališku-
mo reikalavimas turi du aspektus. Pirma, teismas turi būti subjektyviai nešališkas, t. y. 
nė vienas teismo narys neturi asmeniškai turėti išankstinio nusistatymo ar būti ten-
dencingas. Asmeninis arba subjektyvus nešališkumas yra preziumuojamas, jeigu nėra 
tam prieštaraujančių įrodymų. Antra, teismas turi būti nešališkas objektyviąja prasme, 

būti pateisinamas, pavyzdžiui, kai jie tokią veiklą vykdo nemokamai. Žr. Campbell ir Fell prieš Jungtinę 
Karalystę, Nr. 7819/77; Nr. 7878/77, 77–82 pastr.

26 Bangamwabo, F-X. The right to an independent and impartial tribunal: A comparative study of the 
Namibian judiciary and international judges. In The independence of the judiciary in Namibia. Red.  
N. Horn, A. Bösl. Macmillan Education Namibia, 2008, p. 284.

27 Kuconis, P., Nekrošius, V. Teisėsaugos institucijos. Vilnius, 2001, p. 46–47; Šinkūnas H. Teisėjų 
nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 
2004, p. 135–136.

28 Merkevičius, R. Teismo nešališkumo principo samprata Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir 
Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Teisė, 76 t., 2010, p. 69.

29 Lietuvos teisinės institucijos, supra 18, p. 147.
30 Laužikas, E., Mikelėnas, V., Nekrošius., V. Civilinio proceso teisė. I dalis. Vilnius: Justitia, 2003, p. 155.
31 Valutytė, R. Galimi konstitucinių principų bei Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimai 

įgyvendinant valstybės atsakomybę dėl EB teisę pažeidžiančių galutinės instancijos teismų veikų. 
Socialinių mokslų studijos, 3(3), 2009, p. 151.

32 Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios, 1995, Nr. 101-2264.
33 Ringeisen prieš Austriją, Nr. 2614/65, 95 pastr.
34 Garcia Roca, J; Santolaya, P. Europe of Rights: A Compendium on the European Convention of Human 

Rights. Martinus Nijhoff Publishers, 2012, p. 224-225; Merkevičius, supra 28, p. 69.
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t. y. jis turi pateikti pakankamas garantijas, pašalinančias bet kokią su tuo susijusią abe-
jonę35. Taip nešališkumas suprantamas ir Lietuvos teismų praktikoje36.

Iš esmės objektyvusis nešališkumo principo kriterijus susijęs su teismo nepri-
klausomumo principu37. EŽTT, nagrinėdamas, ar nacionalinis teismas atitinka nepri-
klausomo tribunolo kriterijus, dažniausiai vertina šiuos aspektus: teisėjų ar atitinkamo 
organo narių paskyrimo būdą; terminą, kiek laiko minėti teisėjai ar asmenys eis savo 
pareigas; įtvirtintą garantijų sistemą, kuri užkirstų kelią teismų išorinei įtakai, ar tri-
bunolas gali būti išoriškai vertinamas kaip nepriklausomas, ar vykdomoji valdžia ne-
gali vienašališkai pašalinti teisėjų nepasibaigus jų paskyrimo laikui38. Nagrinėdamas 
nešališkumo kriterijų subjektyviąja prasme, EŽTT labiau koncentruojasi į asmeninį 
bylą nagrinėjančio teisėjo ar teisėjų kolegijos nepriklausomumą, o ne į visą teisminę 
sistemą. Pavyzdžiui, teisėjų kolegijos sudėtį (teismo tarėjų dalyvavimą), ankstesnį tei-
sėjo dalyvavimą nagrinėjant tą pačią bylą, teisėjo vykdomas kitas funkcijas (prokuroro, 
vykdomosios valdžios ir pan.), ankstesnes teisėjo pareigas ir pan. 

Pagrindinis objektyvaus ir subjektyvaus EŽTT atliekamo teismo nešališkumo tes-
tų skirtumas – įrodinėjimo naštos paskirstymas. Subjektyvusis teisėjo nešališkumas 
preziumuojamas, kol nėra pateiktų pakankamų įrodymų, patvirtinančių teisėjo šališku-
mą39. Objektyvaus nešališkumo testo atveju – pakanka pagrįstos objektyvaus stebėtojo 
abejonės teisėjo nešališkumu40.

Toliau darbe žvelgiama, kokį išorinio nešališkumo turinį galima priskirti teismo 
nepriklausomumo principui, o kokius vidinius įtakos elementus – nešališkumui. At-
kreipiamas dėmesys į tai, kaip vyraujantis standartas apima daugiau atvejų nei leidžia 
procesinės teisėjo nušalinimo galimybės.

 
Teismo nepriklausomumas

Teisėjo vykdomos kumuliatyvios funkcijos (einamos pareigos)

Nors vertybe laikoma tai, jog teisėjas vykdo teisingumą neatitolęs nuo visuomenės, 
t. y. yra susipažinęs su įvairiomis funkcijomis, pareigomis, gali pasigirti kompetencija 
keliose teisinėse ar su teise susijusiose srityse, teismo nešališkumo ir nepriklausomumo 
garantija reikalauja, jog teisėjas, kuris turi spręsti šalių konfliktą, turėtų išlikti vieno-
dai neutralus abiejų šalių atžvilgiu. Nagrinėdamas ne kartą doktrinoje analizuotą bylą 
Daktaras prieš Lietuvą41, EŽTT nustatė, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – 
ir LAT) Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis pirmosios instanci-
jos teismo teisėjo kreipimusi, pateikė kasacinį teikimą skyriaus teisėjams. Pirmininkas 
 

35 Žr., pavyzdžiui, Piersack prieš Belgiją, Nr. 8692/79, 30 pastr.
36 Žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinius sprendimus baudžiamosiose bylose  

Nr. 2K-102-699/2015, Nr. 2K-340/2008, Nr. 2K-243/2009 ir kt.
37 Štarienė, supra 14, p. 375.
38 Žr., pvz., Findlay prieš Jungtinę Karalystę, 73 pastr.; Incal prieš Turkiją, 1998-IV, 65 pastr.; Brudnicka ir 

kiti prieš Lenkiją, Nr. 54723/00, ECHR 2005-II, 38 pastr.; Luka prieš Rumuniją Nr. 34197/02, 37 pastr.; 
Pohoska prieš Lenkiją, Nr. 33530/06, 34 pastr.

39 Le Compte, Van Leuven and De Meyere prieš Belgiją, Nr. 6878/75; Nr. 7238/75, 58 pastr.
40 Žr., pvz., Khodorkovskiy and Lebedev prieš Rusiją, Nr. 11082/06 ir 13772/05, 485 pastr.
41 Daktaras prieš Lietuvą, Nr. 42095/98.
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pasiūlė panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios 
instancijos teismo nuosprendį. Tuomet pirmininkas paskyrė teisėją pranešėją ir sudarė 
kolegiją bylai nagrinėti. Nagrinėjant bylą kasacine tvarka, pirmininko kasacinį teikimą 
palaikė prokurorai ir tenkino Aukščiausiasis Teismas. 

EŽTT vertinimu, toks siūlymas negali būti laikomas neutraliu šalių požiūriu. 
Rekomenduodamas priimti ar panaikinti konkretų sprendimą, pirmininkas neišven-
giamai tampa teisiamojo sąjungininku arba oponentu. Todėl EŽTT nurodė, kad kai 
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ne tik imasi prokuroro vaidmens, bet ir gre-
ta organizacinių ir vadybinių funkcijų sudaro teismą, negalima pasakyti, kad vertinant 
objektyviai, egzistuoja pakankamos garantijos, pašalinančios bet kokias pagrįstas abe-
jones dėl neleistino spaudimo nebuvimo. Pasak EŽTT, byloje nustatytas faktas, kad 
pirmininko įsikišimą paskatino pirmosios instancijos teismo teisėjas, tik dar labiau pa-
tvirtino pažeidimą. Abejonės dėl Aukščiausiojo Teismo nešališkumo gali būti laikomos 
objektyviai pagrįstomis, todėl teismas konstatavo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pa-
žeidimą šioje byloje42. 

Kitoje EŽTT byloje Gazeta Ukraina-Tsentr prieš Ukrainą43 suformuota taisyklė, 
susijusi su tam tikrą padėtį teismų sistemoje užimančio teisėjo galimybėmis daryti įta-
ką kitiems teisėjams. Pareiškėjas šioje byloje ginčijo teismo nešališkumą ir nepriklauso-
mumą tuo pagrindu, jog ieškovas nacionaliniame teisme buvo regioninės teisėjų tary-
bos pirmininkas ir galėjo daryti įtaką kiekvienam teisėjui tame regione. EŽTT atkreipė 
dėmesį, jog teisės aktai šios tarybos pirmininkui suteikia teisę pradėti drausmines pro-
cedūras prieš kitus teisėjus bei atkreipė dėmesį, jog konkrečiu atveju byloje yra pateik-
ta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, jog pirmininkas, naudodamasis savo kompe-
tencija, teisėjų karjerai gali daryti tiesioginę įtaką. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, jog 
pareiškėjo įtarimai dėl galimo teismo šališkumo yra pagrįsti.

Wettstein prieš Šveicariją byloje EŽTT susidūrė su situacija, kada teisėjai taip pat 
buvo ir praktikuojantys teisininkai. Du nariai iš penkių teisėjų kolegijos, nagrinėjan-
čios pareiškėjo kreipimąsi, dalinosi tomis pačiomis patalpomis su teisininku, atsto-
vaujančiu kitai šaliai keliuose teisiniuose procesuose dėl pareiškėjo nuosavybės. Nors 
teismas nurodė, jog pagal bendrą taisyklę, papildomas teisėjo kaip teisininko darbas 
nelaikytinas prieštaraujančiu Konvencijos nuostatoms, tačiau šiuo konkrečiu atveju ta 
aplinkybė, jog teisėjų bendradarbis buvo pareiškėjui oponuojančios šalies atstovas ki-
toje byloje, nors ir ne itin svaria dalimi, tačiau leido patvirtinti pareiškėjo įtarimus dėl 
teismo šališkumo44. 

EŽTT taip pat yra pateikęs savo išvadą dėl teisėjo ir parlamentaro funkcijų sude-
rinamumo. Situacijos specifika buvo tai, kad Suomijos apeliacinės instancijos teismo 
teisėjas tuo pat metu buvo ir parlamento narys. Nors pagal Suomijos įstatymus, parla-
mentaro ir aukštos pozicijos teisėjo pareigos nėra suderinamos, tačiau ši taisyklė neap-
ėmė apeliacinio teismo teisėjų. Spręsdamas teismo nepriklausomumo bei nešališkumo 
klausimą, EŽTT pirmiausia pažymėjo, jog vien ta aplinkybė, kad teisėjas yra įstatymų 
leidžiamosios valdžios narys, nesudaro pagrindo spręsti, jog jis galėtų kokiu nors būdu 
būti šališkas pareiškėjo atžvilgiu. Teismo manymu, vien pats faktas, kad teisėjas dalyvavo 

42 Jočienė, D. Lietuvos Respublikos pralaimėtos bylos Europos Žmogaus Teisių Teisme: teisinės pamokos 
ir ateities perspektyvos. Teisė, 45 t., 2002, p. 54–78.

43 Gazeta Ukraina-Tsentr prieš Ukrainą, Nr. 16695/04.
44 Wettstein prieš Šveicariją, Nr. 33958/96, ECHR 2000-XII, 48 pastr.
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priimant bylai aktualų teisės aktą, neleidžia spręsti apie jo šališkumą45, jei anksčiau mi-
nėtas teisėjas nebuvo išreiškęs savo nuomonės dėl tokio teisės akto (pvz., inicijavęs jo 
priėmimą, teikęs išaiškinimą bylai aktualiais klausimais ir pan.)46. Ši situacija aiškiai 
iliustruoja per daug formalaus nušalinimo pagrindų vertinimo rizikas, kurios galėtų 
leisti suabejoti, ar teisėjas, nusišalinęs tokiu atveju, neperžengia tam tikros ribos, kurią 
pagal Konstitucinį Teismą galima būtų įvardyti nu(si)šalinimu kaip savitiksliu dalyku 
ar privilegija, kalbant apie nepriklausomumo sampratos ir pareigos užtikrinti asmens 
teisę į nešališką teismą turinį47. Atsižvelgiant į tai, kiekviena abejonė dėl teismo neutra-
lumo byloje turi būti vertinama detaliai ir visapusiškai. 

Teisėjo priimami ikiteisminiai / procesiniai sprendimai

Gan įprasta, kad teisėjo neutralumu suabejojama tais baudžiamosios bylos nagri-
nėjimo atvejais, kai pagal nacionalinės teisės nuostatas tas pats teisėjas, dar iki prade-
dant nagrinėti bylą teisme, sprendžia tam tikrus procesinius klausimus, pvz., dėl su-
laikymo pratęsimo, atlieka kitas ikiteisminio teisėjo funkcijas. Nors šioje srityje EŽTT 
jurisprudencija yra gan kazuistiška, vis dėlto galima išskirti keletą esminių principų, 
nuo kurių teismas nenukrypsta. Štai vien pati aplinkybė, jog tas pats teisėjas priėmė 
tam tikrus ikiteisminius sprendimus, nėra pakankama pagrįsti teisėjo šališkumą48 – tai 
priklauso nuo ikiteisminių sprendimų „apimties ir pobūdžio“49. 

Aiškindamas „apimties ir pobūdžio“ kategoriją, EŽTT yra atkreipęs dėmesį į ke-
letą svarbių veiksnių. Pirmiausia, teismas nagrinėja, ar sprendimas, kurį teisėjas priė-
mė ikiteisminėje stadijoje, yra susijęs su tuo pačiu teisiniu klausimu, kurį teisėjas turės 
spręsti bylos nagrinėjimo metu (bylos esmė, kaltė ir pan.), po to seka analizė, kokią įta-
ką ikiteisminėje stadijoje su byla susipažinęs ir tam tikrus klausimus jau išsprendęs tei-
sėjas gali daryti kitiems teisėjams kolegijoje, bei ar minėto teisėjo sprendimų, priimtų 
ikiteisminėje stadijoje, pagrįstumas vėliau yra tikrinamas nagrinėjant bylą iš esmės. Jei 
ikiteisminėje bylos stadijoje ir teisminiame nagrinėjime sprendžiami klausimai yra iš 
esmės tapatūs, analizuojama, kokio „įsitikinimo laipsnio“, kalbant apie ikiteisminiame 
tyrime vykdomo įrodymų vertinimą, sprendžiant tam tikrą procesinį klausimą, reika-
laujama iš teisėjo ikiteisminio nagrinėjimo metu50. Jei teisėjas iš esmės jau yra pareiškęs 
savo nuomonę ikiteisminės stadijos metu (pvz., dėl kaltinamojo kaltės), tuomet EŽTT 
spręs, jog asmens abejonės dėl teisėjo šališkumo pakankamai pagrįstos. 

LVAT praktikoje taip pat pasitaikė byla, kurioje apeliacinės instancijos teismas tu-
rėjo vertinti teisėjos priimtus procesinius sprendimus pasirengimo nagrinėti bylą me-
tu51. Teismas nurodė, kad pasirengimo nagrinėti bylą metu priimtų procesinių sprendi-
mų įtraukti į bylą dalyvauti trečiuosius suinteresuotus asmenis, išreikalauti papildomus 
duomenis nėra pagrindo vertinti kaip palankių ar nepalankių vienai ar kitai proceso 
šaliai. 

45 Pabla Ky prieš Suomiją, Nr. 47221/99, ECHR 2004-V, 31–35 pastr. 
46 Procola prieš Liuksemburgą, Nr. 14570/89, A-326, 41–46 pastr.
47 Žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d., 1999 m. vasario 5 d. nutarimus ir kt.
48 Hauschildt prieš Daniją, Nr. 10486/83, 50 pastr.
49 Žr., pvz., Nortier prieš Nyderlandus, Nr. 13924/88, 33 pastr.
50 Saraiva de Carvalho prieš Portugaliją, Nr. 15651/89, 37 pastr.
51 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje  

Nr. A492-1783/2012.
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Galima įtaka teismo nepriklausomumui teismų sistemos viduje

Kitaip nei analogiškose bylose suformuotos taisyklės – precedentai, – aukštesnės 
instancijos teismų įtaka žemesnės instancijos teismams yra neleistina ir kartu anti-
konstituciška. Aukštesnės instancijos teismai negali kištis į žemesnės instancijos teismų 
nagrinėjamas bylas, teikti jiems kokių nors privalomų ar rekomendacinio pobūdžio 
nurodymų, kaip turi būti sprendžiamos atitinkamos bylos ir pan. Tokie nurodymai 
(nesvarbu, privalomi ar rekomendacinio pobūdžio) būtų vertintini kaip atitinkamų 
teismų veikimas ultra vires. Privalomų ar rekomendacinio pobūdžio nurodymų davi-
mas žemesnės instancijos teismams suvaržytų ir pačių nurodymus duodančių aukštes-
nės instancijos teismų galimybes nešališkai peržiūrėti bylą, jeigu to prireiktų, apeliacine 
arba kasacine tvarka52.

Atkreiptinas dėmesys, kad tiesioginė, ne teismų praktika paremta, aukštesnės ins-
tancijos teismų įtaka gali būti pripažinta pažeidimu EŽTT, tai prieštarauaja ir Kons-
titucinio Teismo nuostatoms, tačiau toks atvejis ypač sunkiai gali patekti tarp realių 
teismo nušalinimo pagrindų. Aukštesnės instancijos teismų konsultacijų pavojus teis-
mų nepriklausomui yra pabrėžę G. Lastauskienė ir H. Šinkūnas53. Problema su galima 
aukštesnės instancijos teismų teisėjų įtaka teismo nepriklausomumui yra susijusi su 
mažų mažiausiai tuo aspektu, kad tokia įtaka yra ypač sunkiai įrodoma. Didelis ypa-
tumas yra tai, kad nors praktikoje konsultacijų jau nebelikę, tokia LAT ir LVAT teisė 
vis dar įtvirtinta Teismų įstatyme54, o ir apskritai siekis atitikti aukštesnės instancijos 
teismo poziciją žemesnės instancijos teismą gali palenkti į individualias konsultacijas 
dėl principinių pozicijų55. 

Pareiškimo dėl teisėjo nušalinimo nagrinėjimas

Kito pobūdžio problema buvo nagrinėjama Debled prieš Belgiją56 byloje. Čia 
EŽTT sprendė, koks teisėjas / kokia teisėjų kolegijos sudėtis turėtų nagrinėti pareiški-
mą dėl teisėjo nušalinimo. Dažna valstybių praktika, jog tokius pareiškimus nagrinėja 
visos sudėties teisėjų kolegija arba pats teisėjas, kuriam buvo pareikštas nušalinimas. 
Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, visuomenės nepasitikėjimas teisėjų nešališ-
kumu gali būti objektyviai pateisinamas, nes teisėjas, kuriam buvo pareikšti įtarimai 
dėl galimo nešališkumo, išlaiko teisę spręsti dėl tokio pareiškimo pagrįstumo bei gali 
daryti įtaką kitiems kolegijos nariams, turint omenyje tai, jog dažnai nušalinimai pa-
reiškiami posėdžio metu, o nagrinėjami teisėjų pasitarimų kambaryje. Pabrėžtina, kad 
nuo 2012 m. liepos 1 d. ABTĮ papildytas 471 straipsniu, kuris nustato objektyvią nu-
šalinimo nagrinėjimo tvarką, pagal kurią nušalinamas teisėjas pareiškimo svarstyme 
nedalyvauja.

Minėtoje Debled prieš Belgiją byloje pareiškėjas pareiškė nušalinimą pusei teisė-
jų kolegijos. Esant tokiai situacijai, jei visi teisėjai, kuriems buvo pareikštas nušalini-
mas tokiu pačiu pagrindu, būtų nusišalinę, nebūtų užtekę kvorumo priimti sprendimą.  
52 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios, 2006, Nr. 36-1292.
53 Lastauskienė, G., Šinkūnas, H. Konsultacijos teisėjams kaip priemonė formuoti vienodą teismų 

praktiką: probleminiai aspektai. Teisė, 65 t., 2007.
54 Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 31 straipsnio 2 dalies 3 punktas.
55 Žr. Lastauskienė, supra 53, p. 67.
56 Debled prieš Belgiją, Nr. 13839/88.
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Todėl, nagrinėjant pareiškimą dėl konkretaus teisėjo nušalinimo, šis teisėjas nedalyvau-
davo. Nors EŽTT pripažino, jog toks pareiškimo nagrinėjimas iš esmės gali sukelti abe-
jonių teismo nešališkumu, vis dėlto nuo pareiškimo nagrinėjimo nusišalinus visiems 
teisėjams, teisingumo vykdymo procesas būtų paralyžiuotas, todėl, esant tokioms ypa-
tingoms aplinkybėms, EŽTT sprendė, jog Konvencijos nuostatos dėl nepriklausomo ir 
nešališko teismo nebuvo pažeistos57.

Teismo sudėtis

Ligšiolinėje savo praktikoje EŽTT nėra vienareikšmiškai patvirtinęs, kad tais 
atvejais, kai teisėjas, kuris tą pačią bylą nagrinėjo pirmosios instancijos teisme ir vėliau, 
pvz., buvo paaukštintas, jis negali priimti sprendimo apeliacinėje instancijoje. Vis dėlto 
pagrįsta būtų teigti, jog į apeliacinės instancijos teismą besikreipiantis asmuo turi teisę 
į naują procesą – t. y. kad jo byla būtų peržiūrėta kitų teisėjų, kurių nepriklausomumui 
byloje įtakos negali daryti ankstesnėse instancijose priimti sprendimai. Atsižvelgiant į 
tai, ABTĮ 46 straipsnio 4 dalies norma, numatanti, kad teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant 
administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą 
iš esmės, negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pa-
kartotinai tą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme58, vertintina kaip pažangi. 

Tiesiogiai nespręsdamas šios problemos bei taip iš dalies paneigdamas autono-
minio Konvencijos aiškinimo principą, EŽTT byloje Oberschlick prieš Austriją nurodė, 
jog Austrijos Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintos normos, kad tas pats teisėjas, 
nagrinėjęs bylą pirmąja instancija, negali jos nagrinėti apeliacine tvarka, pažeidimas 
reiškia, jog apeliacinis skundas buvo nagrinėjamas teisėjo, kurio šališkumas buvo pri-
pažintas teisės aktu59. Vis dėlto vienoje naujausių savo bylų EŽTT, nagrinėdamas teis-
mo generalinės asamblėjos šališkumo klausimą, atkreipė dėmesį, jog tokios aplinkybės, 
kaip susiklosčiusios nagrinėjamoje byloje – generalinėje asamblėjoje dalyvauja trys tei-
sėjai, kurie jau dalyvavo sprendžiant tą patį klausimą kitoje kolegijoje, viena iš minėtų 
trijų teisėjų pirmininkavo generalinei asamblėjai, taigi ir vadovavo ir diskusijoms prii-
mant sprendimą, – lėmė tai, kad pareiškėjo abejonės dėl generalinės asamblėjos, kaip ji 
buvo suformuota šiuo atveju, objektyvaus nešališkumo buvo pagrįstos60. 

Iš esmės panašios pozicijos, sprendžiant klausimą dėl teisėjo, prieš tai dalyvavusio 
nagrinėjant tą patį klausimą, laikosi ir LVAT61. Bylą dėl norminio administracinio akto 
teisėtumo ištyrimo apeliacine tvarka nagrinėjusi teisėjų kolegija nustatė, kad nutartį 
pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą priėmusi teisėja buvo įtrauk-
ta į šį tyrimą atlikusios ir priėmusios byloje ginčijamą sprendimą pirmosios instancijos 
teismo teisėjų kolegijos sudėtį, kaip kolegijos pirmininkė ir pranešėja. Teisėjų kolegi-
ja pažymėjo, jog ABTĮ 111 straipsnio 3 dalyje nurodyta nutartimi pradėti norminio 
administracinio akto teisėtumo tyrimą individualią bylą nagrinėjantis teismas išreiš-
kia savo pagrįstą abejonę atitinkamo akto (jo dalies) teisėtumu. Todėl individualią bylą 
nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos nario) įtraukimas į norminę bylą nagrinėjančio 

57 Ibid, 37 pastr.
58 Ši taisyklė netaikoma, kai LVAT sudaroma išplėstinė teisėjų kolegija arba byla perduodama nagrinėti 

teismo plenarinei sesijai.
59 Oberschlick prieš Austriją, Nr. 11662/85, 50 pastr.
60 Fazli Aslaner prieš Turkiją, Nr. 36073/04, 30–43 pastr.
61 LVAT 2014 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-355/2014.
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teismo (teisėjų kolegijos) sudėtį iš esmės lemia vienos iš proceso šalies – pareiškėjo – 
sutaptį su bylą nagrinėjančiu teismu. Tokia sutaptis lemia, jog nagrinėjamu atveju yra 
pažeidžiami teismo nešališkumo reikalavimai.

Minėta ABTĮ 46 straipsnio 4 dalies norma vertinta kaip užtikrinanti didesnę žmo-
gaus teisių apsaugą nei to reikalauja Konvencija dar ir tuo aspektu, jog, EŽTT vertini-
mu, iš Konvencijos nuostatų nekyla tiesioginis reikalavimas apeliacinės instancijos teis-
mui, grąžinant bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, siųsti ją naujai sudarytai 
teisėjų kolegijai62. Tačiau šiuo atveju svarbu pažymėti, kad vienoje iš minėtų bylų buvo 
nagrinėjama situacija, kuomet pirmosios instancijos teismui nebuvo pateiktų naujų 
faktinių aplinkybių, taip pat teismas neturėjo visiškos diskrecijos – pirmosios instan-
cijos teismas buvo ribojamas apeliacinės instancijos teismo priimto sprendimo. Gal-
būt, esant kitokioms faktinėms aplinkybėms, teismo sprendimas būtų kitoks, priešingu 
atveju, teismas (anksčiau bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija) turėtų vadovautis neutralu-
mo principu ir kiek įmanoma atsiriboti nuo savo pirminio sprendimo ir jo priėmimo 
aplinkybių.

Teisėjo neutralumo klausimas iškyla ir situacijoje, kuomet pagal nacionalinius 
teisės aktus tam tikras bylų kategorijas gali nagrinėti vienas teisėjas, o esant apelia-
ciniam skundui – tame pačiame teisme sudaroma teisėjų kolegija skundui nagrinėti. 
EŽTT susidūrė su atveju, kada tokiai teisėjų kolegijai pirmininkavo prieš tai tą pačią 
bylą vienasmeniškai supaprastinta tvarka sprendęs teisėjas. Pagal EŽTT, pats faktas, jog 
apeliacinėje instancijoje pirmininkauja teisėjas, prieš tai nagrinėjęs tą pačią bylą bei 
lemiančiu balsu galintis spręsti dėl savo priimto sprendimo, sudaro prielaidas pagrįs-
toms pareiškėjo abejonėms dėl tokio teisėjo nešališkumo. EŽTT papildomai akcentavo, 
jog Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą sustiprina tai, jog be pirmininkaujan-
čio teisėjo, kurio nešališkumu buvo abejojama, kolegija sudarė dar du tarėjai, t. y. teisė-
jai ne profesionalai63. Nors EŽTT ir pasirėmė šiuo papildomu teismo tarėjų argumentu, 
vis dėlto aptariamą teismo sprendimą vertėtų priimti kaip įspėjimą – panašios kons-
trukcijos vidinių apeliacijų (pvz., atskirųjų skundų) mechanizmo įtvirtinimas naciona-
liniuose teisės aktuose galėtų būti laikomas pažeidžiančiu teismo neutralumo principą.

Kartais bylos šalis gali abejoti teismo neutralumu dėl to, jog teisėjas jau nagrinėjo 
kitą tos pačios šalies bylą, o nacionalinės teisės aktai nedraudžia teisėjui nagrinėti tokių 
bylų. Asmuo, pakartotinai susidūręs su tuo pačiu teisėju, bei, dažniausiai turėdamas at-
sakovo statusą, gali manyti, jog teisėjas apie jį jau susidarė nuomonę ir todėl negali ver-
tinti konkrečios bylos faktų objektyviai. Šiuo klausimu EŽTT dar 1987 m. nurodė, jog 
abejonių dėl tokio teisėjo šališkumo gali kilti tik tuomet, jei tas pats teisėjas dalyvauja 
nagrinėjant tą pačią bylą skirtingose instancijose. Pasak teismo, be pagrįstų įrodymų 
tokių abejonių nesukeltų teisėjo dalyvavimas kitose bylose su ta pačia šalimi64, iš esmės 
ši EŽTT nuostata pripažįstama ir LVAT praktikoje65. Kitose panašaus pobūdžio bylose 

62 Ringeisen prieš Austriją, Nr. 2614/65, 97 pastr.; Diennet prieš Prancūziją, Nr. 18160/91, 38 pastr.
63 De Haan prieš Olandiją, Nr. 22839/93, 51 pastr.
64 Schmid prieš Austriją, Nr. 11831/85. 
65 LVAT 2013 m. gegužės mėn. 15 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS502-42/2013, kurioje 

pareiškėjas ginčijo teisėjos šališkumą tuo pagrindu, jog teisėja yra nutraukusi kitą bylą pagal 
pareiškėjo skundą, konstatavo, jog „[t]eisėjos atlikti procesiniai veiksmai, priimti sprendimai, su kuriais 
nesutinka pareiškėjas, nėra tos aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančios teisėjos 
nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi. Pažymėtina, kad visais atvejais abejonės dėl teisėjo 
nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik 
asmenų samprotavimais, prielaidomis“.
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teismas nurodo, jog pats faktas, kad tas pats teisėjas nagrinėjo kelias bylas, kylančias iš 
tų pačių faktinių aplinkybių (pvz., dėl žalos atlyginimo), nėra pakankamas spręsti apie 
teisėjo šališkumą66. 

EŽTT yra nurodęs, jog Konvencijai neprieštarauja nacionalinių teisės aktų 
nuostatos, jog teisėjų kolegijas gali sudaryti ne tik teisėjai profesionalai (pvz., teismų 
tarėjai)67. Teisėjų neprofesionalų dalyvavimas nagrinėjant specifines bylas tam tikrais 
atvejais yra pageidautinas ar netgi esminis68. Tačiau EŽTT praktikoje pasitaiko išimčių 
iš šios taisyklės. Štai, pvz., byloje Le Compte, Van Leuven & De Meyere prieš Belgiją69 
teismas priėjo prie išvados, jog, jei esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, teisė-
jų neprofesionalų dalyvavimas galėtų lemti jų interesų konfliktą ir, tikėtina, nepalankų 
sprendimą vienai iš šalių, turėtų būti atžvelgiama į teismo sudėties balansą, t. y. teisėjų 
kolegijos nariai, tiek galimai nepalankūs, tiek neutralūs vienos iš šalių atžvilgiu, turė-
tų turėti vienodą įtaką teismo sprendimo priėmimui70. Panašus klausimas buvo spren-
džiamas ir Sramek prieš Austriją byloje – vienas iš teismo sudėtyje esančių asmenų 
pagal funkcijas ir teikiamas paslaugas priklausė nuo vienos bylos šalies. Teismo nuo-
mone, asmenys, dalyvaujantys tokio teismo procese, gali suabejoti šio asmens, o kartu 
ir viso teismo nepriklausomumu71.

Atsižvelgus į nurodytą teisminę praktiką, pastebėtina, jog kvestionuotinų aplinky-
bių, kurios nelaikytinos pakankamomis pagrįsti teismo nepriklausomumo pažeidimą, 
akcentavimas ir teismo dėmesio į jas atkreipimas bylos nagrinėjimo metu, galėtų už-
tikrinti paties teismo atidumą – t. y. sąmoningumu pagrįstą objektyvumą nagrinėjant 
bylą. Tam tikrais atvejais tokių aplinkybių, darančių įtaką teismo nepriklausomumui 
(kartu ir neutralumui), eskalavimas galėtų iškelti viešumon teisės aktų trūkumus bei 
galbūt inicijuotų jų keitimą ar pildymą.

Teismo nešališkumas

Teismo nepriklausomumas pirmiausia užtikrinamas įtvirtinant ir įgyvendinant 
įstatymų nuostatas bei kontroliuojant jų laikymąsi ir atitikimą Konvencijai. Tuo tarpu 
teisėjo nešališkumą, kaip asmeninę jo savybę, užtikrinti teisės aktais bei garantuoti, jog 
jo bus laikomasi, nėra paprasta. Sąvoka „šališkumas“ paprastai suprantama, kaip polin-
kis teikti pirmenybę vienai iš šalių72. Tačiau nešališkas teisingumo vykdymas neturė-
tų būti suprantamas kaip teisėjo abejingumas ar nesirūpinimas, veikiau – kaip teisėjo 
neutralumas šalių ir ginčo dalyko atžvilgiu. Todėl tik nuo teisėjo moralinių įsitikinimų, 
kompetencijos, profesinių įgūdžių ir kitų dalykinių bei asmeninių savybių (atidumo,  
 

66 Delage ir Magistrello prieš Prancūziją, Nr. 40028/98; Cañas Gómez prieš Ispaniją, Nr. 17455/09 25 pastr; 
Diennet prieš Prancūziją, Nr. 18160/91, 38 pastr; OOO „Vesti“ ir Ukhov prieš Rusiją, Nr. 21724/03,  
79–83 pastr.

67 Ringeisen prieš Austriją, Nr. 2614/65, 95–97 pastr.
68 Ettl a.o. prieš Austriją , Nr. 9273/81, 40 pastr; Nyström prieš Belgiją, Nr. 11504/85, 34 pastr.
69 Le Compte, supra 39.
70 Siglfirdingur Ehf prieš Islandiją, Nr. 34142/96. 
71 Sramek prieš Austriją, Nr. 8790/79, 42 pastr.
72 Generalinio advokato Ruiz-Jarabo Colomer išvada byloje De Coster - College van Burgemeester en 

Schepenen van Watermaal-Bosvoorde, C-17/00, 93 pastr.
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sąžiningumo, taktiškumo, orumo ir pan.) priklausys jo sugebėjimas objektyviai žvelgti 
į nagrinėjamą bylą bei atsiriboti nuo vidinių polinkių, t. y. išlikti objektyviu.

Teisėjai, formaliai žvelgiant, turi vykdyti teisingumą vadovaudamiesi tik įstaty-
mais ir savo vidiniu įsitikinimu. Tačiau neišvengiama, kad nagrinėjant konkrečią bylą 
teisėjas remsis savo asmenine vertybių skale, t. y. kartu bus ir subjektyvus. Kita vertus, 
būtent dėl teisėjams keliamų ypač aukštų kompetencijos bei moralinių standartų vi-
suomenė tokiems asmenims patiki vykdyti teisingumą, kadangi tiki jų, kaip asmeny-
bių, vertybių bei moralinių principų grynumu. 

Kaip galinti turėti įtakos teisėjų nešališkumui taip pat laikytina ir aplinkybė, jog 
teisėjai vis dažniau turi imtis įstatymų leidimo funkcijos. Nors ši funkcija atrodo lyg ir 
neatskiriama nuo teisingumo vykdymo – esant įstatymų kolizijai ar spragoms, tačiau, 
įstatymų leidėjui vilkinant priimti tam tikrus sprendimus ar priimant netiksliai sufor-
muluotas ar neapibrėžtas teisės normas, teismas, siekdamas užtikrinti asmens konstitu-
cines teises nepažeisti Konvencijos ar iš Europos Sąjungos teisės kylančių reikalavimų, 
vis dažniau imasi veikti kaip įstatymų leidėjas. Kita vertus, būtent tokioje veikloje gali 
aiškiausiai pasireikšti jau minėti teisėjo vidiniai įsitikinimai, paremti asmeninėmis ver-
tybėmis, religinėmis, socialinėmis ar politinėmis nuostatomis. 

Teisėjo, kaip asmens, teisės ir laisvės bei asmeninių nuostatų įtaka vykdant 
teisingumą

Pagal Pagrindinių teismų nepriklausomumo principų73 (toliau – ir Principai)  
8 straipsnį, „remiantis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatomis, teismų tei-
sėjai, kaip ir kiti piliečiai, turi teisę į žodžio, tikėjimo, susivienijimų ir susirinkimų lais-
vę <...>“. Šią teisę taip pat yra patvirtinęs ir EŽTT, nurodydamas, jog asmuo, tapęs tei-
sėju, nepraranda Konvencijos 10 straipsnio jam teikiamos apsaugos74. Tame pačiame 
Principų straipsnyje yra įtvirtinti ir teisėjo žodžio laisvės ribos – „<...> darant prielaidą, 
kad naudodamiesi šiomis teisėmis teisėjai visada išsaugos savo pareigų orumą, nešališ-
kumą ir teismų nepriklausomumą“.

Neginčytina, ką patvirtina ir dažna valstybių praktika, jog teisėjai gali dalyvauti 
akademiniuose debatuose75. Taip pat veikiausiai Konvencijos pažeidimu nebūtų pripa-
žinta ir situacija, kada teisėjas atlieka teisminės praktikos analizę, tam tikru mastu pa-
teikia savo nuomonę apie bylas, kurių pats nenagrinėja. Iš esmės netgi sveikintinas tei-
sėjo bandymas suartėti su visuomene bei kelti pasitikėjimą teismais. Tačiau toks teisėjo 
atvirumas, nuomonės reiškimas apie nagrinėjamas ar nagrinėtas bylas žiniasklaidoje ar 
socialiniuose tinkluose taip pat susijęs ir su teisėjo diskretiškumo principu. 

Pagal Bangaloro teisėjų etikos principų 2.4 straipsnį teisėjas sąmoningai neturėtų 
reikšti nuomonės apie bylą, kuri yra nagrinėjama ar gali būti nagrinėjama teisme, jei 

73 Pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai, priimti VII-ajame Jungtinių Tautų nusikalstamumo 
prevencijos ir elgesio su nusikaltėliais kongrese, vykusiame Milane 1985 m. rugpjūčio 26–rugsėjo 6 d. ir 
patvirtinti Generalinės asamblėjos 1985 m. spalio 29 d. rezoliucija Nr. 40/32 bei 1985 m. gruodžio 13 d. 
rezoliucija Nr. 40/146.

74 Wille prieš Lichtenšteiną, Nr.28396/95, 42 pastr. 
75 „4.11 Teisėjas gali: 4.11.1 rašyti, skaityti paskaitas, mokyti ir dalyvauti su teise, teisine sistema, 

teisingumo įgyvendinimu arba kitais klausimais susijusioje veikloje, 4.11.2 dalyvauti valstybės 
institucijos vykdomame viešame svarstyme dėl klausimų, susijusių su teise, teisine sistema, teisingumo 
įgyvendinimu ir pan. <...>“.
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nuomonė gali turėti įtakos proceso rezultatui ar aiškiai pažeisti proceso teisingumą. 
Teisėjas taip pat viešai ar kitu būdu neturėtų reikšti nuomonės, jeigu ji gali pakenkti as-
menų teisei į teisingą bylos nagrinėjimą ar klausimo svarstymą. Vienoje EŽTT bylų šis 
klausimas buvo trumpai aptartas. Tiesa, kitu kampu – EŽTT savo sprendimu siekė ap-
riboti žiniasklaidoje pasirodančią intensyvią nepagrįstą teisėjų kritiką (angl. destructive 
attacks). Teismas atkreipė dėmesį, jog diskretiškumas gali neleisti teisėjams tinkamai 
reaguoti į jiems išsakytą kritiką76. EŽTT šios nuomonės taip pat laikėsi ir vėlesnėje 
praktikoje, kurioje nurodė, jog būtent diskretiškumo pareiga teisėjui neleidžia komen-
tuoti nagrinėjamos bylos spaudoje, net jei jis yra tam provokuojamas77. Pabrėžtina, kad 
ir 2010 m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje teisėjams nerekomen-
duojama viešai komentuoti bylų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Rytų Europos valstybės dažniausiai susiduria su visuo-
menės šališko teismo baime, jei teisėjui leidžiama laikytis savo politinių pažiūrų, t. y. 
kai teisės aktuose nėra nustatytas reikalavimas teisėjams būti politiškai neutraliems78. 
Čia galima ieškoti paaiškinimų komunistinio režimo įgyvendinimo problematikoje, kai 
teisėjų veiklos po režimo panaikinimo tęsimas naujos santvarkos rėmuose gali būti pa-
teisintas noru matyti profesionalų teisėją, kuris geba dirbti tinkamai, nepaisant vyrau-
jančio ideologinio fono. Tačiau toks požiūris tiesiog patvirtina tą patį buvusio režimo 
metu kultivuotą teisėjo technokrato, kuris užsiima mechaniniu teisės taikymu, teigia-
mą įvaizdį79. Šis aspektas meta nešališkumo standartą į kitą kraštutinumą, skatinantį 
riboti bet kokią bent kiek aktyvesnę, drąsesnę teisėjo nuomonę.

Šiuo aspektu viena pirmųjų bylų EŽTT yra Ahmed and others prieš Jungtinę Ka-
ralystę80. Teismas joje konstatavo, kad valstybės tam tikroms valstybės tarnautojų ka-
tegorijoms gali nustatyti apribojimus dalyvauti politinių partijų veikloje, kadangi, at-
sižvelgiant į valstybių išorinės raidos problematiką, politiniai valstybės tarnautojų 
įsitikinimai gali lemti visuomenės nepasitikėjimą. Tam tikrais atvejais teismo politinis 
atspalvis gali užkliūti ir EŽTT. Holm prieš Švediją81 byloje prisiekusieji buvo paskirti 
vietinės Švedijos tarybos. Pagal nusistovėjusią praktiką, jais būdavo skiriami tik val-
dančiosios partijos nariai. Pareiškėjo bylos atveju prisiekusiųjų sudėtį sudarė dauguma 
socialistų partijos SAP narių. Faktinės bylos aplinkybės, būtent tai, jog nagrinėjamos 
bylos dalykas buvo tiesiogiai susijęs su SAP leidiniu, nulėmė, jog nagrinėjamu atveju 
teismo nešališkumas nebuvo pakankamai garantuotas.

Kalbant apie teisėjo religinius įsitikinus, paminėtina Pitkevich prieš Rusiją byla82. 
Nagrinėtoje byloje pareiškėja kreipėsi į EŽTT dėl galbūt neteisėto jos atleidimo – teisė-
jai viešai pripažinus savo religines pažiūras (taip pat ir teismo posėdžių salėje), ji buvo 
atleista. Teismas sprendė, jog toks atleidimas pažeidė pareiškėjos išraiškos laisvę, ta-

76 Prager and Oberschlick prieš Austriją, Nr. 15974/90, 34 pastr..
77 Buscemi prieš Italiją, Nr. 29569/95, 67 pastr.; Lavents prieš Latviją, Nr. 58442/00, 117–119 pastr.
78 Teismų įstatymo 48 straipsnio 5 dalis nustato, kad negali dalyvauti politinių partijų, kitų politinių 

organizacijų veikloje.
79 Žr. Bobek, M. Judicial Selection, Lay Participation, and Judicial Culture in Czech Republic: A Study 

in Centras European (Non)Transformation. European Legal Studies. Research Papers in Law, 3/2014. 
Prieiga internete: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526112> [žiūrėta 2015 m. 
sausio 8 d.].

80 Ahmed ir kiti  prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 22954/93, 39–65 pastr.
81 Holm prieš Švediją, Nr. 14191/88, 31–33 pastr.
82 Pitkevich prieš Rusiją, Nr. 47936/99.
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čiau vis dėlto pažymėjo, kad toks pažeidimas pateisinamas Konvencijos 10 straipsnio  
2 dalyje nurodytais pagrindais. Kaip vieną iš pagrindinių argumentų teismas akcen-
tavo aplinkybę, jog teisėjos religinių pažiūrų atskleidimas konkrečioje byloje, teismo 
posėdžių salėje, gali sukelti pagrįstų abejonių teismo nešališkumu.

Iš teisėjo tam tikrame kontekste tikimasi, jog jis remsis savo aukštais vertybiniais 
kriterijais ir kitomis moralinėmis nuostatomis, aiškindamas ir taikydamas teisę. Teisės 
aiškinimas – tai teisėjo intelektinė veikla, neatskiriamai susijusi su aiškintojo kvalifi-
kacijos individualumu, asmenine patirtimi ir vertinimais83. Dėl minėtos priežasties ši 
veikla savaime negali būti laikoma objektyvia. Siekiant, kad teisė būtų aiškinama kuo 
objektyviau, o pati teisingumo vykdymo funkcija atliekama kuo kokybiškiau, turi būti 
imamasi papildomų teisėjų atrankos bei švietimo priemonių84.

Pirmiausia, teisėjui, kaip asmeniui, kuriam suteikta teisė valstybės vardu vykdyti 
teisingumą, turi būti nustatyti pakankamai aukšti kvalifikacijos reikalavimai. Vartojant 
sąvoką „kvalifikacija“, turima omenyje daugybė elementų: visapusiškas išsimokslini-
mas, teisminės praktikos ir istorinės žinios, teisės aktų priėmimo aplinkybių suvoki-
mas, visuomeninių problemų išmanymas ir net psichologijos žinios. Tik pakankamai 
kompetentingas teisėjas, toliau gilinantis savo žinias bei keliantis kvalifikaciją, gali 
įvertinti bylą per „nepriklausomo stebėtojo“ prizmę, atsijoti reikšmingas bylai faktines 
aplinkybes nuo perteklinės informacijos, kuri galbūt galėtų sužadinti tam tikras asme-
nines nuostatas. Prie šių teisės aktuose įtvirtintų teisėjo objektyvumo garantų taip pat 
turėtų prisidėti ir pačios bylos šalys: skundo dalykas turi būti suformuluotas aiškiai, 
bylos nagrinėjimo apimtis nustatoma pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavi-
mus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus 
bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojan-
čius atitinkamus visuomeninius santykius85.

Ir pats teisėjas turi suvokti savo asmeninės patirties ir nuostatų įtaką jam aiški-
nant teisės normas – išlikti sąmoningai objektyvus savo asmeninio tendencingumo as-
pektu. Teisingumo vykdymo funkcija neapima teisėjo išminties demonstravimo teismo 
sprendimuose, nors tai ir gundytų, ypač pasitaikius prieštaringiems teisės aktams ar 
teisės normų spragoms. Teisėjo funkcija – nustatyti, ar elgesys atitiko teisėje įtvirtintus 
reikalavimus. Be abejo, įstatymų leidėjas, teisės aktuose įtvirtindamas tokias sąvokas 
kaip „protingumas“, „sąžiningumas“ ir pan., palieka laisvę teisėjui situaciją išspręsti pa-
čiam. Čia, siekiant apriboti teisėjo subjektyvų požiūrį į bylą bei nuslopinti pirmą įspū-
dį, kurį jam sukelia bylos teisinė ir faktinė situacija, į pagalbą turėtų ateiti teisės prece-
dentas. Ir tik nesant galimybės pasinaudoti jau suformuota teisės praktika analogiškose 
bylose, teisėjas turėtų rinktis tarp siauro ir plataus teisės aiškinimo86, t. y. kartu imtis ir 
83 Žr. Vaišvila, supra 11.
84 Šiuo atveju atsiribojant nuo teisėjo suinteresuotumo bylos baigtimi, kuris galėtų būti pakankamu 

pagrindu teisėją nušalinti.
85 Žr., pvz., LVAT 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje AS146-773/2012.
86 Turimas omenyje požiūris į teisėją, kuris yra ne tik formalus teisės taikytojas, bet ir teisės kūrėjas. 

Kaip pažymi E. Kūris, „konstitucijos aiškinimą traktuojant tik kaip aiškinimą sensu stricto esama 
pavojaus, jog ji liks įkalinta negyvame, sustingusiame tekste ir negalės teisinių procesų dalyviams 
teikti gairių įvairiose, visose (net konstitucijos autorių nenumatytose) situacijose, taigi neatliks jai 
skirtos funkcijos“ (Kūris, E. Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti 
konstitucinės teisės paradigma. Teisės problemos, Nr. 3(41), 2003, p. 10). Straipsnio autorių vertinimu, 
kūrybiško, plataus teisės aiškinimo metu aiškiausiai atsiskleidžia, kaip aiškinant teisę gali pasireikšti 
teisėjo subjektyvi valia.
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kūrybiško teisės aiškinimo87, kas kartu gali nulemti slidžios ribos link didesnės asmeni-
nių nuostatų įtakos teismo sprendimui peržengimą. 

Kita vertus, platus teisės aiškinimas nebūtinai iškart turi būti suvokiamas kaip 
plečiamasis. Juk kūrybiškai aiškinti teisę – tai ne kurti naujas teisines taisykles, ta-
čiau ieškoti sąsajų tarp egzistuojančių teisės elementų ir nustatyti įtvirtintų vertybių 
pusiausvyrą. Prireikus plačiai aiškinti teisę, teisėjui, užuot ėmusis įstatymų leidėjo vai-
dmens, verta atsigręžti ir į pačią teisę ir atsakymų ieškoti joje. Nerimaujant, jog aptartas 
platus teisės aiškinimas gali nuvesti prie nevaldomos teismų savivalės, verta prisiminti, 
jog pati valstybė turi ir gali numatyti pirmiau paminėtus saugiklius, kiek įmanoma ap-
ribojančius asmeninių teisėjo nuostatų įtaką teismo sprendimui, o teisinio aiškinimo 
pagrindu visuomet turėtų išlikti teise grįsti argumentai, nepaliekantys vietos pasireikš-
ti subjektyviai teisėjo valiai.

Teisėjo asmeninis suinteresuotumas bylos baigtimi

Neginčijama bei daugelio valstybių narių praktikoje pripažįstama, jog kiltų pa-
grįstų abejonių teisingumo vykdymo proceso objektyvumu, jei bylą nagrinėjantis tei-
sėjas būtų pats suinteresuotas bylos padariniais ar asmeniškai pažinotų asmenis, da-
lyvaujančius byloje arba turinčius su byla susijusių interesų88. Pagal LVAT praktiką ne 
bet koks teisėjo ir proceso dalyvio ryšys gali būti pripažįstamas darančiu įtaką teisėjo 
nešališkumui. Vienoje apeliacinių bylų teismas sprendė, kad pareiškėjos nurodoma fak-
tinė aplinkybė apie bylą nagrinėjančio teisėjo ir atsakovą atstovaujančio asmens darbi-
nius ryšius nesukelia besąlygiškos teisėjo pareigos nusišalinti. Teismas atkreipė dėmesį, 
jog ši faktinė aplinkybė buvo atskleista pirmosios instancijos teismo posėdžio pradžio-
je, tačiau pareiškėjos atstovas to nelaikė aplinkybe, keliančia abejonių teisėjo nešališ-
kumu, ir nušalinimo nereiškė, o kitokių objektyvių sąlygų abejoti teisėjo nešališkumu 
nenustatyta89. Esant panašioms aplinkybėms, tačiau pareiškėjui abejojant teisėjo neša-
liškumu, EŽTT konstatavo Konvencijos pažeidimą. 

Byloje Pescador Valero prieš Ispaniją buvo ginčijamas teismo nešališkumas tuo pa-
grindu, jog nagrinėjant bylą teisėjų kolegijoje dalyvavo ir teisėjas, kuris tuo metu dirbo 
pas atsakovą (buvo profesorius universitete). Teismas nustatė, jog teisėjas iš atsakovo 
(universiteto) daugelį metų gaudavo nemažas reguliarias pajamas (7 200 eurų per me-
tus), o šios konkuruodavo su gaunamomis už teisėjo pareigas. Teismo vertinimu, tokia 
situacija galėjo sukelti pagrįstų abejonių dėl teisėjo nešališkumo90. LVAT taip pat yra 
nurodęs, kad bendras teisėjo elgesio standartas reikalauja, jog ginčų sprendimai turėtų 
nuolat kelti pasitikėjimą teisėju91. Dėl šios priežasties nagrinėdamas teisėjos nešališku-
mo klausimą, LVAT sprendė, jog ta aplinkybė, kad, pirmosios instancijos teismui prii-
mant ginčijamą 2012 m. vasario 29 d. sprendimą, teisėjų kolegijoje dalyvavo ir teisėja, 
kuri civilinėje byloje pagal pareiškėjos prašymą įtraukta trečiuoju asmeniu, galėjo su-
kelti proceso šalims abejonių dėl teisėjos nešališkumo.

87 Apie kūrybiško (turiningojo) teisės aiškinimo ypatumus daugiau žr., pvz., Latvelė, R. Teisėjas kaip 
įstatymų leidėjo partneris, arba keli teoriniai požiūriai į teisėjo vaidmenį aiškinant teisę. Parlamento 
studijos, Nr. 10, 2011.

88 Žr., pvz., Hercz prieš Norvegiją, Nr. 17004/90; Higgins a.o. prieš Prancūziją, Nr. 20124/92.
89 LVAT 2012 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1381/2012.
90 Pescador Valero prieš Ispaniją, Nr. 62435/00, 21–29 pastr.
91 LVAT 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2347/2012.
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Vienas svarbiausių EŽTT sprendimų, nagrinėjant galimą teismo nešališkumo 
principo pažeidimą bylose iudex in causa sua (lot. teisėjas savo paties byloje), yra Di-
džiosios teismo kolegijos nagrinėta byla Kyprianou prieš Kiprą92. Pareiškėjas – advoka-
tas teismo posėdžio metu buvo apkaltintas teismo įžeidimu, jam skiriant penkias die-
nas laisvės atėmimo. EŽTT, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, pirmiausia tai, jog suėmimo 
klausimą nagrinėjo tie patys teisėjai, kurie buvo įžeisti; į kaltinimo formuluotę (tai, jog 
teisėjai įžeidimą priėmė labai asmeniškai); tai, jog teisėjai nagrinėjamoje byloje sumai-
šė kelis vaidmenis – prokuroro, liudytojo, teisėjo, bei tai, kad teismo paskirta bausmė – 
laisvės atėmimas turėjo įsigalioti iškart, sprendė, jog nagrinėjamu atveju teismas galėjo 
būti laikomas šališku tiek objektyvia, tiek subjektyvia prasme.

Pagal bendrą, dar Komisijos praktikoje suformuluotą taisyklę, abejonės dėl teisėjo 
nešališkumo negali būti laikomos objektyviai pagrįstomis, jei teisėjo ir suinteresuoto 
byla asmens ryšys pakankamai tolimas (angl. too remote)93. Vis dėlto EŽTT į šį ryšį ėmė 
žiūrėti kiek rimčiau. Sigurðsson prieš Islandiją byloje pareiškėjas ginčijo teisėjos nešališ-
kumą byloje prieš Islandijos nacionalinį banką tuo pagrindu, jog teisėją ir jos vyrą bei 
Nacionalinį banką siejo glaudus ryšys – priėmus pareiškėjo bylą nagrinėti teisme, tei-
sėjos vyras ir Nacionalinis bankas sudarė pakankamai palankią skolos padengimo su-
tartį. Teismas atkreipė dėmesį, jog teisėja aktyviai dalyvavo sudarant palankias skolos 
padengimo sutarties sąlygas, vyro skolą užtikrino savo didelės vertės asmeniniu turtu. 
Neanalizuodamas aspekto, ar teisėja, laiduodama savo turtu už vyrą, gavo asmeninės 
naudos bei ar turėjo kokį nors tiesioginį interesą pareiškėjo byloje, EŽTT konstatavo, 
jog bylos nagrinėjimą bei skolos padengimo sutartį laike siejo pakankamai artimas ry-
šys, todėl pareiškėjui tikrai galėjo kilti pagrįstų abejonių dėl teisėjos nešališkumo94.

Vienoje iš savo bylų Nr. 3K-3-234/201295 LAT nagrinėjo teisėjo nušalinimo klau-
simą situacijoje, kai bylos apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos pirmininkės 
(pranešėjos) duktė dirba atsakovo įmonėje juriste, t. y. artimi teisėjos ir vienos bylos 
šalių darbuotojos giminystės ryšiai bei šios darbuotojos einamos juristės pareigos, su-
sijusios su atstovavimu įmonės interesams ir jų gynimu (nors atstovavimo funkcijos 
ji nagrinėjamoje byloje ir nevykdė). Įdomu tai, kad šioje byloje teismas neįžvelgė su-
bjektyvaus nešališkumo pažeidimo, tačiau konstatavo objektyvų nešališkumą, nors toks 
atvejis galėtų būti matomas ir kaip teisėjo subjektyviam požiūriui įtaką galinti daryti 
aplinkybė. 

Galima prisiminti L. Štarienės pateiktus S. Trechselio samprotavimus apie subjek-
tyvaus nešališkumo ypatumą, kaip nešališkumo matymą iš bylos šalies perspektyvos, o 
objektyvaus nešališkumo – iš neprofesionalaus asmens standartą atitinkančio žmogaus. 
Čia kyla klausimas dėl ribų objektyvaus nešališkumo atvejais, kurios leistų konstatuoti 
ir subjektyvų nešališkumą, ypač jei klausimas buvo pateiktas būtent šalies iniciatyva.

Papildomos informacijos apie bylą gavimas, viršijant teisingumo vykdymo 
tikslus

Šiandieniniame informacinių technologijų pasaulyje yra daugybė būdų, kaip tei-
sėjas galėtų gauti, net ir neatlikdamas aktyvių veiksmų, papildomos informacijos apie 
92 Kyprianou prieš Kiprą, Nr. 73797/01.
93 X. prieš Norvegiją, Nr. 3444/67.
94 Sigurdsson prieš Islandiją, Nr. 39731/98, 37–46 pastr.
95 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2012.
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bylą, kuri oficialiai nebuvo pateikta. Vienas iš pavyzdžių – kada asmuo teisminėse ins-
titucijose yra pakankamai žinomas ir turi blogą reputaciją. EŽTT turėjo galimybę dėl 
tokios faktinės situacijos pasisakyti tik vieną kartą ir pareiškėjo argumentus dėl jo re-
putacijos teisinėse institucijose atmetė kaip nepagrįstus, spręsdamas, jog pareiškėjas 
nepateikė prima facie įrodymų, kad teisėjas iš tiesų galėjo būti paveiktas neigiamos pa-
reiškėjo reputacijos96. Panašios abejonės teisėjo šališkumu galėtų kilti ir esant situacijai, 
kuomet teisėjas buvo susidūręs su pareiškėjo bendrininkų bylomis ar nagrinėjo bylas, 
susijusias su ta pačia faktine situacija, tačiau ir tokiu atveju EŽTT nemanė, jog Kon-
vencija galėtų būti pažeista97. Analogiškai, nepateikus pakankamai įrodymų, pažeidi-
mas nenustatytas ir tuomet, kai teisėjas kalbėjosi su viena iš šalių ne teismo posėdžių 
salėje98. 

Nideröst-Huber prieš Šveicariją byloje99 pirmosios instancijos teismas, persiųsda-
mas pareiškėjo bylą apeliaciniam teismui, prie bylos pridėjo savo rekomendacijas, apie 
kurias pareiškėjui nebuvo pranešta. Pirmosios instancijos teismas rekomendacijose 
apeliaciniam teismui paneigė kai kuriuos apeliacinio skundo argumentus bei nurodė, 
jog apeliacinis skundas turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas. EŽTT vienbalsiai nu-
sprendė, jog buvo pažeistas sąžiningo teismo principas. Tačiau, teismo vertinimu, vien 
ta aplinkybė, jog pareiškėjas nebuvo supažindintas su pirmosios instancijos rekomen-
dacijomis, nesudaro pagrindo abejoti teismo nešališkumu. Tokia teismo praktika pa-
tvirtinta ir vėlesnėje panašaus pobūdžio byloje F.R. prieš Šveicariją100.

Teisėjo elgesys bylos nagrinėjimo metu

Pagal minėtus Bangaloro teisėjų etikos principus teisėjas savo pareigas vykdo be 
palankumo, šališkumo ar išankstinio nusistatymo (2.1 str.); teisėjas turi žinoti ir supras-
ti visuomenės įvairovę ir skirtumus, kylančius dėl įvairių priežasčių, įskaitant rasę, odos 
spalvą, lytį, religiją, nacionalinę kilmę, luomą, neįgalumą, amžių, šeiminę padėtį, lyti-
nę orientaciją, socialinį ir ekonominį statusą bei kitas atitinkamas priežastis (5.1 str.); 
teisėjas, vykdydamas savo pareigas, turi skirti pakankamai dėmesio visiems asmenims 
(5.3 str.). 

Lavents prieš Latviją byloje teisėja spaudoje išreiškė nuomonę apie vis dar vyks-
tantį teisminį procesą – teisėja kritikavo kaltinamojo elgesį, užsiminė apie galimas teis-
mo sprendimo išvadas, stebėjosi, jog kaltinamasis neigia jam pareikštus kaltinimus. 
Vėliau šis asmuo (pareiškėjas) buvo nuteistas 9 metų laisvės atėmimo bausme. Šiuo 
atveju EŽTT sprendė, jog minėti teisėjos teiginiai spaudoje galėjo kaltinamajam sukelti 
pagrįstų abejonių teisėjos nešališkumu bei objektyviu tolesniu teismo procesu101. Nors 
paprastai skundų dėl teisėjo šališkumo pagrindu būna teisėjo požiūris į nagrinėjamą 
bylą, tačiau EŽTT neišvengta bandymų teisėjų šališkumu pripažinti atsisakymą prie 

96 Kuijer, M. Impartiality. Promoting Efficiency of Bulgarian Judiciary in the Area of Human Rights 
Protection. 2005 – 2006. BLHR Foundation. Prieiga internete: <http://www.blhr.org/> [žiūrėta 2014 m. 
lapkričio 3 d.].

97 K.C.M. prieš Nyderlandus, Nr. 21034/92. 
98 X. prieš Austriją, Nr. 556/59.
99 Nideröst-Huber prieš Šveicariją, Nr. 18990/91.
100 F.R. prieš Šveicariją, Nr. 37292/97.
101 Lavents prieš Latviją, Nr. 58442/00, 117–119 pastr.
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bylos prijungti papildomų įrodymų, kurie vis dėlto nepasiteisino102. Taip pat nesėkmin-
gas bandymas ginčyti teisėjo nešališkumą šiam nesikreipus preliminaraus sprendimo į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą103.

EŽTT yra ne kartą pastebėjęs, jog teismas (taip pat prisiekusieji ar teismo tarė-
jai) privalo būti nešališkas objektyviu ir subjektyviu požiūriu104. EŽTT nuomone, pri-
siekusiųjų rasistiniai komentarai kaltinamojo atžvilgiu bei teisėjo nesugebėjimas im-
tis griežtų priemonių, siekiant užtikrinti prisiekusiųjų nešališkumą, leidžia spręsti, jog 
pareiškėjo įtarimai dėl nešališko teismo yra pagrįsti105. Priešingą išvadą EŽTT padarė 
analogiškoje byloje Gregory prieš Jungtinę Karalystę, kadangi, teismo vertinimu, teisė-
jas, nustatęs, jog, prisiekusiesiems priimant sprendimą, įtaką gali daryti rasistinis po-
žiūris, ėmėsi tinkamų priemonių (t. y. atsargiai suformuluotas įspėjimas prisiekusie-
siems priimti sprendimą vadovaujantis vien byloje pateiktais įrodymais bei atsiriboti 
nuo bet kokių kitų poveikį teisingam sprendimui galinčių daryti faktorių), jog teismo 
nešališkumo principas būtų užtikrintas106. Šiuo atveju teisėjas ne tik ėmėsi priemonių, 
kurios galėtų užkirsti kelią galimam teismo šališkumui (kaip formaliam teismo nušali-
nimo pagrindui), tačiau kartu netiesiogiai atkreipė prisiekusiųjų dėmesį į neutralumo 
principą. Iš esmės toks teisėjo pareiškimas prisiekusiesiems turėjo įspėti apie tai, kad 
jie turi būti neutralūs ne tik išoriškai, t. y. nerodant tam tikrų tendencingumo ženklų, 
bet ir asmeniškai priimdami sprendimą – atsiriboti nuo bet kokių asmeninių nuostatų, 
galinčių daryti įtaką jų apsisprendimui.

Be abejo, teisėjo aktyvūs veiksmai, skatinant šalis sudaryti taikos sutartį, daugelyje 
šalių (taip pat ir Lietuvoje)107 yra sveikintini, tačiau taip pat svarbu, kaip teisėjas išreikš-
tų savo pasiūlymą. Jei tai būtų atliekama prieš tai apžvelgus „bylos perspektyvas“ bei 
atkreipus dėmesį į galimus padarinius vienai iš šalių, abejotina, ar toks teisėjo žingsnis 
galėtų būti laikomas itin objektyviu bei nekeliančiu spaudimo vienai iš šalių. Byloje 
Jensen prieš Daniją108 EŽTT analizavo situaciją, kuomet nacionalinio teismo teisėjas pa-
reiškėjui nurodė, jog jo byla yra be perspektyvų. EŽTT šioje konkrečioje situacijoje ne-
nustatė Konvencijos pažeidimo, nes, teismo vertinimu, teisėjas nedarė didelio spaudimo 
pareiškėjui, tik įspėjo jį apie galimus bylos padarinius. Kita vertus, toks teismo spren-
dimas galėtų būti kvestionuotinas tuo pagrindu, jog teisėjui tam tikru mastu išreiš-
kus savo požiūrį į bylos „sėkmingumą“, pareiškėjui galėtų kilti pagrįstų abejonių, kad 
tokia teisėjo pozicija gali sukelti tam tikrų vilčių atsakovui arba net pats teisėjas gali 
jaustis pasąmonėje įsipareigojęs laikytis savo ankstesnės nuomonės109. Tačiau kalbant 
apie teisėjo pasiūlymą sudaryti taikos sutartį, ypač jei toks pasiūlymas buvo pateik-
tas itin reikalaujančiu ir spaudžiančiu „tonu“, nesutikusi su taikos sutarties sąlygomis 
102 X. prieš Belgiją, Nr. 7450/76, 109 pastr. Tokios pat pozicijos laikėsi ir LVAT 2013 m. birželio mėn. 13 d. 

nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-882/2013: „<...> dėl pareiškėjo prašytų išreikalauti duomenų 
iš Užsienio reikalų ministerijos, teismas motyvuotai paaiškino, kodėl tą daryti nemano esant prasminga 
<...>. Apeliacinės instancijos vertinimu, pareiškėjas nesugebėjo pagrįsti, kaip minėtieji duomenys siejasi 
su nagrinėjama byla, todėl juos išreikalauti atsisakyta pagrįstai.“

103 J.A.J. Jansen & M.J. Verschueren-Jansen prieš Nyderlandus, Nr. 17239/90.
104 Sander prieš Jungtinę Karalystę,Nr. 34129/96, 22 pastr.
105 Ibid., 34 pastr.
106 Gregory prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 22299/93, 43–50 pastr.
107 2013 m. gegužės 30 d. ABTĮ pakeitimu Nr. XII-348 įgyvendintos pataisos dėl teisės sudaryti taikos 

sutartį (521 str.).
108 Jensen prieš Daniją, Nr. 14063/88, 177 pastr.
109 Kuijer, supra 96.
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šalis galėtų turėti įtarimų, jog jo atsisakymas nulems neigiamą teisėjo nusistatymą to-
liau nagrinėjant bylą. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog teisėjas, 
teikdamas pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo ar išreikšdamas bet kokį požiūrį 
į nagrinėjamą bylą, turėtų išlikti kuo labiau neutralus, priešingu atveju, jam išreiškus 
asmeninį bylos situacijos vertinimą, atsirastų pagrindas abejoti teisėjo neutralumu ar 
net jį nušalinti. 

Baigiamosios pastabos

Neutralumas yra neatsiejama viso teisingumo vykdymo proceso dalis – kartu jo 
pamatas ir kokybinis rodiklis. Tačiau teismo neutralumo suvokimas tik per įstatymiš-
kai įtvirtintus nušalinimo pagrindus yra per siauras ir neapima tų atvejų, kada teis-
mo neutralumu yra abejojama, tačiau nušalinti – neįmanoma. Šiuo atveju įpareigoji-
mas laikytis neutralumo principo viso teisingumo vykdymo proceso metu sudarytų 
pagrindus kelti visuomenės pasitikėjimą teismais kaip institucijomis, bei teisėjais kaip 
asmenybėmis. 

Teismo proceso neutralumas gali būti užtikrintas įvairiais būdais, kurie apima ne 
tik teisėjų nušalinimą, bet ir įvairius susijusius reikalavimus, leidžiančius paneigti teis-
mo procese buvus subjektyvumą. Vis dėlto kiek gilesnis ir platesnis nušalinimo pagrin-
dų vertinimas galėtų leisti išvengti situacijų, kai formaliai pagal teisės aktus veikiantis 
teismas iš tiesų sukelia abejonių dėl savo neutralumo, kita vertus, detalesnis tokių abe-
jonių dėl teismo neutralumo suvokimas neleistų ir piktnaudžiauti nu(si)šalinimo teise 
tais atvejais, kai tokia abejonė aiškiai nepagrįsta.

Teisėjams nusišalinti turėtų kilti pareiga ne tik tais atvejais, kai egzistuoja objek-
tyvaus nešališkumo pažeidimo galimybė, bet ir esant subjektyviam nešališkumui. Vis 
dėlto užtikrinti teismų institucinį neutralumą yra gerokai paprasčiau nei teisėjo asme-
ninį neutralumą. Šiuo požiūriu neutralumas teisingumo vykdymo procese, objektyvus 
teisėjo vertinimas – praktiškai neįmanomas. Tačiau teisėjo asmeninių įsitikimų egzis-
tavimas neturėtų būti vertinamas kritiškai neutralumo kontekste. Teisėjo asmeninis 
neutralumas – tai jo individualaus, vertybinio, politinio šališkumo suvokimas bei ge-
bėjimas į jį atsižvelgti teisingumo vykdymo metu, t. y. sąmoningas teisėjo neutralumas. 
Užtikrinti, kad tik tokią savikontrolės formą išsiugdę asmenys būtų paskirti vykdyti 
teisingumo – valstybės, nustatančios teisėjų atrankos, tobulėjimo ir tam tikrus kontro-
lės mechanizmus, bei paties teisėjo uždavinys – „teisingumas ne tik turi būti įvykdytas, 
bet ir turi būti įvykdytas matomai“, o tai gali būti garantuota tik užtikrinus teismo bei 
sąmoningą teisėjo neutralumą. 
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Teisėtų lūkesčių apsaugos principo samprata Lietuvos ir Europos teisinėse 
sistemose

Agnė Andrijauskaitė, LL.M
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo padėjėja

Ričardas Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas*

1. Įvadas

Teisėtų lūkesčių apsaugos principas, kuris taip pat gali būti įvardijamas ir kaip 
fundamentali asmens teisė, įgyja vis didesnę reikšmę daugelyje teisinių sistemų, ne-
išskiriant ir tų, kurios iš pradžių buvo skeptiškos jo atžvilgiu1, bei sparčiai smelkiasi į 
teisminę praktiką. Jį vis dažniau pasitelkia tiek patys teismai, tiek į juos pažeistų teisių 
gynybos kreipęsi asmenys arba, Didžiosios Britanijos teisėjo lordo Ričardo Skoto žo-
džiais tariant, remtis šiuo principu tapo „madinga“2. Europos teisinėje erdvėje šio prin-
cipo taikymas ilgą laiką buvo (ir tebėra) tema, dėl kurios sulaužyta daug akademinių 
iečių3. Jo taikymas skirtingose Europos valstybėse buvo prieštaringas, pasitelkiant įvai-
rius teisėtų lūkesčių gynimo modelius. Tuo tarpu į Lietuvos, kaip į santykinai naujos 
teisinės sistemos, teismų praktiką jis pateko be rimtesnių mokslinių diskusijų ir išven-
giant konceptualių prieštaravimų, be kita ko, dėl to, jog ordinariniai teismai pripažįsta 
Konstitucinio Teismo autoritetą bei įtaką teisėtų lūkesčių srityje. Šio straipsnio tikslas 
–  naudojantis lyginamuoju metodu atspindėti teisėtų lūkesčių apsaugos principo sam-
pratą bei taikymą šiuolaikinėje teisėje, t. y. teismų praktikoje, kuri laikytina reikšmin-
gu teisės šaltiniu, bei nubrėžti galimą šio principo vystymosi vektorių Lietuvos teismų 
praktikoje. Teorinėmis įžvalgomis savo ruožtu bus naudojamasi tiek, kiek jų neaprėpia 
jurisprudencija, arba – kiek jos galėtų ją praturtinti. Todėl straipsnis turėtų tapti pa-
rankine medžiaga teisėjui, siekiančiam išnaudoti šio principo, tiek kaip teisinio argu-
mentavimo, tiek kaip efektyvaus žmogaus teisių gynybos įrankio teikiamas galimybes 
sunkiems praktikoje kylantiems klausimams įveikti. Be to, analizuojant teisėtų lūkesčių 
apsaugos principo taikymą platesniame kontekste, t. y. įtraukiant europinę jurispru-
denciją, turinčią privalomumą ar bent jau nepaneigiamą įtaką Lietuvos teismų priima-
miems sprendimams, siekiama prisidėti prie teisės darnos, kuri, sprendžiant su pagrin-
dinėmis žmogaus teisėmis susijusius klausimus, laikytina ypatinga vertybe. 

* Už vertingas pastabas straipsnio autoriai dėkoja dr. Aurimui Brazdeikiui, Audronei Gedmintaitei ir 
Jurgai Marcinkevičiūtei.

1 Potestà, M. Legitimate expectations in investment treaty law: Understanding the roots and the limits 
of a controversial concept. ICSID Review. 2013, 28 (1), p. 100. 

2 Žr. Didžiosios Britanijos Lordų Rūmų Lordų nuomonę apeliacinėje byloje EB (Kosovo) v Secretary 
of State for the Home Department [2008] UKHL 41. British and Irish Legal Information Institute 
[interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2015 m. vasario 4 d.]. <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2008/41.
html>.

3 Schønberg, S. Legitimate Expectations in Administrative. Law. Oxford: Oxford University Press, 2000,  
p. 3. 
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2. Bendroji teisėtų lūkesčių ir jų apsaugos principo sąvoka ir reikšmė

2.1. Bendroji teisėtų lūkesčių sąvoka 

2.1.1. Bendroji teisėtų lūkesčių sąvoka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje  

Eksplicitinės teisėtų lūkesčių, kaip analizuojamo principo objekto, sąvokos Eu-
ropos Sąjunga (ES, Sąjunga) savo acquis4 ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
(ESTT) savo jurisprudencijoje nepateikia. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas minėto 
teismo jurisprudencijoje yra pirmiausia suvokiamas kaip vienas iš pagrindinių Sąjun-
gos principų:

„Teisėtų lūkesčių apsaugos principas yra vienas iš pagrindinių Bendrijos princi-
pų“ 5.

Šis principas glaudžiai siejasi su teisinio saugumo (angl. – legal certainty, pr. –  
sécurité juridique, vok. – Rechtssicherheit) principu6 ir yra laikomas sudėtine Sąjungos 
teisinės tvarkos dalimi:

„Teisėtų lūkesčių apsaugos principas ir teisinio saugumo principas sudaro Ben-
drijos teisinės tvarkos dalį“ 7.

Teisinio saugumo principas savo ruožtu yra vienas iš kompleksiškiausių ben-
drųjų Sąjungos principų, laikytinu aksioma daugeliui demokratinių visuomenių8.  

4 Tiesa, pastebėtina, jog poreikis apsaugoti tam tikrų asmenų teisėtus lūkesčius neretai deklaruojamas 
antrinių Europos Sąjungos teisės aktų preambulėse, atspindėdamas teleologinę analizuojamos teisinės 
konstrukcijos reikšmę, žr. pvz., Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013, nustatančio bendrą žemės ūkio produktų rinkų organizavimą ir panaikinantį 
Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 
[2013] OL L347/671 preambulę. 

5 Žr. ESTT bylas C-350/88, Delacre v Commission [1990] ECR I-395, § 33, C-353/92, Greece  
v Council [1994] ECR I-3411, § 44, C-133/93, C-300/93 ir C-362/93, Crispoltoni v Fattoria Autonoma 
Tabacchi [1994] ECR I-4863, § 57, C-17/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV v Aruba [2000] ECR 
I-665, § 34, C-104/97, Atlanta v European Community [1999] ECR I-6983, § 52, C-37/02 ir C-38/02,  
Di Lenardo Adriano Srl and Dilexport Srl v Ministero del Commercio con l’Estero [2004] ECR I-6945, § 
70, C-17/03, VEMW and others [2005] ECR I-4983, § 73, C-310/04, Spain v Council [2006] ECR I-7285, 
§ 81, C-335/09, Poland v Commission  [2012] ECR I-0000, § 180, C-369/09, ISD Polska sp. z o.o. and 
Others v European Commission [2011] ECR I-2011, § 1222, C-510/11, Kone and Others v Commission 
[2013] ECR I-0000, § 76, C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle [dar nepublikuota], § 23, ir kt. 

6 Mathis, K. (red.), Law and Economics in Europe. Foundations and Applications, Dordrecht/Heidelberg/
London/New York: Springer, 2014, p. 310.

7 Žr. ESTT bylas C-112/77, August Töpfer & Co. GmbH v Commission of the European Communities 
[1978] ECR 1019, § 19, C-316/86, Hauptzollamt Hamburg-Jonas v Firma P Krücken [1988] ECR 
2213, § 22, C-31/91 ir C-44/91, Lageder and Others v Amministrazione delle finanze dello Stato [1993] 
ECR I-1761, § 33, C-5/89, Commission v Germany (Re BUG-Alutechnik) [1990] ECR l–3437, § 13, 
C-381/97, Belgocodex SA v Belgium [1998] ECR I-8153, § 26, C-181/04 ir 83/04, Elmeka NE v Ypourgos 
Oikonomikon  [2006] I-8167, § 31  ir kt. 

8  Groussot, X. General Principles of Community Law. Amsterdam: Europa Law Publishing, 2006, p. 190. 
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Pirmiausia jis suprastinas kaip suponuojantis juridinės technikos (teisėkūrinius) reika-
lavimus, inter alia – teisės apibrėžtumą ir nuspėjamumą, teisės netaikymą atgaline data 
ir teisės darną: 

„Bendrijos teisė turi būti aiški, o jos taikymas – numatomas šios teisės 
adresatams“9.

„Nepaisant to, kad iš esmės teisinio saugumo principas neleidžia Bendrijos prie-
monei įsigalioti prieš jos paskelbimą, šio reikalavimo išimtiniais atvejais gali būti ne-
paisoma, kai to reikalauja siekiamas tikslas bei kai į suinteresuotų asmenų teisėtus lū-
kesčius yra deramai atsižvelgiama“10.

„Skirtumai tarp valstybių narių teismų sprendžiant Bendrijos aktų galiojimą ga-
lėtų kelti pavojų pačiam Bendrijos teisinės sistemos vieningumui ir pažeisti pagrindinį 
teisinio saugumo reikalavimą“11.

Atriboti teisinio saugumo principą nuo teisėtų lūkesčių apsaugos principo yra ne-
lengva, nes jie abu (jų turinio elementai) gali būti priskirti platesniam – teisinės valsty-
bės principui12. Tai padaryti pabandė generalinis advokatas Cosmas savo išvadoje, pa-
teiktoje Duff13 byloje, pastarąjį principą apibrėždamas taip: 

„Teisėtų lūkesčių apsaugos principas įpareigoja Bendrijos įstatymų leidžiamuo-
sius ar kitus organus (ar nacionalines institucijas veikiančias Bendrijos teisės rėmuose) 
vykdyti savo veiklą taip, kad per tam tikrą laiko tarpą teisiniai santykiai ir situacijos 
susiklosčiusios gal Bendrijos teisę nebūtų paveikti taip, kad to negalėtų numatyti rū-
pestingas subjektas“.  

Kitaip tariant, teisinio saugumo principas pirmiausia yra nukreiptas į teisės tu-
rinio apibrėžtumą, o teisėtų lūkesčių apsaugos principu siekiama, jog „būtų apsaugo-
tas kiekvienas individas, kuris kliaunasi viešojo administravimo subjekto priimamų 
sprendimų teisėtumu“14. Taigi, nors takoskyra tarp teisinio saugumo principo ir teisėtų 
lūkesčių apsaugos principo yra neženkli, šie principai siekia skirtingų tikslų, be to, tei-
sėtų lūkesčių apsaugos principas yra tikslesnis ir ribotesnis savo apimtimi, kas lemia 

9 Žr., ESTT bylas C-70/83, Kloppenberg v Commission [1984] ECR 1075, § 11, 348/85, Denmark  
v Commission [1987] ECR 5225, § 19, 239/86, Ireland v Commission [1987] ECR 5271, § 17. 

10 Žr. ESTT bylas C-300/93 ir C-362/93, Crispoltoni v Fattoria Autonoma Tabacchi [1994] ECR I-4863,  
§ 17, C-487/01 ir C-7/02, Gemeente Leusden and Holin Groep [2004] ECR I-0000, § 59, C-326/99, ‘Goed 
Wonen’ v Staatssecretaris van Financiën [2005] ECR I-03445, § 33. 

11 Žr. ESTT bylas 14/85, Foto-Frost [1987] ECR 4199, § 15, C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur 
[2005] ECR I-10513, § 21. 

12 McKinnon, T. The Doctrinal Foundations of Legitimate Expectations. University of Oxford 
[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2015 m. vasario 4 d.].  <https://www.academia.edu/4841134/
Thoughts_on_the_Doctrinal_Foundations_of_Legitimate_Expectations>. 

13 Žr. Generalinio advokato Cosmas  1995 m. birželio 8 d. išvadą ESTT byloje C-63/93, Duff and Others 
[1996] ECR I-569, § 25. 

14 Reynolds, P. Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials. Public Law. 2011, 
p. 16. 
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dažnesnį jo taikymą ESTT jurisprudencijoje15. Taip skiriasi jais siekiamo tikslo – pa-
sitikėjimo viešąja valdžia – pobūdis: teisinio saugumo principas saugo objektyvizuotą 
pasitikėjimą, o teisėtų lūkesčių apsaugos principas – specifinį, individo santykyje su 
viešąja valdžia ir jos duotu pažadu, aptinkamą pasitikėjimą16. Atsižvelgiant į tai, teisėtų 
lūkesčių apsaugos principą galima laikyti savotišku teisinio saugumo „sub-principu“17. 

EŽTT savo jurisprudencijoje, bandydamas išgryninti teisėtų lūkesčių sąvoką, juos 
atriboja nuo paprastų vilčių, kurios ginamos nėra. Teisėti lūkesčiai šio teismo praktiko-
je nuo paprastų vilčių skiriasi tuo, jog yra konkretesni bei grindžiami teisine norma18 
arba teismo sprendimu19. Antai Polacek ir Polackova20 byloje, susijusioje su į JAV komu-
nistinės priespaudos metais migravusių ir vėliau teisiškai reabilituotų asmenų galimy-
be susigrąžinti jiems Čekijoje priklausiusį turtą, EŽTT nurodė, jog: 

„Vien viltis, kad seniai pasibaigusi nuosavybės teisė bus atkurta ar iš jos kil-
dintinas išvestinis reikalavimas – patenkintas, nėra Konvencijos Pirmojo protokolo  
1 straipsnio prasme gintina nuosavybė“21. 

Ramear22 byloje, susijusioje su privačių pensinio draudimo sutarčių nutraukimu 
ex lege, įvykusiu po pasikeitusios Olandijos pensijų politikos krypties, EŽTT taip pat 
pabrėžė, jog:

„<....> pareiškėjų lūkesčiai konkrečioje byloje nėra pagrįsti teisine norma arba 
teismo sprendimu. Priešingai – jie buvo grindžiami paprasčiausia viltimi galėti drau-
dimo sutartis pratęsti arba atnaujinti ne prastesnėmis, kaip iki tol jiems taikytomis 
sąlygomis“.  

Analogiškai Posedel-Jelinović23 byloje, kurioje Kroatijos pilietė, pasinaudojusi spe-
cialiąja teise lengvatinėmis sąlygomis įsigyti vieną būstą ir iš karto jį perleidusi savo 
sūnui, vėliau pretendavo ir į savo velionio sutuoktinio teisę įsigyti būstą, EŽTT spren-
dė, jog:

„<...> viltis lengvatinėmis sąlygomis įsigyti antrą būstą, remiantis specialia teise, 

15 Portuese, A., Gough, O., Tanega, J. A., The Principle of Legal Certainty as a Principle of Economic 
Efficiency [interaktyvus]. University of Westminster School of Law Research Paper. 2013 13(13), p. 8 
[žiūrėta 2015 m. sausio 19 d.]. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2332016>.  

16 Reynolds, op. cit., p. 15 – 20. 
17 Groussot, X., op. cit., p. 190. 
18 Tokia teisinė norma gali būti tiek nacionaline, tiek tiesiogiai taikytina Sąjungos teisės norma, žr. EŽTT 

bylą Dangeville SA v France, No. 36677/97 [2004] 30 EHRR 699. 
19 EŽTT bylos Ramaer and Van Willigen v. the Netherlands, No. 34880/12 [2012] ECHR 3004, Veselinski 

v the Former Yugoslav Republic of Macedonia, No. 45658/99, Djidrovski v the Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, No. 46447/99 ir kt.  

20 EŽTT byla Polacek and Polackovav v Czech Republic [GC], No. 38645/97. 
21 Analogiškas išaiškinimas taip pat buvo įtvirtintas EŽTT Gratzinger and Gratzingerova v Czech Republic 

[GC], No. 39794/98 ECHR 2002-VI, Jantner v Slovakia, No. 39050/97, Prince Hans-Adam II v Germany 
[GC], No. 42527/98 ECHR 2001-VII, Nerva v the United Kingdom, No. 42295/98 [2002] 36 EHRR 31 ir 
kt. bylose. 

22 EŽTT byla Ramaer and Van Willigen v. the Netherlands, No. 34880/12 [2012] ECHR 3004. 
23 EŽTT byla Posedel-Jelinović v. Croatia, No. 35915/02. 
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priklausiusia pareiškėjos mirusiam sutuoktiniui, nėra pagrįsta teise, kuri vienam asme-
niui lengvatinėmis sąlygomis pagal galiojusį reguliavimą leido įsigyti tik vieną būstą“.  

2.1.2. Bendroji teisėtų lūkesčių sąvoka24 Lietuvos teismų jurisprudencijoje 

Lietuvos Respublikos teismų praktika, Konstitucija ar ordinariniai įstatymai vie-
ningo teisėtų lūkesčių ar teisėtų lūkesčių apsaugos principo apibrėžimo taip pat nepa-
teikia. Nepaisant to, šiuo metu analizuojamas principas yra laikomas neatsiejama kons-
titucinės jurisprudencijos dalimi. Jį Konstitucinis Teismas rezoliucinėje savo nutarimo 
dalyje yra išskyręs ir kaip savarankišką25, o motyvuojamose nutarimų dalyse – įvardijęs 
kaip konstitucinį26 ar jį, kartu su asmens pasitikėjimu teise, apibūdinęs kaip konstituci-
nę vertybę27. Konstitucinėje jurisprudencijoje teisėtų lūkesčių apsaugos principas yra 
išvesdinamas arba iš teisinio saugumo, kaip konstitucinio teisinės valstybės principo 
dalies, arba tiesiogiai iš konstitucinio teisinės valstybės principo. Šiuo aspektu Konsti-
tucinis Teismas yra pažymėjęs, jog:

„Vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų 
yra teisinio saugumo principas, kuris inter alia reiškia valstybės pareigą gerbti teisinių 
santykių subjektų teisėtus interesus bei teisėtus lūkesčius“28.

A contrario, paneigiant teisinį tikrumą, stabilumą, teisėtų lūkesčių apsaugą būtų 
pažeistas konstitucinis teisinės valstybės principas29. Konstitucinio Teismo žodžiais 
tariant:

24 Vienoje straipsnio dalyje teisėtų lūkesčių ir jų apsaugos sąvoką atskleisti įmanoma tik iš dalies, todėl ji 
yra pildoma žemiau tekste plačiau aptariamais elementais. 

25 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 
63-2235. 

26 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 
68-3094, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas // Konstitucinis 
Teismas yra pažymėjęs, jog konstituciniai principai nebūtinai expressis verbis turi būti įtvirtinti 
konstitucinėse normose, tačiau gali (implicitiškai – aut. pastaba) atsispindėti ir būti išvedami iš 
konstitucinių normų, taip pat šiose normose atsispindinčių konstitucinių principų, ir konstitucinio 
teisinio reguliavimo visumos, iš Konstitucijos, kaip svarbiausių valstybinės bendruomenės – pilietinės 
Tautos vertybių sistemą įtvirtinančio ir ginančio, visai teisės sistemai gaires nubrėžiančio akto 
prasmės, šiuo aspektu žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. 
Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708 ir kt. 

27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 23-852. 

28 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 
62-2276. 

29 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 24-
1004. 
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„Neužtikrinus asmenų teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio sau-
gumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise“30. 

Teisinio saugumo principo, kuris yra išskaidomas ir į teisinio tikrumo bei teisinio 
aiškumo imperatyvus, esmę Konstitucinis Teismas nusako panašiai kaip ir ESTT. Pasak 
teismo:

„Teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalo-
mus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės nor-
mos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmybių“31. 

Taip pat Konstitucinis Teismas expressis verbis yra įvardijęs, jog teisėtų lūkesčių apsau- 
gos principas yra vienas iš esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų32, 
 

30 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 
2000, Nr. 17-419, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2002, Nr. 113-5057, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. sausio 24 d. 
nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 10-366, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. 
kovo 4 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2003, Nr. 109-4887, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas. 
Valstybės žinios. 2008, Nr. 150-6106, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 
2 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 106-4434, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2010 m. birželio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 134-6860, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 147-7522, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, 
Nr. 160-7591, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2012, Nr. 109-5528, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas. 
Valstybės žinios. 2012, Nr. 78-4063, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 11 d. 
nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 120-6031, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. 
vasario 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 19-938, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2013 m. kovo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 25-1222, Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 55-2760, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 58-2930, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 103-5079, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, 
Nr. 107-5297, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarimas. Teisės 
aktų registras. 2014 m. balandžio 15 d., Nr. 4467, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. 
gegužės 8 d. nutarimas. Teisės aktų registras. 2014 m. gegužės 8 d., Nr. 5188. 

31 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimą, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimą. Valstybės žinios. 2009, Nr. 75-3074, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą. Valstybės žinios.  2010,  
Nr. 46-2219, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimą. Valstybės 
žinios. 2010, Nr. 56-2766, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarimą. 
Valstybės žinios. 2013, Nr. 20-975, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. spalio 10 d. 
nutarimą ir kt. 

32 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, 
Nr. 107-3885, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas.
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taigi analizuojamą principą platesnio – konstitucinio teisinės valstybės principo – 
dalimi laikydamas be tarpininkaujančio33 teisinio saugumo principo.

Konkretesnį teisėtų lūkesčių apsaugos principo turinį Konstitucinis Teismas nu-
sako kaip dvilypį, t. y. galintį implikuoti tiek institucijų pareigą, tiek tam tikrą asmenų 
teisę, būtent: 

„Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su visų valstybės institucijų pareiga 
laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Šis principas taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. 
asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės 
bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos“34. 

„Taigi valstybei prisiėmus tam tikrų įsipareigojimų, jai, gerbiant teisėtų lūkesčių 
apsaugos principą, kyla ir pareiga įstatymus reguliuoti taip, kad įsipareigojimais sukelti 
teisėti lūkesčiai būtų realiai įgyvendinti35. Kol minėta valstybės pareiga laikytis prisiim-
tų įsipareigojimų neįgyvendinta, tol teisėti lūkesčiai yra pažeidžiami“36.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nėra vienareikšmiškai api-
brėžęs teisėtų lūkesčių ir jų apsaugos principo sąvokos, tačiau yra įvardijęs, jog:

„Teisė į teisėtų lūkesčių apsaugą yra fundamentali asmens teisė“37. 

Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog dažnai jis 
remiasi Konstitucinio Teismo teisėtų lūkesčių apsaugos srityje suformuotomis nuos-
tatomis, kas atitinka bendrąją LVAT praktiką siekti teisės vieningumo ir darnos. Be 
nurodytųjų pirmiau, LVAT inter alia yra pasirėmęs svariais Konstitucinio Teismo išaiš-
kinimais, jog:

„Įgytų teisių ir teisėtų lūkesčių apsauga nereiškia, kad tam tikra įstatymu nustaty-
ta sistema negali būti pertvarkoma“38.
33 Teisinio saugumo principą santykyje tarp konstitucinio teisinės valstybės principo ir teisėtų lūkesčių 

apsaugos principo „tarpininkaujančiu“ yra įvardijęs prof. dr. Egidijus Šileikis savo straipsnyje ,,Teisėtų 
lūkesčių principas ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Konstitucinė 
Jurisprudencija“. 2010, 3 (19): 236–255. 

34 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. 
gegužės 13 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. liepos 5 d. nutarimas. 
Valstybės žinios. 2007, Nr. 76-3018, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. 
nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimas. Valstybės žinios. 
2010, Nr. 16-758, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2010, Nr. 80-4181. 

35 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, 
Nr. 152-5605, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo  2008 m. gegužės 20 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 58-2182. 

36 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas. 
37 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje  

Nr. A575-1576/08.
38 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis administracinėje byloje  

Nr. A444-2863/2011.
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„Teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir tei-
sėtų lūkesčių“39.

„Konstitucinė asmens teisėtų lūkesčių apsauga aiškintina neatsiejamai nuo Kons-
titucijoje įtvirtinto teisingumo principo“40. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo ruožtu teisėtų lūkesčių apsaugos doktriną 
formuoja tik netiesiogiai bei fragmentiškai, nes pagal klasikinę sampratą ji pasitelkia-
ma ginčuose su viešąja valdžia, o ne privatinių turtinių santykių srityje. Tačiau Aukš-
čiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog: 

„Teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti tei-
sėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėji-
mą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje“41. 

2.2. Teisėtų lūkesčių apsaugos principo reikšmė

Minėta, jog teisėtų lūkesčių apsaugos principas yra vienas iš pagrindinių Euro-
pos Sąjungos teisės principų, kuriuo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT) re-
miamasi itin dažnai42. Atlikus paiešką ESTT duomenų bazėje pagal raktinius žodžius 
„teisėti lūkesčiai“, matyti, jog šis teismas minėtą terminą vien tik savo sprendimuose 
pavartojo 550 kartų43.

Tiesa, nors analizuojamas principas ESTT pasitelkiamas dažnai, retai juos sėkmin-
gai sugeba pasiremti individas44. Apibrėžti bendrais bruožais, kokiose būtent bylose ti-
kimybė sėkmingai apginti teisėtus lūkesčius šiame teisme yra didžiausia, yra sudėtinga, 
tačiau galima įvardyti, jog visose tokiose bylose priešingo sprendimo priėmimas, t. y. 
teisėtų lūkesčių neapgynimas, būtų „teisiškai ir ekonomiškai neprasmingas“45. Bendro-
sios rinkos ir vieningo Sąjungos teisės taikymo skirtingose valstybėse narėse impe-
ratyvai46 pateisina griežtus ir sudėtingus teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo 
kriterijus.  

39 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A502-580/2013.

40 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556 - 1517/2012.

41 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 23 d. nutartis 
civilinėje byloje Kauno sodininkų bendrija ,,Baltasis gandras“ prieš Kauno apskrities viršininko 
administraciją ir kt. (bylos Nr. 3K-3-48/2009), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje pagal A. D. pareiškimą (bylos  
Nr. 3K-3-148/2011) ir kt.

42 Tridimas, T. The General Principles of EC Law. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 169.
43 Tuo tarpu į „teisėtų lūkesčių“ užklausą įtraukiant ir Bendrąjį Teismą su Tarnautojų Teismu, rezultatas 

išauga iki 1187 karto // Paieška ESTT duomenų bazėje <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/> atlikta 
2014 m. lapkričio 24 d. 

44 Mathis, K., op. cit., p. 310. 
45 Sharpston, E. European Community Law and the Doctrine of Legitimate Expectations: How 

Legitimate, and for Whom. Northwestern Journal of International Law & Business. 1990, 11(1), p. 103. 
46 Raitio, J. The Principle of Legal Certainty in EC Law, Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic 

Publishers, 2003, p. 236.
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EŽTT savo ruožtu teisėtų lūkesčių apsaugą pripažįsta nerašytine susitariančiųjų 
Europos Bendrijos valstybių teisinės tvarkos dalimi47. Šio teismo jurisprudencijoje tei-
sėti lūkesčiai nėra pripažįstami autonomine koncepcija, o visada yra grindžiami viena 
iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (Konvencija) 
numatytų teisių48. Pirmiausia teisėtų lūkesčių apsauga EŽTT buvo grindžiama nuosa-
vybės teisių, kurias garantuoja Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio nuostatos, 
apsauga, kas iki šiol išliko pagrindiniu teisėtų lūkesčių apsaugos taikymo pagrindu49. 
Teisėtų lūkesčių apsauga yra laikoma subjektyviąją teisę į nuosavybę sustiprinančiu 
institutu50. Greta teisės į nuosavybę, teisėti lūkesčiai EŽTT jurisprudencijoje, nors ir 
nedažnai, tačiau taip pat buvo minimi Konvencijos ir jos protokolų garantuojamų tei-
sės į laisvę51, asmens teisės į privatumą ir šeimos gyvenimą52, teisės į mokslą53 ar kanki-
nimo draudimo54 kontekste. Iš viso EŽTT savo jurisprudencijoje šio straipsnio rašymo 
metu teisėtus lūkesčius vienokia ar kitokia forma buvo paminėjęs beveik poroje šimtų 
bylų55. 

Lietuvos teismai – Konstitucinis Teismas ir LVAT – šiuo metu taip pat vis daž-
niau remiasi analizuojamu principu. Jo reikšmė augo tolygiai: antai LVAT 2002 metais 
teisėtų lūkesčių terminą procesinių sprendimų motyvuojamosiose dalyse pavartojo 
2 kartus, 2005 metais – 23 kartus, 2009 metais – 71 kartą, o 2014 m. – 410 kartų. Iš 
viso šis teismas minėtąjį terminą savo praktikoje yra pavartojęs 1490 kartų, iš jų – 43 
kartus išplėstinių teisėjų kolegijos procesiniuose sprendimuose56. Manytina, jog tokios 
tendencijos priežastimi, be kita ko, laikytina ir tai, jog Lietuvos teisinė kultūra nutolo 
nuo sovietinės pozityviosios teisės, ir teisės vertybės, principai vis dažniau lemia teis-
mo sprendimus. Dažniausiai analizuojamas principas aptinkamas bylose, kuriose gin-
čai kyla iš valstybės tarnybos, socialinės apsaugos teisinių santykių ar pensijų teisinio 
reguliavimo. Konstitucinis Teismas savo ruožtu principu yra rėmęsis 124-iuose savo 
nutarimuose ar sprendimuose57. 

Teisėtų lūkesčių apsaugos principo bendroji paskirtis, sietina tiek su žalos pre-
vencija, tiek su būtinybe išsaugoti asmenų pasitikėjimą viešąja valdžia. Pirmasis sie-
kis aiškinamas kliovimosi (angl. reliance) teorija, teigiančia, jog teisėti lūkesčiai turi 
būti saugomi, nes elgtis priešingai reikštų žalos asmenims, kurie kliovėsi tokiais lūkes-

47 Borchardt, K. D. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Kehl/
Straßburg/Arlington: N.P. Engel Verlag, 1988, p. 139. 

48 Gedmintaitė, A. Teisėtų lūkesčių apsauga Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. Teisė. 2014, 91, 
p. 138. 

49 Ibid., p. 140. 
50 Jürgensen, T. Gemeinschaftlicher und nationaler Grundrechtsschutz bei der Realisierung transeuropäischer 

Verkehrsnetze. Berlin: Duncker & Humblot, 1998, p. 240.
51 Žr. EŽTT bylą M v Germany, No. 19359/04 [2009] EuGRZ 25. 
52 Žr. EŽTT bylas Nunez v Norway, No. 55597/09 [2011] ECHR 1047; Von Hannover v Germany, Nos. 

40660/8 ir 60641/08 [2012] ECHR 228; Axel Springer AG v Germany, No. 39954/08 [2012] ECHR 227; 
A.Y. v France, No. 25579/09. 

53 Žr. EŽTT bylą Mürsel Eren v Turkey, No. 60856/00 ECHR 2006-II. 
54 Žr. EŽTT bylą Kafkaris v Cyprus [GC], No. 21906/04 [2009] 49 EHRR 35.
55 Užklausa EŽTT HUDOC teismo sprendimų duombazėje pagal raktinę „teisėtų lūkesčių“ sąvoką atlikta 

2015 m. sausio 26 d.
56 2001 m. sausio 1 d.-2014 m. rugsėjo 8 d. INFOLEX Praktika duomenys. 
57 Užklausa INFOLEX Praktika duombazėje pagal raktinę „teisėtų lūkesčių“ sąvoką atlikta 2015 m. sausio 

26 d. 
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čiais, sukėlimą58. Žala pagal šią teoriją vengtina tiek dėl utilitaristinių motyvų, kuriais 
siekiama užtikrinti laimę ar gerovę kuo didesniam skaičiui visuomenės narių, tiek iš 
pagarbos individo autonomijai, t. y. jo veiksmų laisvei59. Antrąjį siekį suponuoja tiek 
autentiško pavadinimo etimologinis aiškinimas60, tiek jis expressis verbis yra randamas 
Konstitucinio Teismo praktikoje61. Minėtas asmens pasitikėjimas viešąja valdžia nėra 
savitikslis, tačiau turi užtikrinti nepiktnaudžiavimą teise bei teisingumą, kurie sudaro 
teisėtų lūkesčių apsaugos doktrinos „moralinį stuburą“62. Žinoma, kad be pasitikėjimo 
tarp viešosios valdžios ir jų sprendimų adresatų geras valdymas apskritai būtų sunkiai 
įsivaizduojamas63. 

Be pasitikėjimo  niekas nesikliautų ir kitų subjektų duodamais pažadais, kurių 
laikymasis yra esminis siekiant užtikrinti individo veikimo laisvę, į kurios realizavimą 
patenka būtinybė iš anksto galėti numatyti bei planuoti savo veiksmus. Jei privatiniuo-
se teisiniuose santykiuose lūkesčiai yra sukeliami pažadais, įrašytais į sutartį, tai santy-
kiuose su viešąja valdžia jie yra duodami institucijų konkrečių sprendimų priėmimo 
metu, net ir neįvelkant jų į formalų sutarties rūbą64. Tokių  viešosios valdžios duodamų 
pažadų išsaugojimas, ekonomisto Makso Vėberio žodžiais tariant, yra ir prielaida bet 
kuriam racionaliam ūkinės veiklos subjektui sėkmingai veikti kapitalizmo sąlygomis. 
Tik aiškios, konkrečios, iš anksto žinomos taisyklės, kurių laikomasi, gali sumažinti 
ūkinės veiklos vykdymo kaštus ir skatinti verslo efektyvumą65. Taigi, teisėtų lūkesčių 
apsaugos principas bei jo puoselėjimas yra svarbi ekonominio šalies gyvenimo dalis.

Nors pirminis teisėtų lūkesčių apsaugos principo tikslas yra individų apsauga ir 
jų pasitikėjimo viešosios valdžios priimamais sprendimais užtikrinimas, šis principas 
prisideda ir prie veiksmingesnio viešojo administravimo, kas savo ruožtu stimuliuoja 
valstybės augimą bei klestėjimą makrolygmeniu. Tikėtina, jog tas viešojo administra-
vimo subjektas, kuris puoselėja teisėtų lūkesčių apsaugą, visuomenės akyse įgis dau-
giau politinio legitimumo66 bei autoriteto. Politinis legitimumas savo ruožtu skatina vi-
suomenę labiau įsitraukti į sprendimų priėmimą, remti įvairias iniciatyvas bei laikytis 
administracinių priesakų67. Be to, tai skatina viešojo administravimo subjektus suinte-
resuotiems asmenims teikti kokybiškesnę informaciją, idant vėliau būtų išvengta byli-
nėjimosi dėl žalos, patirtos nuviliant šių asmenų lūkesčius, atlyginimo68. 

58 Schønberg, op. cit., p. 10. 
59 Ibid. 
60 Pasitikėjimas viešąja valdžia, kaip analizuojamo principo, perimto iš vokiečių administracinės teisės, 

objektas užkoduotas jo originaliame pavadinime: vokiškas principo pavadinimas Vertrauensschutz 
yra sudurtinis žodis, susidedantis iš žodžių das Vetrauen (pasitikėjimas) ir der Schutz (apsauga). 
Šis originalus pavadinimas buvo pažodžiui išverstas ir į anglų bei prancūzų kalbas („protection of 
confidence“ – angl., „protection de la confiance légitime“ – pr.), ir tik nuo 1975 m. ESTT nagrinėtos 
Mackprang bylos Nr. 15/71 [1971] ECR 797 prigijo „teisėtų lūkesčių“ (legitimate expectations) sąvoka. 

61 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. ir 2013 m. vasario 15 d. nutarimai. 
62 Reynolds, op. cit., p. 14. 
63 Forsyth, C. Legitimate Expectations Revisited. ALBA/BEG Paper [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2015 m. 

sausio 21 d.]. <http://www.adminlaw.org.uk/docs/sc%2012%20Christopher%20Forsyth.doc>, p. 2. 
64 Barak-Erez, D. The Doctrine of Legitimate Expectations and the Distinction between the Reliance and 

Expectation Interests. European Public Law. 2005, 11, p. 593. 
65 Tridimas, T. The General Principles of EC Law. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 163.
66 Reynolds, op. cit., p. 30. 
67 Ibid., p. 31. 
68 Schønberg, op. cit., p. 25. 
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3. Teisėtų lūkesčių apsaugos principo ištakos

3.1. Bendrosios teisėtų lūkesčių apsaugos principo ištakos Vakarų teisinėje 
sistemoje  

Teisėti lūkesčiai ir jų apsaugos koncepcija žinoma daugelyje teisinių sistemų. Ji ap-
tinkama dar 1892 m. prūsiško aukštesniojo administracinio teismo sprendime69, tačiau 
tik po Antrojo pasaulinio karo teisėti lūkesčiai jurisprudencijoje bei mokslo doktrinoje 
pradėjo gyventi savo „aukso amžių“. Tokia principo raida yra lengvai suprantama, nes 
būtent po Antrojo pasaulinio karo dėl nacių režimo vykdytų žmogaus teisių pažeidi-
mų prigimtinės teisės mokykla Vokietijoje atgimė ir skatino nepasitikėti viešąja valdžia 
bei ieškoti būdų jos diskrecijai pažaboti. Be kita ko, 1976 m. teisėtų lūkesčių apsaugos 
principas (vok. Vertrauensschutz) buvo pirmą kartą kodifikuotas pozityviojoje teisėje, 
Vokietijos administracinių procedūrų įstatymo (vok. Verwaltungsverfahrensgesetz) 48 
straipsniui su tam tikromis išlygomis uždraudžiant naikinti viešojo administravimo 
subjektų priimtus palankius individui administracinius aktus, idant būtų išsaugotas 
šiojo pasitikėjimas viešąja valdžia70. Vokiečių doktrina šį principą, kartu su proporcin-
gumo ir lygybės principais, laiko pagrindine žmogaus teise, arba – Pagrindinio šalies 
įstatymo (Konstitucijos) pagrindinių teisių katalogo suponuojama aksioma71. 

Didžiosios Britanijos teisinėje sistemoje teisėtų lūkesčių apsauga tradiciškai buvo 
suvokiama išimtinai procedūrine prasme72, siejant ją su platesne – procedūrinio teisin-
gumo (angl. – procedural fairness) – kategorija73, apimančia asmens teisę būti išklau-
sytam (audi alterem partem) ir teisę į nešališkai priimamus sprendimus (nemo judex 
in re sua), kuri bendrosios teisės valstybėse turėjo didesnę reikšmę nei kontinentinės 
teisės valstybėse74. Tai reiškia, jog teisėtų lūkesčių apsaugos doktrina apima asmens ti-
kėjimąsi, jog viešosios valdžios institucijos savo diskrecinėmis galiomis naudosis pagal 
nustatytą procedūrą75, be kita ko, atsižvelgdamos į jau minėtas procedūrines garantijas. 
Tačiau ilgainiui, ypač – po Didžiosios Britanijos prisijungimo prie Europos Bendrijos, 
šios šalies teismai, be kita ko, paisydami Bendrijos teisės viršenybės ir tiesioginio veiki-
mo imperatyvų76, teisėtų lūkesčių apsaugos principu pradėjo remtis vis labiau77, įskai-
tant ir esminės (angl. – substantive) teisėtų lūkesčių apsaugos modelį. Tiesa, ši modelį 
Didžiosios Britanijos teismai naudoja tik tuomet, kai asmenų teisėti lūkesčiai nuvilia-
mi, nukrypstant nuo jiems individualizuotai duotų administracijos pažadų, o ne nuo 
bendrosios politikos (nebent pavyktų įrodyti, jog bendrosios politikos pokyčiai yra vi-
siškai neracionalūs, ydingi bei nepagrįsti)78. 

69 Fuhrmanns, A. Vertrauensschutz in deutschen und österreichischen öffentlichen Recht. Daktaro 
disertacija. Justus-Liebig-Universität Gießen, 2004, p. 5. 

70 Ibid, p. 7 – 8.  
71 Groussot, op. cit., p. 20. 
72 Potestà, M., op. cit., p. 9. 
73 Forsyth, op. cit., p. 8. 
74 Schønberg, op. cit., p. 27.
75 Perry A., Ahmed F. The Coherence of the Doctrine of Legitimate Expectations. Cambridge Law Journal. 

2014, 73, p. 2. 
76 McKinnon, op. cit. 
77 Cananea, G. D. Legitimate expectations in European and Italian law. Italian Journal of Public Law. 2009, 

1 (1), p. 1. 
78 Potestà, M., op. cit., p. 10-11. 
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Tuo tarpu Prancūzijos teisinei sistemai teisėtų lūkesčių apsaugos principas (pr. – 
principe de confiance légitime) yra savotiškas svetimkūnis, pasireiškiantis nebent taikant 
Europos Sąjungos teisę, arba per įgytų teisių apsaugos (pr. – droit acquis), teisinio sau-
gumo ar teisės būti išklausytam institutus. Tradiciškai teisėtų lūkesčių apsaugos doktri-
na prancūzų teisės mokyklos buvo suvokiama kaip kelianti grėsmę teisės stabilumui79. 
Nors Strasbūro administracinis teismas 1994 m. šiuo principu eksplicitiškai rėmėsi vie-
noje žalos atlyginimo byloje, bylą peržiūrėjusi Valstybės taryba (pr. – Conseil d’État) 
teisėtų lūkesčių apsaugos principo, kaip nacionalinės Prancūzijos teisinės sistemos da-
lies ten, kur neveikia Europos Sąjungos teisė, nepripažino80. Tiesa, nors prancūzų teisi-
nė sistema ir nepripažįsta teisėtų lūkesčių apsaugos, neretai lūkesčiai yra netiesiogiai 
saugomi, remiantis vienodo požiūrio principu ir aktų, sukuriančių teises, neatšaukia-
mumo principu (pr. – intangibilité de décisions créatrices de droits)81. 

3.2. Administracinių aktų neatšaukiamumas, kaip kertinis teisėtų lūkesčių ap-
saugos akmuo ESTT jurisprudencijoje

Pirmiausia teisėtų lūkesčių apsaugos principas ESTT jurisprudencijoje buvo pa-
minėtas, kvestionuojant galimybę panaikinti priimtus administracinius aktus82. Būtent 
– pirmą kartą jis ESTT jurisprudencijoje aptinkamas 1957 m.83 Algera84 byloje, kurio-
je iš laikinų į nuolatines pareigas perkelta tarnautoja ginčijo administracinį aktą, ku-
riuo toks jos perkėlimas po septynių mėnesių buvo panaikintas. Minėtoje byloje ESTT 
išvadą teikęs generalinis advokatas atliko išsamią palyginamąją analizę, kuri parodė, 
jog administracinių aktų, sukuriančių jų adresatams palankią padėtį (angl. – favourable 
administrative acts), neatšaukiamumas yra visose (šešiose Sąjungą įkūrusiose) valstybė-
se narėse pripažįstamas bendrasis teisės principas85. ESTT savo sprendime pripažinda-
mas, jog administracinių aktų (ne)atšaukiamumas yra administracinės teisės problema, 
su kuria susiduria visos Bendrijos valstybės narės, vadovavosi šia generalinio advokato 
išvada bei pateikė svarbų išaiškinimą, jog:

„Administraciniai aktai, asmenims suteikiantys individualias teises, iš esmės ne-
gali būti panaikinami, jei jie yra teisėti. Tokiu atveju pripažįstama, jog administracinis 
aktas asmeniui suteikia teises (angl. – vested rights), kurių apsaugos poreikis, idant būtų 
išsaugotas kliovimasis situacijos stabilumu, nusveria administracijos norą  panaikinti 
savo anksčiau priimtą sprendimą“86.

79 Forsyth, op. cit., p. 5. 
80 Birkinshaw. European Public Law. Cambridge University Press, 2013, p. 127-128. 
81 Schønberg, op. cit., p. 238. 
82 Craig, P.; De Búrca, G. EU Law. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 535. 
83 Tačiau eksplicitiškai teisėtų lūkesčių apsaugos principu pradedama remtis kiek vėliau, t. y. 1972-

1973 metais Personalų atlyginimų ir Töpfer bylose, žr. ESTT bylas 81/72, Commission of the European 
Communities v Council of the European Communities [1973] ECR 575 ir 112/77, August Töpfer & Co. 
GmbH v Commission of the European Communities [1978] ECR 1019. 

84 ESTT sujungtos bylos 7/56 ir 3-7/57, Algera and others v Common Assembly [1957] ECR 39.
85 Von Danwitz, J. The Rule of Law in the Recent Jurisprudence of the ECJ. Fordham International Law 

Journal. 2014, 37 (5), p. 1315. 
86 Algera byla, p. 55. 
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„Kita vertus, jei administracinis aktas yra neteisėtas, jo atšaukimas yra galimas vi-
sose Bendrijos valstybėse narėse. Objektyvaus akto teisinio pagrindo (angl. legal basis) 
trūkumas turi poveikį individualioms asmens teisėms ir pateisina jas suteikiančio akto 
atšaukimą“87. 

„Dalinis akto neteisėtumas negali nulemti viso administracinio akto panaikinimo, 
nebent toks aktas dėl neteisėtos jo dalies panaikinimo netektų savo raison d’être“88.

Su panašia problema ESTT susidūrė ir De Compte89 byloje, kurioje teismas turėjo 
įvertinti administracinio akto, kuriuo Europos Parlamente dirbusiam tarnautojui, be 
kita ko, buvo nustatyta profesinė liga ir su tuo susijusios išmokos, panaikinimą trum-
piau nei po trijų mėnesių. Sprendimas panaikinti administracinį aktą šioje byloje buvo 
priimtas motyvuojant, jog sveikatos sutrikimai pareiškėjui kilo dėl jo paties neteisėtais 
veiksmais užsitrauktos tarnybinės atsakomybės ir su tuo susijusios procedūros. ESTT 
pažymėjo, jog galimybė atšaukti administracinį aktą, sukeliantį asmeniui palankias pa-
sekmes, yra ribojama itin griežtų sąlygų90. Atlikdamas tokių sąlygų vertinimą konkre-
čiu atveju, ESTT atsižvelgė į pareiškėjo sąžiningumą, t. y. tai, jog jam palankaus admi-
nistracinio akto priėmimo nelėmė jo paties administracijai klaidingai ar nevisapusiškai 
pateikta informacija91 bei tai, jog byloje nebuvo nustatytas viešasis interesas, galėjęs 
nusverti būtinybę apsaugoti pareiškėjo kliovimąsi administraciniu aktu sukurtos situ-
acijos stabilumu92. Tokiu būdu ESTT jurisprudencijoje galutinai įsitvirtino vokiškas93 
ir skandinaviškas modelis, pagal kurį teisėti administraciniai sprendimai, kurie yra pa-
lankūs jų adresatams, nesant įstatyminio pagrindo, iš esmės negali būti atšaukiami94. 
Tokiam draudimui įtakos nedaro ir tai, ar administraciniais aktais asmeniui yra įgy-
vendinamos įstatymu suteikiamos teisės ar užtikrinamas pranašumas, išplaukiantis iš 
administracijos diskrecijos priimti tam tikrą sprendimą95. 

Tiesa, administracinių aktų neatšaukiamumo imperatyvas netaikytinas situaci-
joms, kuriose administraciniais aktais asmeniui sukeliamas teigiamas rezultatas yra 
grindžiamas klaidingu teisės normos aiškinimu. Antai Simon96 byloje, kurioje Sąjun-
gos tarnautojas ginčijo kompensacijos už važiavimą į darbą ir atgal atšaukimą ex nunc, 

87 Ibid. 
88 Ibid, p. 66. 
89 ESTT byla C-90/95, Henri de Compte v European Parliament [1997] ECR I-1999. 
90 De Compte byla, § 35. 
91 De Compte byla, § 37 // Klaidingos arba neišsamios informacijos, remiantis kuria asmeniui buvo 

priimtas palankus administracinis aktas, pateikimas yra expressis verbis pagrindas tokiam aktui 
atšaukti Vokietijos teisėje (Vokietijos administracinių procedūrų įstatymo 48 str. 2 d. 2 p.). 

92 De Compte byla, § 39. 
93 Pripažįstama, jog pirmiausia teisėtų lūkesčių apsaugos koncepcija į ESTT jurisprudenciją pateko per 

bylininkus iš Vokietijos bei generalinius advokatus, kurie, teikdami išvadas, jas formuluoja, be kita ko, 
remdamiesi savo valstybių narių teisinėmis tradicijomis. Be to, pirmaisiais ESTT gyvavimo metais 
būtent Vokietija inicijavo daugiausiai kreipimųsi dėl prejudicinių sprendimų priėmimo. Eksplicitinė 
nuoroda būtent į vokiškąjį teisėtų lūkesčių apsaugos modelį (Vertrauensschutz) yra daroma ir ESTT 
Westzucker byloje // Dingemann, K., op. cit, p. 5, Groussot, X., op. cit., 19 – 20, ESTT byla 1/73, 
Westzucker GmbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker [1973] ECR 723. 

94 Schønberg, op. cit., p. 66.
95 Ibid. 
96 ESTT byla 15/60, Gabriel Simon v Court of Justice of the European Communities [1961] ECR 115. 
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pradėjus taikyti naują atstumo, skiriančio namus nuo darbovietės, skaičiavimo metodą, 
ESTT išaiškino, jog: 

„Jei administraciniam organui tampa žinoma, kad tam tikra išmoka buvo grin-
džiama klaidingu teisės normos aiškinimu, jis turi teisę savo ankstesnį sprendimą (ją 
mokėti) pakeisti“97.  

Kita vertus, nereikėtų suabsoliutinti ir galėjimo panaikinti neteisėtus administra-
cinius aktus, nes šiuolaikinė administracinė teisė yra tokia sudėtinga, jog kartais in-
dividams tampa nerealu suvokti jų prieštaringumą teisei, ir jie, administracinių aktų 
teisėtumo ir baigtinumo vedini, pagal tai suplanuoja savo veiksmus98. 

3.3. Nuosavybės teisių gynimas, kaip teisėtų lūkesčių apsaugos principo ašis  
EŽTT jurisprudencijoje 

Nors teisėtų lūkesčių apsaugos užuomazgų EŽTT jurisprudencijoje būta ir anks-
čiau99, pripažįstama, jog pirmą kartą ši koncepcija EŽTT įsitvirtino 1991 m. Pine Val-
ley100 byloje101. Šioje byloje į EŽTT kreipusi Airijos įmonė jai anksčiau institucijų iš-
duoto leidimo planavimo koncepcijai pagrindu įsigijo žemės sklypą, kuriame planavo 
statyti sandėlių ir biurų kompleksą. Vėliau Airijos Aukščiausiojo Teismo sprendimu šis 
leidimas buvo pripažintas niekiniu ab initio, nes žemės sklypo teritorija pateko į saugo-
tiną zoną, dėl ko įmonė nebegalėjo vystyti savo investicinio projekto, o žemės sklypas 
nuvertėjo 91 %. EŽTT byloje, be kita ko, pasitelkė dvipakopį testą ir iš pradžių spren-
dė, ar įmonė turėjo teisę vystyti ginčo žemės sklypą ir ar leidimo vystyti tokią veiklą 
panaikinimu į minėtąją teisę nebuvo įsiterpta. Šiuo aspektu EŽTT pripažino, jog įmo-
nė turėjo „bent jau teisėtą lūkestį“102 (galėti) tą daryti, o leidimo panaikinimas prilygo 
intervencijai į Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio ginamą nuosavybės teisę. 
Toliau teismas svarstė, ar minėta intervencija atitiko Konvencijos Pirmojo protokolo 1 
straipsnio 2 sakinyje numatytas sąlygas, t. y. buvo teisėta ir proporcinga. Šie kriterijai, 
EŽTT vertinimu, buvo išpildyti, nes leidimo panaikinimą sąlygojo teisės aktuose nu-
matyta būtinybė apsaugoti aplinką, taigi viešąjį interesą atitinkantis teisėtas tikslas. Tad 
iš esmės EŽTT, nors ir nepriimdamas pareiškėjui palankaus sprendimo, t. y. pripažin-
damas, jog jo teisėtų lūkesčių pažeidimas konkrečiu atveju yra pateisinamas svaresniu 
viešuoju interesu, šioje byloje iš principo pripažino, jog :

97 Simon byla, p. 123. 
98 Schønberg, op. cit., p. 16. 
99 Antai dar 1979 m. EŽTT konstatavo, jog teisinis saugumas (su kuriuo glaudžiai siejasi teisėtų lūkesčių 

apsaugos principas) yra neatsiejama iš Konvencijos kylančios teisės dalis, žr. EŽTT bylą Marckx v 
Belgium, No. 6833/74 [1979] 2 EHRR 330. 

100 EŽTT byla Pine Valley Development v. Ireland, No. 12742/87 [1991] ECHR 55. 
101 Pine Valley bylą, kaip pirmą bylą, kurioje remtasi teisėtų lūkesčių apsaugos koncepcija, expressis verbis 

nurodo ir pats EŽTT, žr. Kopecky v Slovakia, No. 44912/98 [2005] 41 EHRR 43, § 45. 
102 Tai, jog greta realiai egzistuojančios nuosavybės ar turto, nuosavybe Konvencijos Pirmojo protokolo 

1 straipsnio prasme, laikytini ir reikalavimai, kurių pagrindu asmuo gali turėti bent jau teisėtą lūkestį 
galėsiant veiksmingai naudotis nuosavybės teise, EŽTT įtvirtino ir daugybėje vėliau nagrinėtų bylų, 
inter alia – Malhous v. Czech Republic [GC], No. 33071/96 ECHR 2000-XII, Gospodinova v. Bulgaria, 
No. 37912/97, Potocka and Others v. Poland, No. 33776/96 ECHR 2001-X ir kt. // Ši pozicija sutampa su 
klasikine teisėtyrininko Džeremio Bentamo mintimi, jog „nuosavybė yra ne kas kita kaip lūkestis“.   
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„Teisėtas lūkestis galėti vystyti investicinę veiklą yra gintinas, kaip sudėtinė Kon-
vencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio laiduojamos teisės į nuosavybę, dalis“103. 

Kitoje žymioje Stretch104 byloje EŽTT taip pat sprendė iš vėliau niekiniu pripažin-
to savivaldybės tarybos leidimo pratęsti ilgalaikę nuomą pramoninės paskirties žemei 
kylančias pasekmes, tačiau, priešingai nei Pine Valley byloje, teismas pripažino, jog in-
tervencija į pareiškėjo teisę į nuosavybę buvo neproporcinga. Šioje byloje EŽTT taip 
pat taikė dvipakopę teisėtų lūkesčių apsaugos patikros schemą, papildomai pateikda-
mas svarų išaiškinimą, jog:

„Įsikišimas į Konvencijos ginamą nuosavybės teisę turi atitikti teisingą pusiaus-
vyrą tarp viešųjų interesų ir asmens pagrindinių teisių, atsispindinčių Konvencijos Pir-
mojo protokolo 1 straipsnio struktūroje“105. 

Nenustatęs priežasčių, galinčių pateisinti ilgalaikės nuomos nepratęsimą pareiškė-
jui, EŽTT sprendė, jog minėtos galimybės pareiškėjui tokią nuomą pratęsti nesudary-
mas pažeidė jo teisėtus lūkesčius, nes būtent ši galimybė lėmė pareiškėjo apsisprendi-
mą, ar iš viso sudaryti nuomos sutartį ir žemės sklype atlikti atitinkamas investicijas, 
kurias jis tikėjosi atgauti per aiškiai apibrėžtą laiko tarpą. Reikšmingais laikytini ir šio-
je byloje pateikti išaiškinimai dėl ultra vires priimtų administracinių aktų atšaukimo. 
Pateikdamas savo vertinimą, EŽTT, be kita ko, atsižvelgė tiek į pareiškėjo, tiek į insti-
tucijų bona fides elgesį, t. y. į tai, jog nė viena iš šalių pirminės žemės nuomos sutarties 
sudarymo metu nenumatė, jog pastaroji galbūt sudaroma pažeidžiant teisinius reikala-
vimus. Be to, nors atsakovas byloje ir rėmėsi ultra vires doktrina, kaip apsaugančia nuo 
piktnaudžiavimo valdžia bei siekdamas pateisinti ilgalaikės nuomos pareiškėjui nepra-
tęsimą, minėtoji doktrina, EŽTT vertinimu, konkrečiu atveju nebuvo suderinta su kitu 
– proporcingumo – reikalavimu. 

Reikšminga EŽTT praktikoje laikytina ir Pressos Compania Naviera106 byla. Joje 
1983 metų Belgijos teismo sprendimu buvo išplėsta valstybės deliktinė atsakomybė už 
laivų avarijas, kas atvėrė galimybę laivų savininkams, laivų draudėjams ir kitiems su-
bjektams teikti ieškinius dėl tokiose avarijose patirtos žalos atlyginimo. Atsižvelgdama 
į būsimą ieškinių dėl žalos atlyginimo kiekį ir iš to išplaukiančias finansines pasekmes, 
Belgija 1988 metais priėmė teisės aktą, kuris atgaline data nekompensuojamai panai-
kino teisę teikti minėtus ieškinius. Tokia teisė buvo panaikinta ir tiems ieškiniams, ku-
rie jau buvo paduoti teismui, tačiau dėl kurių sprendimai dar nebuvo priimti. EŽTT 
vertinimu, minėtasis 1983 metų Belgijos teismo sprendimas sukėlė tokius ieškinius dėl 
žalos atlyginimo pateikusiems asmenims lūkesčius, jog jie bus teismų išnagrinėti re-
miantis bendrosiomis deliktinę atsakomybę reglamentuojančiomis teisės normomis. 
Teismo sprendimu, pakeitus teisinį reguliavimą buvo neproporcingai įsiterpta į Kon-

103 Pine Valley byla, § 51. 
104 EŽTT byla Stretch v United Kingdom, No. 44277/98 [2004] 38 EHRR 12. 
105 Žr. Strech bylą, § 70, EŽTT Sporrong and Lönnroth v Sweden bylą, Nos. 7151/75 and 7152/75 [1983]  

5 EHRR, § 69. 
106 EŽTT byla Pressos Compania Naviera S. A. and others v Belgium, No. 17849/91 [1996] 21 EHRR 301. 
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vencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio saugomą teisę107, tokiu būdu nepateisinamai 
pažeidžiant į EŽTT besikreipusių asmenų teisėtus lūkesčius.  

3.4. Teisėtų lūkesčių apsaugos principo radimasis Lietuvos teisinėje sistemoje 

Pirmą kartą teisėtų lūkesčių apsaugos principu Konstituciniame Teisme bandyta 
remtis dar 1999 metais108, o 2001 metais teisėtų lūkesčių apsaugos principas pradėtas 
minėti motyvuojamose šio teismo nutarimų dalyse109. Kaip minėta, ten jis pateko ne 
kaip sąlygiškai atskiras principas arba tiesioginis (pirmosios eilės) konstitucinio teisi-
nės valstybės principo elementas, bet kaip teisinio saugumo principo, kuris yra teisi-
nės valstybės principo elementas, aspektas110. Taigi, teisėtų lūkesčių apsaugos principas 
konstitucinės jurisprudencijos dalimi tapo per „tarpininkaujančius principus“111.

Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką principas atsirado panašiu 
metu – 2001 metais juo, kaip savarankišku skundo pagrindu, rėmėsi skundą pateikęs 
pareiškėjas112, o pirmoji byla, kurioje buvo eksplicitiškai pripažintas teisėtų lūkesčių 
pažeidimas buvo išnagrinėta 2003 metais113, LVAT konstatavus, jog vienas bendratur-
tis, rekonstruodamas palėpę, pažeidė kito bendraturčio teisėtus lūkesčius. Ilgainiui tiek 
bylos šalių rėmimasis analizuojamu principu, tiek jo minėjimas teismo motyvuose tik 
augo. 

Lietuvos Aukščiausias Teismas apie teisėtų lūkesčių apsaugą pirmą kartą taip pat 
užsimena 2001 metais byloje, susijusioje su teismo sprendimo įvykdymo atidėjimu ir 
išdėstymu114. Šioje byloje teismas apgynė išieškotojo teisę susigrąžinti skolą ir neten-
kindamas kasatorės prašymo atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą dalimis 
pažymėjo, jog: 

107 Tokios pozicijos dėl teisinio įsiterpimo į jau vykstantį bylinėjimąsi EŽTT laikosi ne visada. EŽTT 
praktikoje konstatuota, jog viešieji interesai gali nusverti teisėtus pareiškėjų lūkesčius dėl konkrečios 
bylos baigties, ypač tose situacijose, kuriose tokio teisinio įsiterpimo buvo galima pagrįstai tikėtis 
kaip atsako į pozityviojoje teisėje egzistuojančius techninius trūkumus. Kitais žodžiais tariant, EŽTT 
negina (ne)teisėtų asmenų lūkesčių ten, kur jie siejasi su oportunistiniu bylinėjimųsi ir iš to galimai 
išplauksiančia nepelnyta nauda, žr. National and Provincial Building Society and others v UK, Nos. 
117/1996/736/933-935 [1997] ECHR 1997-VII, OGIS-Institut Stanislas, OGEC St. Pie X and Blanche de 
Castille and others v France, Nos. 42219/98, 54563/00. 

108 Konstitucinės justicijos byloje dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (VSK) kadrinių darbuotojų 
darbinės veiklos Seimo narys V.P. Andriukaitis argumentavo, jog apribojimų VSK kadrinių darbuotojų 
darbinei veiklai nustatymas pažeidė šių asmenų teisėtų lūkesčių principą, žr. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimą. Valstybės žinios. 1999, Nr. 23-666. 

109 Teisėtų lūkesčių apsaugos principas į Konstitucinio Teismo nutarimų motyvacines dalis įsiliejo 
nagrinėjant su teisėjų ir muitinės pareigūnų atlyginimų mažinimu susijusias bylas, žr. Konstitucinio 
Teismo 2001 m. liepos 12 d. ir 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimus. 

110 Šileikis, E. Teisėtų lūkesčių principas ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija. 
Konstitucinė Jurisprudencija. 2010, 3 (19), p. 243. 

111 Ibid. 
112 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2001 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje  

Nr. A3-1035-01. 
113 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 14 d. sprendimas administracinėje byloje 

Nr. A11- 29 -03.
114 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje 

pagal A. S. skundą  (bylos Nr. 3K-3-1113/2001). 
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„Šiuo atveju yra svarbus ir teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principas, pa-
gal kurį privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti“. 

4. Veiksmingo rėmimosi teisėtų lūkesčių apsauga prielaidos, jų patikros meto-
dologija bei teisėtų lūkesčių gynimo būdai 

4.1. Rėmimosi teisėtų lūkesčių apsauga prielaidos 

4.1.1. Teisėtų lūkesčių apsauga ratione personae

Teisėtų lūkesčių apsaugos principas, kaip ir kiti bendrieji Europos Sąjungos prin-
cipai, saisto tiek Sąjungos institucijas, tiek nacionalines institucijas, kurioms yra paves-
ta įgyvendinti Sąjungos teisę115. Atitinkamai, jei ginčas, susijęs su teisėtų lūkesčių ap-
sauga kyla dėl nacionalinių teisės aktų, kuriais yra įgyvendinama Sąjungos teisė, būtent 
nacionalinis teismas turi in concreto įvertinti, ar buvo tinkamai paisoma su šiais teisės 
aktais susijusių ūkio subjektų teisėtų lūkesčių116. 

Tuo tarpu remtis teisėtų lūkesčių apsaugos principu gali kiekvienas asmuo, ku-
riam institucijos suteikė pagrįstų vilčių117 (kas sudaro pagrįstų vilčių turinį žr. 5. 1. 2. 
poskyryje). Tuo tarpu valstybių narių viešojo administravimo subjektų galimybės rem-
tis teisėtų lūkesčių apsaugos principu ESTT paprastai yra ribotos, nes tai „keltų pavojų 
individams būti neapsaugotiems nuo viešojo administravimo subjektų veiksmų grin-
džiamų neteise“118.

Minėta, jog Lietuvoje teisėtų lūkesčių apsaugos principas yra suprantamas kaip 
konstitucinio teisinės valstybės principo elementas. Atsižvelgiant į tai, bei į sistemi-
nį Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, numatančių, jog valstybės valdžią Lietuvoje 
vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, teismas, o valdžios galias riboja 
Konstitucija, teigtina, jog analizuojamas principas saisto visas valstybės valdžias. 

115 Žr. ESTT bylas C-316/86, Hauptzollamt Hamburg-Jonas v Firma P Krücken [1988] ECR 2213, § 22, 
C-31/91 ir C-44/91, Lageder and Others v Amministrazione delle finanze dello Stato [1993] ECR I-1761, 
§ 33, C-381/97, Belgocodex SA v Belgium [1998] ECR I-8153, § 26, C-495/00, Azienda Agricola Giorgio, 
Giovanni and Luciano Visentin and Others [2004] ECR I-2993, § 40, C-181/04 ir 83/04, Elmeka NE v 
Ypourgos Oikonomikon  [2006] ECR I-8167, § 31, C-201/08, Plantanol GmbH & Co. KG v Hauptzollamt 
Darmstadt [2009] ECR I-8343, § 43 ir kt.  

116 Žr. ESTT bylas C-376/02, Goed Wonen [2005] ECR I-3445, § 43, C-201/08 Plantanol GmbH & Co. KG v 
Hauptzollamt Darmstadt [2009] ECR I-8343, § 57 ir kt. 

117 Žr. ESTT bylas 265/85 Van den Bergh en Jurgens and Van Dijk Food Products (Lopik) v EEC [1987] ECR 
I-1155, § 44, C-369/09, ISD Polska sp. z o.o. and Others v European Commission [2011] ECR I-2011, § 
123, C-426/10 Bell & Ross v OHIM [2011] ECR I-8849, § 56, C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle eG 
v Landrat des Landkreises Oder-Spree [dar nepublikuota], § 24 ir kt. 

118 Teisėtų lūkesčių apsaugos principu Prancūzijos vyriausybė bandė remtis, prašydama atidėti ESTT 
sprendimo vykdymą, žr. ESTT sujungtas bylas C-177/99 ir C-181/99, Ampafrance SA v Directeur 
des services fiscaux de Maine-et-Loire and Sanofi Synthelabo v Directeur des services fiscaux du Val-
de-Marne [2000] I-7013, § 67 // Taip pat teisėtų lūkesčių apsaugos principu valstybės narės ne kartą 
nesėkmingai rėmėsi, pačios pažeisdamos pareigą informuoti Komisiją apie ūkio subjektams teikiamą 
valstybės pagalbą, žr. ESTT bylas C-5/89, Commission v Germany [1990] ECR I-03437, § 17, C-372/97, 
Italy v Commission [2004] I-03679, § 112 ir kt. 
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Tuo tarpu, jei yra teisinių santykių subjektų, turinčių teisėtus lūkesčius, daugetas, 
pagal konstitucinę jurisprudenciją šių asmenų teisėtų teisėtiems lūkesčiams susidūrus 
tarp jų negali būti priešpriešos. Tokia pozicija išreiškia interesų darninimo metodą, iš-
plėtotą EŽTT praktikoje bei europietiškoje konstitucinėje justicijoje119. Ji buvo atskleis-
ta Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarime, kuriame susidūrė savininkų teisė-
tas lūkestis atkurti nuosavybės teises į išlikusius gyvenamuosius namus ir nuomininkų, 
gyvenančių grąžintinuose namuose, teisėtas lūkestis. Teismas konstatavo, jog:

„Tarp valstybės pareigos savininkams ir valstybės pareigos nuomininkams, gyve-
nantiems savininkams grąžintinuose (grąžintuose) namuose, jų dalyse, butuose, nėra 
priešpriešos“120. 

Šis išaiškinimas išplaukia iš konstitucinio teisinės valstybės siekio, įgyvendinant 
kurį:

„Turi būti užtikrinama interesų pusiausvyra, išvengiama jų priešpriešos, atsitik-
tinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo. Be to, šio siekio negalima re-
alizuoti pripažįstant tik vienos grupės ar vieno asmens interesus ir kartu paneigiant 
kitų interesus. Kitais žodžiais tariant, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo procese turi būti siekiama pusiausvyros tarp asmenų, kuriems atkuriamos 
nuosavybės teisės, ir visos visuomenės interesų“121.

4.1.2. Teisėtų lūkesčių apsauga ratione materiae

Minėta, jog ESTT teisėtų lūkesčių apsauga gali remtis bet kuris asmuo, kuriam Są-
jungos institucijos suteikė pagrįstų vilčių. Pagrįstos viltys savo ruožtu suteikiamos, kai:

„Asmeniui duodamos konkrečios garantijos (angl. – precise assurances), kurių tu-
rinį sudaro nesąlygiška, nuosekli, kompetentingų122 ir patikimų šaltinių, nesvarbu ko-
kia forma, pateikta informacija“123. 

119 2014 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo ministerijoje vykusios Lietuvos teisės instituto organizuotos 
tarptautinės konferencijos „Viešasis interesas versus teisėti lūkesčiai“ medžiaga, Dr. Linos Beliūnienės 
skaitytas pranešimas. 

120 Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutarimą. 
121 Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą. 
122 Šiuo aspektu išskirtina Schenker byla, kurioje, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas, ar Austrijos 

įmonių susivienijimas, sudaręs draudžiamąjį susitarimą, galėjo remtis teisininkų bei nacionalinės 
konkurencijos institucijos patikinimais, jog toks jų susitarimas nepažeidžia Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnio, t. y. yra de minimis kartelis. ESTT išaiškino, jog pagrindu 
pareiškėjui turėti teisėtų lūkesčių negalėjo būti nei teisinė advokato nuomonė, nei nacionalinės 
už sąžiningą konkurenciją atsakingos institucijos išaiškinimai, jog įmonių veiksmai nepažeidžia 
SESV 101 straipsnio, nes jos neturi įgaliojimų priimti tokio sprendimo, žr. ESTT bylą C-681/11, 
Bundeswettbewerbsbehörde e Bundeskartellanwalt v Schenker & Co. AG and others [dar nepublikuota],  
§ 56. 

123 Žr. ESTT bylas C-537/08, Kahla Thüringen Porzellan v Commission [2010] ECR I-12917, § 146, 
C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle eG v Landrat des Landkreises Oder-Spree [dar nepublikuota],  
§ 25, C-630/11, HGA and Others v Commission [dar nepublikuota], § 132 ir kt. 



344

II. Administracinė doktrina

„In whatever form it is given, information which is precise, unconditional and con-
sistent and comes from authorised and reliable sources constitutes assurances capable of 
giving rise to such hopes“. 

Ši informacija turi atitikti Sąjungos teisę, nes, kaip yra išaiškinęs ESTT, nė vienas 
Sąjungos institucijų atstovas negali suteikti įgalinimo jos nesilaikyti124. Tiesa, faktas, 
kad Sąjungos institucijos kurį laiką toleravo neteisėtą situaciją gali lemti sankcijų už ją 
neskyrimą125. Šios garantijos taip pat privalo būti galutinės, kas, be kita ko, reiškia, jog 
turi būti praėjęs terminas joms apskųsti126. Vien paprastos derybos ar politinės disku-
sijos teisėtų lūkesčių nesukuria127, nes nėra aiški jų baigtis. Priešingai – tokios politinio 
lygio diskusijos gali byloti apie būsimus reguliavimo pokyčius128. Analogiškai teisėtų 
lūkesčių nesukuria ir tai, jog institucijos į suinteresuotųjų asmenų paklausimus papras-
čiausiai neatsako129. 

EŽTT praktikoje teisėtų lūkesčių apsaugos doktrina savo ruožtu nebus taikytina 
tiems atvejams, kai nėra išpildytos jiems atsirasti teisėje numatytos būtinosios sąlygos. 
Antai Jantner130 byloje EŽTT nepripažino pareiškėją turinčiu teisėtų lūkesčių atkurti 
teisę į nuosavybę, nes jis neatitiko imperatyvaus nacionaliniuose įstatymuose numa-
tyto reikalavimo nuolat gyventi šalyje. Analogiškai jau minėtoje Polacek and Polackova 
byloje EŽTT, be kita ko, sprendė, jog pareiškėjai, neišpildydami imperatyvaus reika-
lavimo turėti Čekijos pilietybę, nepagrįstai teigė, jog buvo pažeisti jų teisėti lūkesčiai 
Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio prasme.  

Šią principinę poziciją priėmė  savo jurisprudencijoje ir Konstitucinis Teismas. 
Antai 2010 m. gruodžio 22 d. nutarime, kuriame buvo svarstoma, ar Piliečių nuosavy-
bės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostata dėl Lietuvos Respu-
blikos pilietybės turėjimo, kaip būtinosios sąlygos nuosavybės teisėms atkurti, Konsti-
tucinis Teismas expressis verbis pasirėmė EŽTT 2009 m. birželio 20 d. nutarimu Boruch 
Shub prieš Lietuvą byloje dėl priimtinumo ir konstatavo, jog asmuo, kuriam teisinis re-
guliavimas nesuteikė teisės reikalauti atkurti nuosavybės teises, nes jis neatitiko piliety-
bės reikalavimo, neturi teisėtų lūkesčių įgyvendinti nuosavybės teises, kurie galėtų būti 
laikomi nuosavybė pagal Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį131. 

124 ESTT byla C-188/82, Thyssen AG v Commission [1983] ECR 3721, § 11. 
125 ESTT byla C-344/85, Ferriere San Carlo v Commission [1987] ECR 4435, § 13. 
126 Ši taisyklė geriausiai atsispindi valstybės neteisėtai suteiktos paramos grąžinimo bylose: „Kol Komisija, 

naudodamasi savo diskrecine teise, nėra priėmusi sprendimo, kuriuo yra leidžiama valstybės pagalba 
bei kol nėra praėjęs terminas tokiam sprendimui apskųsti, tol šios pagalbos gavėjai negali būti tikri 
teikiamos pagalbos teisėtumu, kuris vienintelis gali sukelti tokiems subjektams teisėtus lūkesčius, 
žr. ESTT bylas C-169/95, Spain v Commission [1997] ECR I-0135, § 53, C- 91/01, Italy v Commission 
[2004] ECR I-04355, § 66, C-1/09, CELF and ministre de la Culture and de la Communication [2010] 
ECR I-02099, § 46. 

127 Žr. ESTT bylą C-342/03, Spain v Council [2005] ECR I-1975, § 50. 
128 Žr. ESTT bylą C-310/04, Spain v Council [2006] ECR I-7285, § 84. 
129 Žr. ESTT bylą C-339/00, Ireland v Commission [2003] I-11757, § 79. 
130 Žr. EŽTT bylą Jantner v Slovakia, No. 39050/97. 
131 Tai nėra vienintelis Konstitucinio Teismo procesinis sprendimas, kuriame tiesiogiai remiamasi EŽTT 

jurisprudencija. Šio teismo išaiškinimai, susiję su teisėtų lūkesčių apsauga, inter alia figūruoja ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose: 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarime. Valstybės žinios. 
2013, Nr. 97-4815, 2014 m. spalio 8 d. nutarime. Teisės aktų registras. 2014 m. spalio 8 d., Nr. 13823, 
2014 m. spalio 30 d. nutarime. Teisės aktų registras. 2014 m. spalio 30 d., Nr. 15163, kas leidžia 



345

 Teisėtų lūkesčių apsaugos principo samprata Lietuvos ir Europos teisinėse sistemose 

Iš EŽTT jurisprudencijos Konstitucinis Teismas taip pat perėmė svarbų nuosavy-
bės teisės interpretavimo aspektą132, t. y. teisėto lūkesčio gauti Konstitucijai nepriešta-
raujančiu įstatymu nustatytos paskirtos pensijos mokėjimo apsaugą. Pasak Konstituci-
nio Teismo:

„Kai Konstitucijai neprieštaraujančiu įstatymu nustatyta pensija yra paskirta ir 
mokama, ši asmens teisė ir teisėtas lūkestis yra sietini ir su šio asmens nuosavybės tei-
sių apsauga“133. 

Pagal konstitucinę jurisprudenciją, tam, kad asmens teisėti lūkesčiai būtų ginami, 
pirmiausia jie turi išplaukti iš teisinio reguliavimo. Tačiau jei teisinis reguliavimas tam 
tikros teisės, su kurios įgijimu asmuo sieja savo lūkesčius, tokiam asmeniui niekada 
neįtvirtino, lūkesčiai apsaugos nenusipelnys:     

„Teisinis reguliavimas niekada nenumatė tokiai subjektų kategorijai kaip mirusio 
savininko įpėdiniai pagal įstatymą teisės atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą, todėl šie asmenys negalėjo įgyti atitinkamų lūkesčių“134.

Teisinį pagrindą, kaip prielaidą remtis teisėtų lūkesčių doktrina, įvardija ir Lietu-
vos vyriausiasis administracinis teismas:

„Teisėtų lūkesčių apsaugos doktrina suinteresuotieji asmenys gali remtis tik tada, 
kai atitinkami lūkesčiai turi pakankamą teisinį pagrindą. Kitaip tariant, teisė saugo ir 
gina tuos teisėtus lūkesčius, kuriuos asmenys gali turėti, atsižvelgdami į ankstesnius 
viešosios valdžios institucijų veiksmus“135. 

„Pareiškėjo lūkestis <...> negali būti ginamas, kadangi <...> įstatymas ir kiti teisės 
aktai neišreiškė ir šiuo metu neišreiškia tokio valstybės įsipareigojimo“136.

„Nėra pagrindo teigti, kad neteisėtų sprendimų pagrindu nekilnojamojo turto  

daryti išvadą, jog pastaraisiais metais EŽTT praktika analizuojamu klausimu vis labiau skverbiasi į 
nacionalinę jurisprudenciją.   

132 Birmontienė, T. Ekonomikos krizės įtaka konstitucinei socialinių teisių doktrinai. Jurisprudencija.  
2012 19(3), p. 1012.

133 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 115-5221, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 110-4511, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 126-4816, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas. 

134 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarimas.  
135 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje  

Nr. A756-416/2014.
136 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje  

Nr. A146-1477/2011. 
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įgijėjams gali susiformuoti teisėti lūkesčiai, nes teisėtų lūkesčių principas suponuoja, 
kad turi būti ginamos teisėtai įgytos teisės“137.

Be to, šis teisinis reguliavimas turi atitikti Konstituciją, nes iš esmės ginami tik 
Konstitucijai neprieštaringi teisėti lūkesčiai. Kaip yra konstatavęs Konstitucinis 
Teismas:

„Pagal Konstituciją yra saugomi ir ginami ne visi iš bet kurio įstatymo ar kito tei-
sės akto kylantys lūkesčiai, bet tik tie, kurie kyla iš pačios Konstitucijos ar iš įstatymų 
bei kitų teisės aktų, neprieštaraujančių Konstitucijai. Tik tokie lūkesčiai gali būti laiko-
mi teisėtais, tik tokie teisėti lūkesčiai yra saugomi ir ginami Konstitucijos“138.

Tiesa, nepaisant principinės Konstitucinio Teismo pozicijos ginti tik Konstituciją 
atitinkančius teisėtus lūkesčius, konstitucinė jurisprudencija neatmeta galimybės ginti 
asmenų teisėtus lūkesčius, kylančius iš situacijų, kai asmuo jau yra įgyvendinęs iš teisės 
akto, kuris vėliau buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai kilusias teises ir par-
eigas kitų asmenų atžvilgiu. Minėti atvejai turi būti ypatingi (inter alia – tarp lūkesčių 
atsiradimo ir atitinkamų teisės aktų pripažinimo prieštaraujančiais Konstitucijai turi 
būti praėjęs ilgas laiko tarpas) bei jų apgynimas turi kelti mažesnę žalą nei neapgyni-
mas. Konstitucinio Teismo žodžiais remiantis: 

„Konstitucija apskritai neužkerta kelio tam tikrais ypatingais atvejais saugoti bei 
ginti ir tokias asmens įgytas teises, kylančias iš teisės aktų, vėliau pripažintų prieštarau-
jančiais Konstitucijai <...>, kurių neapgynus ir neapsaugojus šis asmuo, kiti asmenys, 
visuomenė arba valstybė patirtų didesnę žalą, negu toji, kurią šis asmuo, kiti asmenys, 
visuomenė arba valstybė patirtų, jeigu minėtos teisės būtų visiškai arba iš dalies apsau-
gotos ir apgintos“139. 

Toks ypatingais atvejais kylantis poreikis teisėtus lūkesčius apginti contra legem 
yra pateisinamas konstituciniu teisingumo principu:

„Įstatymų leidėjas, savo ruožtu, turi konstitucinę priedermę įvertinti visas su tuo 
susijusias aplinkybes ir, jei būtina, nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris minėtais 
ypatingais atvejais leistų visiškai arba iš dalies apsaugoti ir apginti teisei paklususių, 

137 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A146-1353/2014. 

138 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 
24 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarimas.

139 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2007 m. liepos 5 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. 
nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutarimas, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimas. 
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įstatymų reikalavimų besilaikiusių asmenų įgytas teises, prieštaraujančiais Konstitucijai 
ir (arba) įstatymams, idant nebūtų nukrypta ir nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo 
principo“140. 

Tiesa, svarbu pabrėžti, jog lūkesčiai, kurių šaltinis prieštarauja teisei, teisėtais 
konstitucinėje jurisprudencijoje gali būti laikomi tik jau įgytų teisių atžvilgiu, o „lau-
kiamų“ subjektinių teisių (teisių, kurias tikimasi įgyti ateityje) apsauga į teisėtų lūkes-
čių apsaugos principo taikymo sritį nepatenka141. Tai aiškiai iliustruoja Konstitucinio 
Teismo 2006 m. gegužės 12 d. nutarime ir 2010 m. liepos 2 d. sprendime pateikta po-
zicija, jog Konstitucija nesaugo ir negina asmenų, apdovanotų Vyčio Kryžiaus ordinu 
ir Vyčio Kryžiumi, teisės į neatlygintinai suteikiamą vieną žemės sklypą individualiai 
statybai, kuri dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebuvo įgyvendinta iki Konstituciniam 
Teismui išaiškinant tokio teisinio reguliavimo, siejusio valstybinį apdovanojimą su ma-
terialine, finansine gėrybe ar privilegija, prieštaringumo Konstitucijai. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas perėmė Konstitucinio Teismo po-
ziciją, jog neteisės pagrindu negali atsirasti teisėtų lūkesčių, o kartu – ir jos taikymo 
išimtis, leidžiančias ypatingais atvejais apginti ir teisei prieštaraujančius asmenų lūkes-
čius. Sprendžiant, ar atvejis laikytinas ypatingu, atsižvelgiama į asmens, turinčio lūkes-
čių, sąžiningumą, valstybės institucijų elgesio modelį, viešojo intereso pobūdį, teisės 
aktų neteisėtumo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes142. 

Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką teisėtų lūkesčių savai-
me taip pat negali sukurti ir susiklosčiusi tam tikra (valstybės toleruojama) įmonės 
veiklos praktika:

„Nėra jokio teisinio pagrindo teigti, jog dėl aplinkybės, kad iki kilusio ginčo pa-
reiškėjos ūkis buvo plečiamas, tam gaunant teisės aktų reikalaujamus leidimus ir pan., 
jai galėjo kilti pagrįstų teisėtų lūkesčių, jog ir ateityje galimybė plėsti specializuotą gy-
vulininkystės ūkį žemės sklype <...> geomorfologinio draustinio teritorijoje, t. y. saugo-
moje teritorijoje, nebus ribojama“143. 

Tačiau, jei ūkio subjektas turi teisę vykdyti tam tikrą veiklą, kurią jam suteikė 
kompetentinga institucija, kitas viešosios valdžios organas dėl „institucinio nesusikal-
bėjimo“ tokios teisės kvestionuoti ir tokiu būdu pažeisti ūkio subjekto teisėtus lūkes-
čius galėti toliau vykdyti ūkinę veiklą negali144. Ši pozicija LVAT buvo suformuluota 
administracinėje byloje, kurioje Vilniaus rajono savivaldybė pareiškėjui išdavė licenci-
ją, pagal kurią jam atitinkamomis sąlygomis leista prekiauti fermentuotais gėrimais ir 
alumi, o Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

140 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2008 m. 
vasario 20 d. nutarimai. 

141 Gedmintaitė, A. Teisėtų lūkesčių apsauga contra legem. Teisė. 2014 93, p. 163. 
142 Ibid., p. 168. 
143 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimas administracinėje 

byloje Nr. I-556-16/2011.
144 Pastebėtina, jog ši formuluotė sutampa ir su EŽTT postuluojama  nuostata, kad valstybė turi prisiimti 

bet kokių valstybės institucijų padaromų klaidų riziką ir padarytos klaidos negali būti taisomos 
privataus asmens sąskaita (žr. EŽTT 2008 m. kovo 13 d. sprendimą byloje Gashi prieš Kroatiją  
(Nr. 32457/05). 
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Vyriausybės pareiškėjui paskyrė ekonominę sankciją už veiklą, neatitinkančią licenci-
joje įvardytų sąlygų:

„Faktinė situacija, kai viena kompetentinga valstybės institucija suteikia leidimą 
asmeniui verstis tam tikra veikla, o kita valstybės institucija tą patį asmenį baudžia už 
veiklą, atitinkančią leidimo sąlygas, yra negalima teisinėje visuomenėje, kadangi pažei-
džia viešojo administravimo srityje veikiantį teisėtų lūkesčių ir teisėtai įgytų teisių ap-
saugos principą“145. 

Taip pat pastebėtina, jog jei teisinis reguliavimas įtvirtina ribotą teisėtų lūkesčių 
apsaugą, tai asmenys negali tikėtis, kad jie bus ginami plačiau. Kaip pažymėjo Kons-
titucinis Teismas, sprendęs dėl įstatymo, kuriame nustatyta maksimali – 500 eurų – 
draudiko atsitikus draudžiamajam įvykiui atlygintinos neturtinės žalos dydžio suma: 

„Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį transporto 
priemonių valdytojai sudaro civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, ne-
sukuria pagrindo atsirasti teisėtiems lūkesčiams, kad draudikas atlygins visą jų pada-
rytą žalą, nes <...> pagal įstatymą draudikas įsipareigoja atlyginti padarytą tam tikro 
dydžio žalą įstatymo nustatyta tvarka ir sutarties pagrindu“146.

Atitinkamai, jei teisiniu reguliavimu teisėtų lūkesčių apimtis nėra įtvirtinta, vie-
toje to paliekant įstatymų leidėjui tam tikrą diskreciją, teisinio reguliavimo adresatas 
neturi pagrindo teisėtus lūkesčius apginti jo pasirinkta apimtimi. Tai Konstitucinio 
Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo buvo aiškiai pabrėžta bylose, ku-
riose svarstyti reguliavimo, susijusio su kaupiamųjų pensijų fondų veikla, pakeitimai:

„Pensijų kaupimo bendrovės negali turėti teisėto lūkesčio dėl tam tikro iš anks-
to apskaičiuojamo dydžio kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimo į pensijų kaupimo 
fondus“147.

Iš esmės tas pats pasakytina ir apie teisinio įsipareigojimo, iš kurio asmuo kildina 
savo teisėtus lūkesčius, įgyvendinimo būdą. Kitais žodžiais tariant – jei konkretus to-
kio įsipareigojimo būdas teisiniame reguliavime expressis verbis nėra išreikštas, asmuo 
negali remtis teisėtų lūkesčių apsauga ir besąlygiškai reikalauti jo lūkestį apginti būtent 
jo pasirinktu būdu. Tą aiškiausiai yra atskleidęs Konstitucinis Teismas restitucijos san-
tykių kontekste:

„Savininko teisėtas lūkestis atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį tur-
tą nereiškia, kad visais atvejais nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą turi 
būti atkurtos tokį turtą grąžinant natūra, galimos ir tokios teisinės situacijos, kai bu-
vusiems savininkams nėra grąžinamas natūra toks išlikęs nekilnojamasis turtas, kuris 
yra būtinas visuomenės poreikiams. Pagrįstas ir teisėtas nuosavybės objektų išpirkimas 

145 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 15 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A14–338-05.

146 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimas. 
147 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas, taip pat žr. Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A502-580/2013. 
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atkuriant nuosavybės teises atitinka ir konstitucinį teisėtų lūkesčių apsaugos 
reikalavimą“148.

4.1.3.  Teisėtų lūkesčių apsauga ratione temporis

Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje, kalbant apie teisėtų lūkesčių apsaugą 
laiko aspektu, svarbu pabrėžti, jog jei teisinis reguliavimas numato terminuotą kokios 
nors asmenį palankiai veikiančios teisės normos galiojimą, tai iš jos kylantys teisėti lū-
kesčiai negali tęstis ad infinitum. Ši mintis Konstitucinio Teismo buvo išplėtota, spren-
džiant teisinio reguliavimo, susijusio su neįgalumo pensijų gavimo sąlygų pakeitimu, 
konstitucingumą:

„Asmuo, kuriam invalidumo pensija buvo paskirta neterminuotai, įgyja teisėtą 
lūkestį, kad jam paskirta pensija bus mokama neterminuotai, o asmuo, kuriam invali-
dumo pensija buvo paskirta terminuotai, įgyja teisėtą lūkestį, kad jam paskirta pensija 
bus mokama iki nustatyto termino pabaigos. Toks asmuo negali turėti teisėtų lūkesčių 
gauti invalidumo pensijos ir pasibaigus šios pensijos mokėjimo terminui“149. 

Be to, jei teisinio reguliavimo pakeitimais yra pagerinama tam tikrų asmenų pa-
dėtis, jais grindžiami teisėti lūkesčiai gali turėti tik pro futuro efektyvą, nebent teisinis 
reguliavimas expressis verbis tokios padėties pagerinimui numatytų grįžtamąjį povei-
kį. Ši pozicija atskleista, Konstituciniam Teismui nagrinėjant valstybinių pensijų gavėjų 
rato praplėtimą ir iš to kylančius teisėtus lūkesčius:

„Iki atitinkamo įstatymų pataisų, kuriomis buvo numatytas valstybinių pensijų 
skyrimas muitinės tarnautojams, iš tarnybos išėję pareigūnai pagal tuometį teisinį re-
guliavimą negalėjo turėti teisėtų lūkesčių gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, 
nes teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją įgijo tik tie pareigūnai, kurie mui-
tinės sistemoje tam tikras pareigas ėjo įstatymo įsigaliojimo dieną. Tiesa, kitokį povei-
kį teisinio reguliavimo pataisos turėtų, jei įstatymas expressis verbis valstybinių pensijų 
skyrimą numatytų ir buvusiems pareigūnams“150.

Veiksmingas rėmimasis teisėtų lūkesčių apsaugos doktrina EŽTT jurisprudenci-
joje savo ruožtu pasižymi tuo, jog reikia atsižvelgti į teisėtų lūkesčių susiformavimo 
laiko (ratione temporis) aspektą. Iš šio teismo praktikos matyti, jog vadovaujantis tarp-
tautinėje teisėje pripažįstamu tarptautinių sutarčių atgalinio veikimo negalimumo  

148 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d., 2012 m. spalio 11 d., 2014 m. spalio 
30 d. nutarimai. 

149 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas. 
150 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas // Dėl teisinio 

reguliavimo pakeitimų grįžtamojo poveikio Konstitucinis Teismas taip pat nurodė, jog  įstatymų 
leidėjas, nustatydamas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą tam tikrai pareigūnų ir karių 
kategorijai, gali, tačiau neprivalo nustatyti, kad šios pensijos bus skiriamos ir anksčiau atitinkamoje 
tarnyboje dirbusiems, bet po įstatymo, kuriuo tam tikrai pareigūnų ir karių kategorijai nustatoma 
pareigūnų ir karių valstybinė pensija, įsigaliojimo nebedirbantiems asmenims.
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principu151, teisėtų lūkesčių pagrindas ratione temporis turi susiformuoti po atitin-
kamos valstybės Konvencijos ratifikavimo. Tai buvo aiškiai įvardyta Malnor Gabor152 
byloje, susijusioje su pareiškėjui palankaus Serbijos Aukščiausiojo Teismo sprendimo 
nevykdymu. Joje pripažinta, jog Serbija Konvenciją ratifikavo 2004 m. kovo 3 d., o pa-
reiškėjas teisės, jog būtų vykdomas jam palankus teismo sprendimas neteko dar 1998 
m. gruodžio 12 d. Tokiu būdu buvo pripažinta, jog Serbijos Konvencijos ratifikavimo 
metu pareiškėjas jau neturėjo gintino teisėto lūkesčio Konvencijos prasme. EŽTT taip 
pat yra išaiškinęs, jog Konvencija nenumato specifinės pareigos ją ratifikavusioms vals-
tybėms atitaisyti prieš jos įsigaliojimą įvykdytus teisės pažeidimus ir iš jų kilusią žalą, 
tačiau tai taip pat nereiškia, jog valstybei nusprendus tą padaryti, šio sprendimo adre-
satams sukelti lūkesčiai neturi būti saugotini pagal Konvencijos Pirmojo protokolo  
1 straipsnį153. 

4.2. Teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo metodologija 

ESTT savo jurisprudencijoje eksplicitiškai teisėtų lūkesčių apsaugos principo tai-
kymo metodologijos nėra pateikęs, tačiau ją atskleidžia gausi akademinė literatūra. 
Daugelio autorių teigimu, šis principas, kaip ir proporcingumo principas, metodolo-
giškai gali būti apibūdintas kaip trinaris testas154. Pirmiausia, asmens lūkestis turi kilti 
arba iš teisės aktų, arba iš jau minėtų konkrečių institucijų garantijų, pasireiškiančių 
administravimo subjektų veiksmais (atstovavimu), kurios turi atitikti Sąjungos teisę. 
Tai išreiškia teisėtų lūkesčių teisėtumo dimensiją, nes, kaip išaiškino ESTT:

„Neteisėtas Sąjungos institucijų ar jų tarnautojų aktas, kaip ir Sąjungos teisei 
prieštaraujanti valstybių narių praktika, negali palankioje padėtyje atsidūrusiam su-
bjektui suteikti teisėtų lūkesčių“155. 

Iš teisės aktų, kaip teisėtų lūkesčių šaltinių, aktualiausiu laikytinas individualaus 
pobūdžio Sąjungos teisės aktas – sprendimas, tačiau neretai teisėti lūkesčiai kildinami 
ir iš direktyvų ar reglamentų, jei jie atitinka ESTT praktikoje suformuluotas sąlygas, t. y. 
yra aiškūs, apibrėžti, vienareikšmiai, besąlyginiai bei jų įgyvendinimo terminas yra pa-
sibaigęs156. Administravimo subjektų elgesys (atstovavimas) savo ruožtu taip pat yra 

151 Practical Guide on Admissibility Criteria [interaktyvus]. Council of Europe / European Court of 
Human Rights, 2011 [žiūrėta 2014 m. lapkričio 14 d.]. < http://www.dp-rs.si/fileadmin/dp.gov.si/
pageuploads/RAZNO/Admissibility_guide_ENG.pdf> . 

152 EŽTT byla Molnar Gabor v. Serbia, No. 22762/05.
153 Valstybei nusprendus minėtą, dar prieš Konvencijos įsigaliojimą kilusią, žalą atitaisyti tai turi 

būti daroma aiškiai ir nuosekliai, siekiant nesukelti teisinio netikrumo ir neaiškumo būsenos 
suinteresuotiems asmenims. Teisinio reguliavimo, administracinis ar iš institucijų taikomos praktikos 
kylantis netikrumas savo ruožtu yra svarbus kriterijus, vertinant valstybės elgesį, žr. EŽTT bylas 
Plechanow v. Poland, No. 22279/04, Broniowski v Poland [GC], No. 31443/96, ECHR 2002-X. 

154 Groussot, X., op. cit., p. 204.
155 Žr. ESTT bylas C-188/82, Thyssen AG v Commission [1983] ECR 3721, § 10, C-5/82, Hauptzollamt 

Krefeld v Maizena [1982] ECR 4601, § 22, C-316/86, Hauptzollamt Hamburg-Jonas v Firma P Krücken 
[1988] ECR 2213, § 23. 

156 Dingemann, K. Vertrauensschutz im europäischen Verwaltungsverfahren. Berliner Online-Beiträge 
zum Europarecht [interaktyvus]. 2005 (23), p. 16 [žiūrėta 2014 m. lapkričio 11 d.]. < http://portal-
europarecht.de/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=17&view=finish&cid=11277&catid=5 >.
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daugiaformis, t. y. gali pasireikšti jų teiginiais apie planuojamus imtis veiksmus ir prie-
mones, tam tikrais atvejais įskaitant ir bendro strateginio pobūdžio pareiškimus, nusisto-
vėjusia administracine praktika ir pan.157. Antra, asmens lūkestis turi būti pagrįstas, t. y. 
nusipelnyti apsaugos158, bei trečia – minėtas individualus lūkestis, nukreiptas į teisinį 
tikrumą, turi būti suderintas su Sąjungos interesais159, t. y. neturi būti svaresnio viešojo 
intereso, kuris galėtų imti viršų prieš individualų teisėtą lūkestį. Minėti Sąjungos inte-
resai apima tiek teisėtumą, kuriuo turi būti grindžiamas administravimo subjektų elge-
sys, tiek vidaus rinkos funkcionavimą160. Būtent su neatidėliotinu vidaus rinkos (per)
tvarkymu susietos priemonės ESTT dažniausiai bus pateisinamos teisėtus lūkesčius 
„nusveriančiu viešuoju interesu“161. Kiti autoriai taip pat išskiria laiko dimensiją, t. y. 
tai, jog saugotinas lūkestis turi būti susiformavęs prieš ginčijamo akto priėmimą bei 
sąžiningumo (bona fides) reikalavimą, turintį užtikrinti, jog teisėtų lūkesčių apsaugos 
principu nebūtų naudojamasi siekiant pasipelnyti iš apgaulingų, neteisėtų ar spekulia-
tyvaus pobūdžio veiksmų vidaus rinkoje162. 

Svarbu pridurti, jog ESTT savo praktikoje, spręsdamas administracinių aktų pa-
naikinimo klausimą, be jau minėtų kriterijų taip pat atsižvelgia į tai, kokias pasekmes 
individualaus akto adresatui sukels jo panaikinimas atgaline data, poveikį kitiems su-
interesuotiems asmenims ir laiko tarpui163, kuris praeina nuo sprendimo priėmimo iki 
jo atšaukimo164. Taip pat atsižvelgiama į tai, kokio pobūdžio normas naikintinas admi-
nistracinis aktas pažeidžia. Juo svarbesnės vertybės yra pažeidžiamos neteisėtu admi-
nistraciniu aktu, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus panaikintas165. Taigi, labiau tikėti-
na, jog panaikinti bus leidžiama administracinį aktą, iš esmės pažeidžiantį pagrindines 
teises, nei aktą, ydingą procedūrine prasme ar grindžiamą neaiškios teisinės normos 
interpretacija166. 

157 Quinot, G. Substantive Legitimate Expectations in South African and European Administrative Law. 
German Law Journal. 2004, 5(1), p. 70.

158 Nusipelnančiais apsaugos bus laikomi tik protingi (angl. reasonable) lūkesčiai, kurie atitinka bonus 
pater familias vertinimo kriterijų, Ibid., p. 69. 

159 Ibid., p. 70. 
160 Hanf, D. Der Vertrauensschutz bei der Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte als neuer Prüfstein
für das Kooperationsverhältnis zwischen EuGH und BVerfG. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 

und Völkerrecht. 1999, 59, p. 57.
161 Sharpston, E. op. cit., p. 102. 
162 Raitio, J. op. cit., p. 218. 
163 Pavyzdžiui, Personalų atlyginimų byloje ESTT neįtikinamais laikė Europos Sąjungos Tarybos 

argumentus, esą nukrypti nuo anksčiau savanoriškai prisiimtos tarnautojų atlyginimų perskaičiavimo 
(pritaikymo prie kintančių ekonominių sąlygų) tvarkos sąlygojo poreikis suvaldyti infliaciją, 
atsižvelgęs į tai, jog toks nuokrypis įvyko po devynių mėnesių nuo naujos tvarkos pakeitimo, o 
tarnautojų atlyginimai buvo perskaičiuojami tik kartą per metus, žr. ESTT bylą 81/72, Commission of 
the European Communities v Council of the European Communities [1973] ECR 575, § 11. Šiuo aspektu 
taip pat žr. C-15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo v Commission [1987] ECR 1005, § 15 – 17. 

164 Craig, P. EU Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 563. 
165 Schønberg, S., op. cit, p. 93. 
166 Ibid. 
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4.3. Teisėtų lūkesčių apsaugos principu besiremiantiems asmenims taikytini 
kriterijai

4.3.1. Rinkoje dalyvaujančio ūkio subjekto apdairumas ir informuotumas 

ESTT jurisprudencijoje, susijusioje su teisėtų lūkesčių apsauga, ypatingas dėmesys 
skiriamas rinkoje dalyvaujančio ūkio subjekto apdairumui ir informuotumui. Tai yra 
vienas iš kriterijų, kurį ūkio subjektas turi atitikti, kad galėtų sėkmingai apginti savo 
pažeistus teisėtus lūkesčius. Iš esmės ESTT ūkio subjektų elgesiui kelia aukštus reika-
lavimus bei gina tik tuos subjektus, kurie savo verslą planuoja protingai, apgalvotai ir 
dėmesingai167. Kaip yra nurodęs ESTT: 

„Jei protingas ir apdairus ūkio subjektas galėjo numatyti, jog Sąjungos priemo-
nės priėmimas galimai paveiks jo interesus, jis negali remtis šiuo principu priėmus tą 
priemonę“168. 

Tokioje ūkio subjekto galimybėje numatyti Sąjungos įvestų priemonių poveikį jo 
interesams, be kita ko, telpa ir proporcingumo elementas169. Aukštus reikalavimus as-
menims, besiremiantiems teisėtų lūkesčių apsaugos principu, ESTT kelia todėl, kad di-
džioji dalis bylininkų yra profesionalūs prekiautojai ir Sąjungos tarnautojai – dvi kate-
gorijos subjektų, iš kurių tikimasi ypatingos atidos jų santykiuose su administraciniais 
organais170. 

Siekdamas įvertinti, ar konkrečiu atveju ūkio subjektas veikė protingai ir apdairiai 
bei galėjo numatyti tam tikrus reguliavimo pokyčius, ESTT atsižvelgia į daugybę fak-
torių. Yra vertinama tai, ar būsimus pokyčius ūkio subjektui galėjo nurodyti pati rinka 
ir jos stebėsena171, ar apie tai ūkio subjektui galėjo būti žinoma iš pranešimų specia-
lizuotoje spaudoje ar atitinkamoms ūkio subjektų interesus ginančioms institucijoms 
komunikuojant  su Komisija172, ar teisės aktų iniciatyvos buvo publikuojamos Europos 

167  Hanf D., op. cit., p. 57. 
168 Žr. ESTT bylas C-22/94, Irish Farmers Association and Others v Minister for Agriculture, Food 

and Forestry, Ireland and Attorney General [1997] ECR I-1809, § 48, C-104/97 Atlanta v European 
Community [1999] ECR I-6983, § 21, C-37/02 ir C-38/02 Di Lenardo Adriano Srl and Dilexport Srl v 
Ministero del Commercio con l’Estero [2004] ECR I-6945, § 70, C-17/03, VEMW and others [2005] ECR 
I-4983, § 74. 

169 Reikšmingoje Pieno kvotų byloje ESTT pabrėžė, jog specialia skatinimo programa pasinaudojęs ir 
dėl to apibrėžtam laikotarpiui gamybą sustabdęs ūkininkas negali tikėtis atnaujinti pieno gamybą 
tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo taikomos anksčiau bei likti rinkos ar struktūrinės politikos 
pokyčių nuošalyje. Tačiau, ESTT vertinimu, minėtąja programa pasinaudoję ūkininkai, jai pasibaigus, 
negalėjo pagrįstai numatyti būsią apskritai, vien dėl pasinaudojimo specialiąja programa, nušalinti 
nuo pieno gamybos (žr. ESTT byla 120/86, J. Mulder v Minister van Landbouw en Visserij [1988] ECR 
2321, § 23 – 25). 

170 Schønberg, op. cit., p. 120. 
171 Antai ESTT byloje C-350/88, Delacre v Commission [1990] ECR I-395 išaiškino, jog atsižvelgdami į 

keletą metų Sąjungoje trukusį sviesto atsargų mažėjimą, apdairūs ir informuoti ūkio subjektai turėjo 
prognozuoti sviesto kainų kilimą ir su tuo susijusį Sąjungos teikiamos paramos sviesto gamintojams 
mažinimą (žr. § 37). 

172 Žr. ESTT sujungtas bylas 95-98/74, Cie continentale v Council and Commission [1975] ECR 1615, § 30, 
97/79, Merkur v Commission [1977] ECR 1063, § 6, C-338/85, Pardini v Ministero del commercio con 
l’estero [1988] ECR 2041, § 24 – 25. 
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Sąjungos oficialiajame leidinyje173 ir ar jos buvo apskritai buvo išviešintos174, ar ginčo 
klausimas patenka į sritį, kurioje teisinio reguliavimo pasikeitimai yra dažni175 bei ko-
kia diskrecija šioje srityje yra paliekama atsakingoms institucijoms176, ar situacija yra 
ginčytina177 ir pan. Pripažįstama, jog kiekybiniai reguliavimo pokyčiai (pvz., tam tikrų 
išmokų sumažinimas, prisitaikant prie pakitusių ekonominių sąlygų) numatomi kur 
kas lengviau nei kokybiniai (konceptualūs, sisteminiai) reguliavimo pokyčiai178. 

ESTT jurisprudencijoje išplėtotas ūkio subjekto apdairumo kriterijus, be kita ko, 
apima ir įsitikinimą, jog siekdamas palankių priemonių priėmimo, ūkio subjektas pai-
so procedūrinių taisyklių (angl. – procedural compliance). Minėtas išaiškinimas buvo ne 
kartą pateiktas neteisėtos valstybės pagalbos teikimo bylose, kuriose valstybės pagalba 
buvo suteikta apie ją iš anksto nepranešus Komisijai, ESTT pažymint, jog:

„Atsižvelgiant į privalomą valstybės teikiamos pagalbos priežiūros, kurią pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 93 straipsnį atlieka Europos Komisi-
ja, pobūdį, tokią pagalbą gaunančios įmonės iš esmės negali turėti teisėto lūkesčio, jog 
joms suteikta pagalba yra teisėta, kol ji nebuvo suteikta laikantis minėtame straipsnyje 
numatytos procedūros. Apdairus ūkio subjektas paprastai turėtų gebėti įvertinti, ar to-
kios procedūros buvo laikomasi“179. 

Reikšmingus išaiškinimus dėl ūkio subjekto apdairumo ESTT pateikė ir bylose, 
susijusiose su prekių, esančių tranzite, apsauga. Antai Softimport180 byloje ieškinį ESTT 
teikė desertinių obuolių iš Čilės importuotojas, kurio prekės, Sąjungai įvedus prekybos 

173 ESTT jurisprudencijoje tam tikro projekto keisti nusistovėjusias taisykles išspausdinimas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje laikomas faktoriumi, didinančiu ūkio subjekto galėjimą numatyti 
pokyčius (žr. C-17/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV v Aruba [2000] ECR I-665, § 36, C-67/09 Nuova 
Agricast and Cofra v Commission [2010] ECR I-9811, § 73).

174 Pavyzdžiui, Consorzio byloje ESTT pripažino, jog Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 
vidinės taisyklės, kuriomis buvo įtvirtinta maksimali investiciniam projektui galima skirti paramos 
suma, nebuvo skelbiamos viešai, todėl niekas, išskyrus Komisijos tarnautojus, negalėjo būti įsitikinęs 
jų pagrindu priimto sprendimo teisėtumu, žr. ESTT bylą C-15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo v 
Commission [1987] ECR 1005.

175 Tridimas, T., op. cit., p. 179 – 180 // Ypatingai dažnai keičiamu laikytinas įvairių finansinių 
mechanizmų, skirtų žemės ūkio rinkoms, reguliavimas, dėl kurio sėkmingai remtis teisėtų lūkesčių 
apsauga tampa praktiškai neįmanoma. Sharpston E., op. cit., p. 101. 

176 Pavyzdžiui, ESTT yra išaiškinęs, jog kadangi direktyvose valstybėms narėms mokesčių srityje 
paliekama didelė diskrecija, teisės aktų pakeitimas pagal direktyvą negali būti laikomas tokiu, kurio 
nebuvo galima numatyti (žr. ESTT bylas C-487/01 ir C-7/02, Gemeente Leusden and Holin Groep 
[2004] I-05337, § 66, C-201/08, Plantanol [2009] ECR I-08343, § 54. 

177 Pavyzdžiui, CELF byloje ESTT konstatavo, jog „tai, kad vienas po kito buvo panaikinti trys sprendimai, 
o tai nutinka nedažnai, a priori reiškia, kad byla yra sudėtinga, ir, užuot sukėlusi teisėtus lūkesčius, 
turėtų dar daugiau padidinti gavėjo abejones dėl ginčijamos pagalbos suderinamumo su bendrąja 
rinka“ (žr. ESTT bylą C-199/06, CELF and ministre de la Culture and de la Communication [2008] ECR 
I-00469, § 51). 

178 Sharpston E., op. cit., p. 101.
179 Žr. ESTT bylas C-5/89, Commission v Germany [1990] ECR I-3437, § 14, C-169/95, Spain v 

Commission [1997] ECR I-135, § 51, C-24/95, Alcan Deutschland [1997] ECR I-1591, § 25, C-334/99, 
Germany v Commisson [2003] I-01139, § 41, C-278/00, Greece v Commission [2004] ECR I-03997, 
C-91/01, Italy v Commisson [2004] I-04335, § 55, C-183/02, Demesa and Territorio Histórico de Álava v 
Commission [2004] ECR I-10609, § 44 ir kt.

180 ESTT byla C-152/88, Sofrimport SARL v Commission of the European Communities [1990] ECR 2477.



354

II. Administracinė doktrina

apsaugos priemones ir nusprendus sustabdyti importo licencijų minėtajai vaisių ka-
tegorijai teikimą, buvo tranzite bei dėl ko jis jų į Sąjungos teritoriją įvežti nebegalė-
jo. ESTT sprendė, jog aktualus teisinis reguliavimas leido importuotojui, kurio prekės 
buvo tranzite, pagrįstai tikėtis, jog prieš jį nebus imtasi jokių minėtą verslo sandorį 
stabdančių priemonių, nebent jas būtų galima pateisinti viešuoju interesu. Tokio viešo-
jo intereso buvimo Komisija įtikinamai nepagrindė, todėl pripažinta, kad teisėti impor-
tuotojo lūkesčiai buvo pažeisti, o Sąjungai pavesta atlyginti importuotojui dėl „pagrįs-
tą ekonominę riziką peržengiančių“ veiksmų kilusią žalą. Panašus klausimas iškilo ir 
Dürbeck181 byloje, tačiau joje, priešingai nei Softimport byloje, nepripažinta, kad Sąjun-
gos įvestas laikinas importo obuoliams iš Čilės ribojimas pažeidė importuotojo teisė-
tus lūkesčius, nes jo prekės, Sąjungai įvedus atitinkamas prekybos apsaugos priemones, 
dar nebuvo palikusios Čilės, taigi nebuvo tranzite. Todėl šioje byloje viešasis interesas 
(būtinybė apsaugoti bendrąją rinką nuo prekybos apsaugos priemonių įvedimu supo-
nuojamų iškraipymų) laimėjo prieš individualaus importuotojo interesą į Sąjungos te-
ritoriją įvežti minėtas prekes.   

Ūkio subjekto apdairumą ir informuotumą teisėtų lūkesčių apsaugos kon-
tekste, inter alia remdamasis ESTT praktika, vertina ir Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas. Įdomi šiuo aspektu yra LVAT nagrinėta administracinė byla  
Nr. A444-2863/2011, kurioje pareiškėjas bandė įrodyti savo teisėtų lūkesčių pažeidimą, 
argumentuodamas tuo, jog sutarčių su Kinijos gamintoju ir kitu kontrahentu vykdymo 
metu jam buvo nustatytas keliasdešimt kartų didesnis muitų tarifas už tą, kuris galiojo 
sutarčių sudarymo metu. LVAT pažymėjo, jog dar prieš pareiškėjui sudarant sutartis su 
kontrahentais, Europos Komisija buvo pradėjusi tyrimą dėl ginčo produktų, kas leido 
ūkio subjektams suvokti, jog antidempingo muito įvedimo rizika yra pakankamai di-
delė. Būtent:

„Apdairus ir rūpestingas verslininkas turėjo įvertinti importo mokesčių pasikeiti-
mo riziką, papildomai pasidomėti išankstine informacija apie taikytinas tarifines prie-
mones. Pareiškėjui sudarant jo nurodytas pirkimo-pardavimo sutartis, Komisijos pra-
nešimas jau buvo paskelbtas, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas nepagrįstai 
teigia, kad tuo metu jis negalėjo numatyti, jog gali būti įvesti antidempingo muitai“.

Todėl teismas vertino, jog Komisija, paskelbdama pranešimą, ne tik nesukūrė jo-
kių teisėtų lūkesčių pareiškėjui, tačiau priešingai – ji davė jam pakankamą pagrindą 
numanyti, kad gali būti įvesti antidempingo muitai. Atitinkamai teisėtų lūkesčių apsau-
gos principo pažeidimo nebuvo nustatyta. 

Kitoje administracinėje byloje LVAT pasirėmė Konstitucinio Teismo sprendimu, 
kaip matu, apsprendžiančiu asmens apdairumą ir tikėjimąsi galėsiant veikti vienokiu 
ar kitokiu būdu. Kalbant konkrečiau, ši pozicija pateikta byloje, susijusioje su statybų 
leidimų, pažeidžiančių teisės aktuose įtvirtintą draudimą statyti sodybas miško žemėje, 
panaikinimu, o LVAT, pasisakydamas dėl neteisėtus leidimus gavusių asmenų teisėtų 
lūkesčių nurodė, jog:

„Ginčo statybos leidimai buvo išduoti vėliau nei Lietuvos Respublikos Konstituci-
nis Teismas savo 2006 m. kovo 14 d. nutarime pateikė šiai bylai aktualius išaiškinimus, 
181 ESTT byla 112/80, Dürbeck v Hauptzollamt [1981] ECR 1095. 
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tarp jų –  draudimą miško žemėje statyti (atstatyti) gyvenamuosius ir kitus ne su miš-
kų ūkio veikla susijusius statinius. Apeliantai, kaip ir kiekvienas Lietuvos Respublikos 
pilietis, po 2006 m. kovo 14 d. privalėjo suprasti, kad jų siekiamas tikslas prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat Miškų įstatymui bei Žemės įstatymui, todėl 
jie negalėjo įgyti jokių teisėtų lūkesčių dėl sodybos atstatymo“182. 

4.3.2. Sąžiningumo (bona fides) kriterijus

Be pareigos elgtis apdairiai ir rūpestingai, subjektai, siekiantys sėkmingai remtis 
teisėtų lūkesčių apsaugos principu, taip pat turi veikti sąžiningai (angl. in good faith, 
lot. bona fides). Pagal nusistovėjusią ESTT praktiką:

„Teisėtų lūkesčių apsaugos principu negali remtis asmuo, kaltas dėl akivaizdaus 
galiojančių teisės aktų pažeidimo“183. 

Be negalėjimo pažeisti teisės aktų, o vėliau remtis jų pažeidimu, siekiant susikurti 
sau teigiamas teisines pasekmes, sąžiningumo kriterijus suprastinas ir kaip draudimas 
sau tokias pasekmes susikurti, teikiant institucijoms klaidingą arba nevisapusišką in-
formaciją184. Manytina, jog tokia praktika atitinka bendruosius ,,iš neteisės teisė neat-
siranda“ (lot. ex injuria jus non oritur) ir draudimo piktnaudžiauti teise principus. Taip 
pat, kaip yra išaiškinęs ESTT:

„Sąjungos teisė nedraudžia taikyti nacionalinės teisės principo, remiantis kuriuo 
iš sąžiningai veikusių ūkio subjektų nėra reikalaujama atlyginti pažeidžiant teisės aktus 
įgytą pranašumą, jei tokiu būdu nėra pažeidžiamas Sąjungos teisės veiksmingumas ir 
ši procedūra nėra diskriminacinė kitų panašių, tačiau išimtinai nacionalinių, procedū-
rų atžvilgiu“185. 

Su ūkio subjektų sąžiningumu siejasi ir ESTT principinė pozicija neginti tų lū-
kesčių, kuriais siekiama piktnaudžiauti teisėmis ar gauti spekuliatyvios naudos. Minė-
tą poziciją iliustruoja Mackprang186 byla, kurioje Vokietijos prekybininkas bandė pasi-
pelnyti, išnaudodamas 1969 m. nukritusį Prancūzijos franko keitimo kursą. Minėtasis 
ūkininkas Prancūzijoje įsigydavo grūdų ir parduodavo juos Vokietijos agentūrai, atsa-
kingai už intervencinius grūdų pirkimus. Ši agentūra pagal tuo metu galiojusį regla-
mentavimą negalėjo atsisakyti tokių grūdų supirkti. Atsižvelgdama į tai, kad dėl susi-
klosčiusios situacijos Vokietijos intervencinių pirkimų sistemai grūdų sektoriuje grėsė 

182 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-1127/2010. 

183 Žr. ESTT bylas C-96/89, Commission v Netherlands [1991] ECR I-2461, § 30, C-67/84, Sideradria v 
Commission [1985] ECR 3983, § 21, C-65/02, ThyssenKrupp v Commission [2005] ECR I-6673, § 41. 

184 Žr. ESTT sujungtas bylas nuo 42 iki 49/59, SNUPAT v High Authority [1961] ECR 53, bylą 14/61, 
Hoogovens v High Authority [1962] ECR 253, C-90/95, Henri de Compte v European Parliament [1997] 
ECR I-1999, § 37. 

185 Žr. ESTT bylą 265/78, H. Ferwerda BV v Produktschap voor Vee en Vlees [1980] ECR 617, sujungtas 
bylas nuo 205 iki 215/82, Deutsche Milchkontor GmbH and Others v Germany [1983] ECR 2633,  
C- 210/87, Padovani v Amministrazione delle finanze dello Stato [1988] ECR 6177, § 22. 

186 ESTT byla 15/71, Mackprang v Commission [1971] ECR 797. 
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žlugimas, Komisija priėmė sprendimą, leidžiantį Vokietijos vyriausybei tokius pirkimus 
ex nunc apriboti. ESTT tokį sprendimą palaikė, pabrėždamas, jog juo yra siekiama pa-
žaboti spekuliacinę veiklą ir dėl to ūkio subjektų teisėti lūkesčiai nėra pažeidžiami. 

Kitoje Von Deetzen II187 byloje, susijusioje su teisiniu reguliavimu, pakeistu sie-
kiant įgyvendinti minėtoje Pieno kvotų byloje priimtą sprendimą ir leisti pienininkams, 
sustabdžiusiems pieno gamybą pagal specialią Sąjungos programą, grįžti į gamybą, 
ESTT taip pat sprendė, jog teisėti asmenų lūkesčiai neapima jų vylimosi įgyti finan-
sinį pranašumą iš minėtos veiklos atnaujinimo. ESTT šioje byloje svarstė, ar teisinis 
reguliavimas, neleidžiantis pieno gamybą siekiantiems atnaujinti pieno gamintojams, 
perleisti teisės gauti kvotą nuo specialaus atskaitinio pieno kiekio (60 proc. nuo per 12 
mėnesių, prieš pasinaudojant Sąjungos programa, pagaminto viso pieno produkcijos) 
ūkio pardavimo ar nuomos atveju, kitiems subjektams (išskyrus paveldėtojams ar pa-
našiems subjektams), neprieštarauja tokių asmenų teisėtiems lūkesčiams. Pastebėtina, 
jog teisę kartu su ūkiu parduoti ir teisę gauti pieno gamybos kvotą turėjo pieno ga-
mybos niekada nenutraukę ūkininkai, o gamybą siekiančių atnaujinti pienininkų nuo-
savybės perleidimo atveju tokia teisė į kvotą grįždavo į Sąjungos rezervą. Anot ESTT, 
gamybą laikinai sustabdę pieno gamintojai, pasibaigus atitinkamam laiko tarpui, gali 
pagrįstai tikėtis galėti atnaujinti pieno gamybą, o ne pasipelnyti perleidinėdami tokią 
teisę, kurią Sąjunga jiems suteikė siekdama įgalinti juos atnaujinti profesinę veiklą, ki-
tiems ūkio subjektams.    

Sąžiningai veikę subjektai ir jų teisėti lūkesčiai yra ginami ir Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo praktikoje. Antai byloje, kurioje spręstas žalos, siejamos su 
teritorijų planavimo dokumentų panaikinimu, investicinę veiklą siekusiam vykdyti su-
bjektui atlyginimo klausimas, LVAT, pripažindamas, jog šis subjektas nesiekė neteisė-
tų tikslų ir neveikė neteisėtai (pvz., nebuvo nustatytas valstybės tarnautojo papirkimo 
atvejis) konstatavo, jog visą riziką ir atsakomybę už patirtas išlaidas perkelti pareiškė-
jui, kuris lėšas investavo, kliaudamasis viešojo administravimo subjektų priimtų admi-
nistracinių aktų teritorijų planavimo srityje teisėtumu, būtų neteisinga. Teismas, iš da-
lies atlygindamas pareiškėjui jo patirtą žalą ir apgindamas jo lūkesčius, savo sprendimą 
inter alia  pagrindė tokiu išaiškinimu:

„Toks įstatymų aiškinimas, kad valstybės ir savivaldybių institucijos gali elg-
tis neteisėtai ir už tai visiškai neatsakyti, nurodant, jog visą riziką už tai turi prisiimti 
suinteresuotas (privatus) asmuo, formuotų visuomenėje visiško nepasitikėjimo vals-
tybe mentalitetą, taip pat sudarytų prielaidas valstybės ar savivaldybės institucijoms 
ir jų pareigūnams elgtis neatsakingai, neapgalvotai vykdyti Teritorijų planavimo įsta-
tyme numatytas pareigas, tokiu būdu pažeidžiant iš Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 5 straipsnio 3 dalies kylantį imperatyvą, kad valdžios įstaigos privalo tarnauti 
žmonėms“188.

Taip pat sąžiningai veikę subjektai ir jų teisėti lūkesčiai Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje buvo apginti nuosavybės teisių srityje. Jau minėtoje 
administracinėje byloje Nr. A575-1576/2008 nors ir pripažinus, jog ginčo sklypas, atku-
riant pareiškėjai nuosavybės teises, buvo suteiktas pažeidžiant norminių aktų reikalavi-

187 ESTT byla C-44/89, Georg von Deetzen v Hauptzollamt Oldenburg [1991] ECR I-5119. 
188 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje 

Nr. A62-1119/2011. 
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mus, jis buvo paliktas jai naudotis, nustačius, jog ji jį valdė keturiolika metų bei buvo 
sąžininga ir paklūstanti teisei. 

4.4. Teisėtų lūkesčių gynybos būdai

Šio straipsnio įvade minėta, jog Europoje teisėtų lūkesčių apsaugos principo tai-
kymas ilgus metus buvo (ir tebėra) akademinių diskusijų objektas. Iš teorinių diskusi-
jų bei skirtingų Europos valstybių savitumų gimė trys teisėtų lūkesčių gynybos būdai 
(modeliai) – procedūrinis, esminis (angl. – substantive) ir kompensacinis. Šiuo metu 
vyraujanti mokslininkų nuomonė yra ta, jog efektyviausiai teisėtus lūkesčius gali ap-
ginti ne kurio vieno, tačiau visų modelių taikymo dermė189. 

Procedūrinis teisėtų lūkesčių gynybos būdas arba modelis, kaip nurodyta pir-
miau, yra įsišaknijęs Didžiosios Britanijos teisinėje tradicijoje, kuri ilgus metus puo-
selėjo administracijos pareigos elgtis sąžiningai (angl. natural justice) idėją190. Šis mo-
delis iš esmės reiškia, jog jei asmuo teisėtai tikėjosi administraciniu aktu susikurti sau 
palankias pasekmes, tai jis, prieš viešojo administravimo subjektui priimant tokį aktą, 
turi būti bent jau išklausytas (pvz., konsultacijų forma)191. Saugoti teisėtus lūkesčius, 
remiantis šiuo modeliu, yra prasminga, nes procedūrų laikymasis mažina asmenų lū-
kesčių nuvylimo riziką, kadangi jos turi įtaką administracinių sprendimų išdavoms192. 
Be to, tinkamai atliekamos procedūros mažina bendrą nesąžiningumo ir nepasitikėji-
mo jausmą individų, kurių lūkesčiai yra nuviliami, atžvilgiu, nes administravimo su-
bjektams administracinio akto adresatams išsiunčiant pranešimą apie priimsimą aktą 
ir motyvuojant jo priėmimą, tuo pačiu pripažįstama individo autonomija ir orumas193. 
Svarbu ir tai, jog viešojo administravimo subjekto nuokrypis nuo procedūrinės teisėtų 
lūkesčių apsaugos yra kur kas sunkiau pateisinamas nei nuokrypis nuo esminės teisėtų 
lūkesčių apsaugos, nes ir pagrįsti, kodėl konkrečiu atveju nebuvo galima sudaryti indi-
vidui galimybės būti išklausytam yra sunkiau nei pagrįsti, kodėl nebuvo galima priimti 
jam palankaus sprendimo194. 

Tam tikra procedūrinės teisėtų lūkesčių gynybos apraiška aptinkama ir Lietuvos 
pozityviojoje teisėje. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 20 straips-
nio 2 dalis numato asmens teisę administracinės procedūros metu pateikti papildomą 
informaciją ir duoti paaiškinimus, o šio įstatymo 28 straipsnis įtvirtina asmens apklau-
sos institutą. Tiesa, Viešojo administravimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog 
prieš priimant administracinės procedūros sprendimą, asmuo, dėl kurio yra pradėta 
administracinė procedūra, taip pat kiti asmenys gali būti apklausiami siekiant išsiaiškinti 
189 Schønberg,  op. cit., p. 239. 
190 Pirmoji byla, kurioje paminėtas procedūrinis teisėtų lūkesčių apsaugos modelis, buvo susijusi 

su leidimo gyventi Didžiojoje Britanijoje nepratęsimu scientologui, kuris, prieš priimant minėtą 
sprendimą leidimo nepratęsti, nebuvo išklausytas, kaip apskritai dėl savo religinių įsitikinimų 
šalyje nepageidaujamas asmuo, žr. Didžiosios Britanijos Apeliacinio teismo 1968 m. gruodžio 19 d. 
sprendimą byloje Schmidt v Secretary of State for Home Affairs [1969] 2 Ch 149 (CA). 

191 Riggs, E. Legitimate Expectations and Procedural Fairness in English Law. The America Journal of 
Comparative Law. 1988, 36 (3), p. 404. 

192 Schønberg,  op. cit., p. 33. 
193 Ibid. 
194 Tačiau tai nėra neįmanoma. Lengvai įsivaizduojama, jog, pvz., nacionalinio saugumo priežastys gali 

pateisinti asmens neišklausymą prieš priimant administracinį sprendimą // Moffett, J. Resiling from 
Legitimate Expectations. Current Law Journal. 2008, 13 (4), p. 224. 
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ginčijamo klausimo esmę ir su juo susijusias aplinkybes, taigi diskrecinę administraci-
nę procedūrą vykdančio subjekto teisę nuspręsti, ar asmens apklausa yra būtina admi-
nistracinės procedūros sprendimui priimti195. Tuo tarpu Viešojo administravimo įsta-
tymo 28 straipsnio 2 dalis inter alia numato vienintelį asmenį, kuriam tokia apklausa 
privaloma: administracinės procedūros sprendimas priimamas tik apklausus asmenį, 
dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų buvo gautas pranešimas ir dėl gauto 
pranešimo pradėta administracinė procedūra. Tokiu būdu, nors ir ribota apimtimi196, 
tačiau ex lege yra įgyvendinama asmens teisė būti išklausytam (audi alterem partem), 
sudaranti šio teisėtų lūkesčių apsaugos modelio šerdį.

Procedūrinė teisėtų lūkesčių apsauga randama ir Europos Sąjungos Pagrindi-
nių teisių chartijoje, kuri Lietuvai yra privaloma tuomet, kai ji taiko Sąjungos teisę197. 
Struktūriškai procedūrinė teisėtų lūkesčių apsauga Chartijoje yra laikoma teisės į gerą 
administravimą dalimi. Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a) punktas expressis verbis įtvir-
tina, jog kiekvienas asmuo turi teisę būti išklausytas prieš taikant bet kokią individua-
lią jam nepalankią priemonę.   

Priešingai nei procedūriniu teisėtų lūkesčių apsaugos modeliu, esmine teisėtų lū-
kesčių apsauga siekiama apginti paties lūkesčio esmę, t. y. su juo susijusį konkretų (ma-
terialųjį) interesą. Šis teisėtų lūkesčių apsaugos modelis yra paplitęs Europos Sąjungos 
teisėje: Sąjungos institucijos turi laikytis savo duotų patikinimų priimti asmeniui pa-
lankų sprendimą tiek procedūrine, tiek turinio (angl. substantive) prasme, jei yra išpil-
domi visi teisėtų lūkesčių apsaugos kriterijai198 (žr. poskyrį apie administracinių aktų 
neatšaukiamumą). Idant esmine teisėtų lūkesčių apsauga būtų veiksmingai remiamasi, 
asmens lūkestis dėl tam tikrų palankių pasekmių turi būti grįstas arba minėtu konkre-
čiu administracinio subjekto patikinimu, arba išplaukti iš ankstesnės šiojo praktikos. 

Esminių teisėtų lūkesčių apsaugos pavyzdžių randama Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktikoje. LVAT, atlikdamas privačių ir viešųjų interesų pusiausvy-
ros testą, yra apgynęs asmenų teises ir teisėtus lūkesčius ir toliau naudotis jų faktiškai 
daug metų valdomais žemės sklypais, inter alia implicitiškai atsižvelgdamas į tai, kad 
toks jų turto praradimas gali būti susijęs ir su turtinės žalos padarymu, kurią tektų taip 
pat atlyginti iš valstybės biudžeto199. Tokiu būdu, vadovaujantis pragmatinėmis priežas-
timis, kurios atsispindi sprendimo teisiniame argumentavime, esminis teisėtų lūkesčių 
apgynimo modelis triumfavo prieš kompensacinį. 

Kompensacinis teisėtų lūkesčių apsaugos modelis savo ruožtu siejasi ir įgyven-
dina jau minėtą teisėtų lūkesčių apsaugos principo paskirtį – saugoti individus nuo 
žalos (o jai esant, ją deramai atlyginti). Juo yra arba ex ante, t. y. legislatyviniu keliu  
(žr. 5. 2. 1 poskyrį „Pareiga kompensuoti“) arba teisminiu keliu kompensuojami asmens 
195 Šiuo klausimu taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 15 d. 

sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-616/2013. 
196 Čia „ribota apimtis“ turima omenyje tiek dėl teisės apklausti Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 

28 straipsnio 1 dalyje nurodytus subjektus diskretiškumo, tiek dėl administracinės procedūros, kaip 
specifinio instituto (VAĮ 19 str.), prigimties. 

197 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalis. 
198 Šio teisėtų lūkesčių apsaugos modelio locus classicus laikytina jau minėta Personalų atlyginimo byla, 

kurioje ESTT, nenustatęs svarių priežasčių, neleido Tarybai nukrypti nuo savo anksčiau prisiimtos 
pozicijos kelti tarnautojų atlyginimus (ESTT byla 81/72, Commission of the European Communities v 
Council of the European Communities [1973] ECR 575) // Quinot, op. cit., 68. 

199 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A552-2758/2012. 
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praradimai, susiję su viešosios valdžios organų pažeistais teisėtais lūkesčiais. Kaip yra 
pažymėjęs LVAT: 

„Valstybė atsako už žalą, kurią sukelia dėl to, kad nepateisina asmens teisėtų lū-
kesčių, ir nustačius visas būtinas viešosios atsakomybės sąlygas privalo teisingai ir de-
ramai patirtą žalą atlyginti“200. 

Kaip kompensacinio teisėtų lūkesčio apsaugos modelio pavyzdį galima pateikti 
LVAT administracinę bylą Nr. A502-99/2011, kurioje pripažinta, jog viešojo adminis-
travimo subjektas elgdamasis neteisėtai, t. y. nuosavybės teises pareiškėjai atkurdamas, 
nesilaikydamas imperatyvių įstatymo normų (į didesnį sklypo plotą, nepaisant eiliš-
kumo), dėl ko vėliau pareiškėjos atžvilgiu buvo taikyta restitucija, pažeidė jos teisėtus 
lūkesčius. Už tai pareiškėjai buvo priteista neturtinė žala.

5. Teisėtų lūkesčių apsauga kintančio teisinio reguliavimo fone 

5.1. Asmenų negalėjimas kliautis status quo išlaikymu 

Be individualių administracinių aktų panaikinimo, teisėtų lūkesčių apsaugos klau-
simai ESTT taip pat nuolat iškyla keičiantis bendrajam teisiniam reguliavimui. Šiuo as-
pektu ESTT yra išaiškinęs, jog: 

„Ūkio subjektai negali turėti teisėtų lūkesčių, jog esama situacija, kurią, naudoda-
mosi savo diskrecine teise, gali pakeisti Sąjungos institucijos, tęsis neribotą laiką. Ypač 
tas pasakytina apie sritis, kuriose bendras rinkos organizavimas yra susijęs su nuolati-
niu poreikiu prisitaikyti prie pasikeitusios ekonominės situacijos“201. 

Toks ESTT išaiškinimas atitinka akademinėje literatūroje aptinkamą poziciją, jog 
Europos Sąjungos acquis yra takaus pobūdžio ir turi gebėti greitai prisitaikyti prie vi-
suomeninių ir politinių pokyčių202. Atitinkamai ūkio subjektai negali teigti turį teisėtai 
įgytą teisę (angl. – vested right) ir toliau naudotis iš esamo bendro rinkos organizavimo 

200 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-134/2012. 

201 Žr. ESTT bylas 84/78, Ditta Angelo Tomadini Snc v Amministrazione delle finanze dello Stato [1979] 
ECR 1801, § 22, 112/80, Firma Anton Dürbeck v Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen [1981] 
ECR 1095, § 48, C-350/88, Delacre and Others v Commission [1990] ECR I-0395, § 33, C-353/92, Greece 
v Council [1994] ECR I-3411, § 44, C-133/93 Crispoltoni and Others v Fattoria Autonoma Tabacchi 
and Others [1994] ECR I-4863, § 57, C-372/96, Antonio Pontillo v Donatab Srl. [1998] ECR I-5091, 
§ 22-23, C-104/97, Atlanta v European Community [1999] ECR I-6983, § 52, C-17/98, Emesa Sugar 
(Free Zone) NV v Aruba [2000] ECR I-0675, § 34, C-340/98, Italy v Council [2002] ECR I-2663, § 42, 
C-402/98, ATB and Others [2000] ECR I-5501, § 37, C-37/02 ir C-38/02, Di Lenardo and Dilexport 
[2004] ECR I-6911, § 70, C-310/04, Spain v Council [2006] ECR I-7285, § 81, C-335/09, Poland v 
Commission [2012] ECR I-0000, § 180 ir kt. 

202 Paunio, E. Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in 
the EU Legal Order. German Law Journal. 2009, 10 (11), p. 1474. 
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gaunama nauda203. Taigi, ir dėl reguliavimo pakeitimų atsiradęs pelno praradimas204 ne-
suponuoja teisėtų lūkesčių pažeidimo pripažinimo205. Esamos padėties išlaikymo negali 
garantuoti ir Sąjungos institucijos pateikta nuomonė, neturinti teisinės galios206. Tačiau 
minėtas išaiškinimas netaikytinas atvejams, kai Sąjunga, siekdama platesnės savo po-
litikos tikslų įgyvendinimo, pati ūkio subjektus paskatina nutraukti ar apriboti ūkinę 
veiklą, o vėliau užkerta kelią ją atnaujinti ir iš to gauti pelną, nes tai nebūtų suderinama 
su bendraisiais sąžiningumo ir teisingumo kriterijais bei neskatintų šių subjektų tokios 
politikos laikytis207. 

Iš ESTT praktikos matyti, jog tokiomis sritimis, kuriose naudodamasi savo dis-
krecinėmis teisėmis, Sąjungos institucijos gali dažnai keisti reguliavimą, laikytinas žu-
vininkystės ūkis, plieno rinka, prekyba su užjūrio teritorijomis ir trečiosiomis šalimis, 
medvilnės, cukraus, tabako rinkos ir pan., t. y. visos aiškią ekonominę dimensiją turin-
čios sritys. Šios sritys taip pat pasižymi tuo, jog yra itin detaliai sureglamentuotos, to-
dėl ir Sąjungos institucijų diskrecinės teisės jose yra ekstensyvesnės208. Ilgametė tokiose 
srityse besiklostanti ekonominių santykių praktika pati savaime teisėtų lūkesčių nesu-
kuria209. Tuo tarpu teisinio reguliavimo pokyčiai nėra savitiksliai, bet, kaip minėta, kyla 
iš būtinybės priderinti teisinį reguliavimą prie pasikeitusios realybės. Būtent – tokius 
pokyčius gali sąlygoti jau minėtas poreikis užtikrinti rinkos veiksmingumą210, suderin-
ti Sąjungos politiką su kitų tarptautinių organizacijų reikalavimais211, efektyvaus kon-

203 Žr. ESTT bylas 230/78, Eridiana [1979] ECR 2749, § 22, C-133/85, C-134/85, C-135/85 ir C-136/85, 
Deutsche Lebensmittelwerke [1987] ECR 2289, § 18, C-350/88, Delacre and Others v Commission [1990] 
ECR I-0395, § 34, C-133/93 Crispoltoni and Others v Fattoria Autonoma Tabacchi and Others [1994] 
ECR I-4863, § 58, C-244/95, Moskof v Ethnikos Organismos Kapnou [1997] ECR I-6441, § 69 ir kt. 

204 Galimas ūkio subjekto pelno praradimas nelaikytinas prieštaraujančiu teisėtų lūkesčių apsaugos 
principui, žr., pvz., ESTT bylą C-133/93 Crispoltoni and Others v Fattoria Autonoma Tabacchi 
and Others [1994] ECR I-4863, § 59.

205 Tridimas, T., op. cit., pp. 183 – 184.
206 Kalbant konkrečiau, ESTT praktikoje nagrinėtas Komisijos pateiktos nuomonės dėl investicinio 

projekto ūkio subjekto teisėtų lūkesčių plotmėje klausimas. ESTT pripažino, jog nors ekspertinė 
nuomonė ūkio subjektui galėjo suteikti tam tikrų lūkesčių, susijusių su investicinio projekto 
atsiperkamumu, tačiau ji negalėjo ūkio subjektui sukelti teisėtų lūkesčių, jog bendrasis teisinis 
reguliavimas po nuomonės suteikimo nebus keičiamas, žr. ESTT bylą C-63/84, Finsider v Commission 
[1985] ECR 2857, § 20 – 21. 

207 Šiuo aspektu kelrodis išaiškinimas buvo pateiktas Pieno kvotų byloje, kurioje pienininkams už 
specialią premiją nusprendusiems penkiems metams nutraukti gamybą, praėjus šiam laikotarpiui buvo 
užkirstas kelias (nenustatomos gamybos kvotos) ją atnaujinti. ESTT tokį teisinį reguliavimą pripažino 
prieštaraujančiu teisėtų lūkesčių principui, žr. ESTT byla 120/86, J. Mulder v Minister van Landbouw en 
Visserij [1988] ECR 2321.

208 Tridimas, T., op. cit., p. 211. 
209 Antai ESTT byloje C-340/98, Italy v Council [2002] ECR I-2663 Italija bandė remtis 30 metų 

besitęsusia tam tikrų baltojo cukraus supirkimo kainų nustatymo praktika, tačiau ESTT išaiškino, jog 
Reglamentas Tarybą ir Komisiją kiekvienais metais įpareigoja tokias supirkimo kainas peržvelgti ir 
ūkio subjektai negali turėti teisėtų lūkesčių, kad ankstesniais metais nustatytos kainos bus taikomos ir 
toliau (žr. § 45). 

210 ESTT byloje C-495/00, Azienda Agricola Giorgio, Giovanni and Luciano Visentin and Others [2004] 
I-2993 pripažinta, jog pieno kvotų perskirstymą atgaline data pateisino būtinybė užtikrinti veiksmingą 
rinkliavų už pieną sistemos funkcionavimą. 

211 ESTT byloje C-342/03, Spain v Council [2005] ECR I-1975 tarifai iš Tailando ir Filipinų 
importuojamiems tuno konservams buvo sumažinti atsižvelgiant į Pasaulio prekybos organizacijoje 
Sąjungos prisiimtus įsipareigojimus, taip pat žr. ESTT bylą C-37/02 ir C-38/02 Di Lenardo Adriano Srl 
and Dilexport Srl v Ministero del Commercio con l’Estero [2004] ECR I-6945, § 71. 
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kurencinės politikos įgyvendinimo siekis212, besiplečianti rinka ir biudžeto padėtis213 ir 
pan. 

ESTT požiūrį į bendrąją teisinio reguliavimo kaitą ir su tuo susijusius rinkos da-
lyvių teisėtus lūkesčius iškalbingai atskleidė Edeka214 byla, kurioje ESTT buvo kves-
tionuojamos prekybos apsaugos priemonės (konkrečiu atveju – importo licencijų 
įvedimas), kurių Sąjunga ėmėsi prieš konservuotų grybų importą iš Pietų Korėjos ir 
Taivano. Tuo tarpu Kinijai Sąjunga minėtųjų apribojimų, užkertančių kelią teikti leidi-
mus importuoti, netaikė. Su Pietų Korėja ir Taivanu prekiavęs pareiškėjas ESTT teigė, 
jog Komisija, įvesdama prekybos apsaugos priemones ir neatsižvelgdama į jo turėtus 
verslo ryšius, pažeidė jo teisėtus lūkesčius. ESTT, remdamasis anksčiau išdėstytu kerti-
niu išaiškinimu, pareiškėjo teisėtų lūkesčių pažeidimo nepripažino, nurodydamas, jog 
Sąjungos prekybos politikos, kuri patenka į pirmiau nurodytas diskrecines sritis, kryp-
ties pokytį suponavo su Kinijos Liaudies Respublika sudarytas komercinis susitarimas, 
ką pareiškėjas galėjo numatyti, jį paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Labai panašią poziciją, susijusią su ūkio subjektų negalėjimu tikėtis, jog esama si-
tuacija išliks nekintama, formuoja ir LVAT. Matyti, jog pagal šio teismo išaiškinimus, 
ūkinės veiklos teisinio reguliavimo pakeitimas savaime nesuponuoja iš konstitucinio 
teisinės valstybės principo kylančių ūkinės veiklos subjektų teisėtų lūkesčių apsaugos 
principo pažeidimo, būtent:  

„Ūkio subjektai, kurių ekonominė veikla per se yra susijusi su rizikos elementu, 
negali turėti teisėtų lūkesčių, kad teisės aktų leidėjui, naudojantis savo diskrecija, esa-
ma 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“215.

Tačiau taip pat pastebėtina, jog kai kuriais atvejais esminis sąlygų užsiimti ūkine 
veikla pabloginimas arba jos uždraudimas gali valstybei sukelti pareigą atlyginti (kom-
pensuoti) ūkio subjektams praradimus, kuriuos jie patiria dėl pasikeitusio teisinio re-
guliavimo. Tokia pareiga buvo pripažinta Konstituciniam Teismui nagrinėjus bylą dėl 
Medžioklės įstatymo konstitucingumo ir nustačius, jog teisinio reguliavimo pakeiti-
mais privati medžioklės verslo iniciatyva buvo inter alia pernelyg suvaržyta:

„Jeigu ūkio subjektas pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus įgijo teisę 
užsiimti tam tikra ūkine veikla ir šią teisę įgyvendino, tai tokios ūkinės veiklos teisinį 
reguliavimą keičiant taip, kad yra pabloginamos šios ūkinės veiklos sąlygos arba ši ūki-
nė veikla apskritai nutraukiama, atsižvelgiant į tai, dėl ko yra keičiamas minėtos ūkinės 
veiklos teisinis reguliavimas ir kokiu mastu jis yra keičiamas, taip pat atsižvelgiant į 

212 ESTT byloje C-189/02, Dansk Rørindustri and Others v Commission [2005] ECR I-5425 pripažinta, 
jog baudų už konkurencijos teisės pažeidimus didinimą sąlygojo poreikis veiksmingai įgyvendinti 
Sąjungos konkurencijos politiką. 

213 ESTT byloje C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle [dar nepublikuota] ūkininkams tiesioginės 
išmokos buvo sumažintos, motyvuojant rinkos plėtra ir su tuo susijusia biudžeto padėtimi. 

214 ESTT byla C-245/81, Edeka v Germany, [1982] ECR 2745. 
215 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje 

Nr.  A143-2834/2013. 
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kitas reikšmės turinčias aplinkybes, valstybei gali atsirasti pareiga atlyginti (kompen-
suoti) ūkio subjektams ir kitiems asmenims praradimus, kuriuos jie patiria dėl pasikei-
tusio teisinio reguliavimo“216.

5.2. Teisinio reguliavimo pokyčiai ir jiems iš teisėtų lūkesčių apsaugos kylan-
tys reikalavimai

Teisinio reguliavimo pokyčiai dažnai savyje talpina grėsmę teisėtų lūkesčių ap-
saugai. Todėl įstatymų leidėjas, nusprendęs keisti teisinių santykių reguliavimą, turi 
laikytis tam tikrų teisėkūros imperatyvų, idant nebūtų pažeisti su teisinio reguliavi-
mais susijusių asmenų teisėti lūkesčiai. Bendroji taisyklė, suformuluota konstitucinėje 
jurisprudencijoje, numato, jog:

„Teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir tei-
sėtų lūkesčių, turi būti užtikrinamas jurisprudencijos tęstinumas“217. 

Arba performuluojant:

„Pagal teisėtų lūkesčių principą teisinį reguliavimą galima keisti tik laikantis iš 
anksto nustatytos tvarkos ir nepažeidžiant Konstitucijos principų bei normų, teisinio 
reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių. 
Reguliuodamas Konstitucijoje įtvirtintų asmens teisių ir laisvių įgyvendinimą, įstaty-
mų leidėjas negali paneigti asmens teisėtų lūkesčių, nes Konstitucijoje įtvirtinti teisinio 
reguliavimo principai ir visų pirma konstitucinis teisinės valstybės principas draudžia 
nepagrįstai pabloginti asmens teisinę padėtį, paneigti įgytas teises, ignoruoti asmens 
teisėtus interesus“218.

Teisėtų lūkesčių apsaugos imperatyvas suponuoja ir būtinybę, keičiantis teisiniam 
reguliavimui, nustatyti jo prospektyvinį, o ne retroaktyvųjį poveikį: 

„Negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris įsiterptų į jau pasibaigusius 
teisinius santykius; toks reguliavimas, kuris galėtų pakeisti teisės normas, kai reguliuo-
jami santykiai jau yra užbaigti, sudarytų prielaidas paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, 
teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, konstitucinį teisingumo principą“219.

216 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas. 
217 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. 
kovo 4 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006,  
Nr. 62-2283, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2007, Nr. 19-722, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimas, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013,  
Nr. 52-2604, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutarimas. 

218 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d., 2001 m. liepos 12 d., 2003 m. 
kovo 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2013 m. gegužės 30 d. 
nutarimai.

219 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, 
Nr. 126-5132, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas. Valstybės 
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„Iš teisėtų lūkesčių apsaugos principo kyla ir draudimas nustatyti ankstesnę teisės 
akto įsigaliojimo datą, nei tas teisės aktas paskelbiamas“220.

Tuo tarpu, jei teisinio reguliavimo pertvarkymas yra susijęs su terminų, per ku-
riuos turi būti įgyvendinti su teisėtų lūkesčių apsauga siejami valstybės įsipareigojimai, 
keitimu, įstatymų leidėjas taip pat turi užtikrinti, jog minėtų valstybės įsipareigojimų 
įgyvendinimas neužsitęstų nepagrįstai ilgai:

„Teisėtų lūkesčių apsaugos reikalavimai suponuoja tai, kad pradėtas restitucijos 
procesas negali tęstis nepagrįstai ilgai; taigi atitinkamų santykių teisinio reguliavimo 
pakeitimai taip pat negali būti tokie, kad sudarytų prielaidas nepagrįstai ilgai užtęsti 
šį procesą. Dėl nepagrįstai ilgo laiko, per kurį atkuriamos nuosavybės teisės į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą, gali būti iškreipta ar net paneigta pati restitucijos instituto esmė, 
pažeistos asmens konstitucinės nuosavybės teisės, taip pat kitos teisės, pakirstas žmo-
nių pasitikėjimas valstybe ir teise“221. 

Be to, įstatymų leidėjas, atlikdamas tokius pokyčius, turi numatyti konkrečią vals-
tybės prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo datą:

„Dėl objektyvių priežasčių pailgindamas anksčiau nustatytus terminus, iki kurių 
turi būti baigta mokėti pinigines kompensacijas, keisdamas anksčiau nustatytą pinigi-
nių kompensacijų mokėjimo periodiškumą įstatymų leidėjas turi paisyti konstitucinių 
teisinio aiškumo, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos reikala-
vimų, kurie suponuoja įstatymų leidėjo pareigą ir tokiais atvejais įstatymais nustatyti 
tokį teisinį reguliavimą, kad būtų aišku, iki kada bus baigta mokėti pinigines kompen-
sacijas, taip pat kokia piniginių kompensacijų dalis ir kada bus mokama asmenims, tu-
rintiems teisę gauti šias kompensacijas“222. 

5.2.1. Pareiga kompensuoti

Tam tikrais atvejais tam, kad būtų užtikrintas teisėtų lūkesčių apsaugos principo 
laikymasis, įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti asmenims praradimų, kuriuos jie 
patyrė teisinio reguliavimo pakeitimais, kompensavimo mechanizmą. Tokiu būdu ex 
ante yra realizuojama kompensacinė teisėtų lūkesčių apsauga. Be jau minėtos pareigos 
kompensuoti iš teisinio reguliavimo pakeitimais suvaržytos ar paneigtos ūkinės veiklos 
laisvės kylančius praradimus, kompensacinis teisėtų lūkesčių apsaugos modelis itin aiš-
kiai taikomas socialinio aprūpinimo bylose. Kaip pasisakė Konstitucinis Teismas: 

„Valstybė, koreguodama socialinę politiką ir pertvarkydama socialinių garantijų 

žinios. 2011, Nr. 129-6116, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. 
nutarimas. 

220 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. ir 2013 m. vasario 15 d. nutarimai.
221 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. liepos 5 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 153-7836, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 40-1973. 

222 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. ir 2013 m. spalio 10 d. nutarimai.  
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sistemą turi inter alia laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos principo. Be kita ko, jeigu per-
tvarkant socialinių garantijų sistemą ar atskirų socialinių garantijų struktūrą yra su-
mažinama socialinių garantijų apimtis, juo labiau jeigu tam tikrų socialinių garantijų 
nebelieka, turi būti nustatytas teisingas patirtų praradimų kompensavimo asmenims, 
kuriems tos socialinės garantijos buvo pagrįstai nustatytos, mechanizmas ir laikotarpis, 
kurio pakaktų, kad tie asmenys (dirbantys atitinkamą darbą ar atliekantys atitinkamą 
tarnybą, pagal ankstesnį teisinį reguliavimą turintys teisę į atitinkamas socialines ga-
rantijas) galėtų pasirengti atitinkamiems pakeitimams“223. 

„Jeigu pertvarkant pensijų sistemą neliktų įstatymais nustatytų, Konstitucijos 52 
straipsnyje tiesiogiai nenurodytų pensijų arba šių pensijų teisinis reguliavimas būtų 
iš esmės pakeistas, įstatymų leidėjas privalėtų nustatyti teisingą susidariusių prara-
dimų kompensavimo mechanizmą asmenims, kuriems tokia pensija buvo paskirta ir 
mokama“224. 

„Nuostata, jog Vyriausybė, konstatavus valstybėje susidariusios ypatingos padė-
ties pabaigą, Seimui pateikia įstatymų projektus dėl kaupiamosios pensijų įmokos tari-
fo didinimo, aiškinama kaip įstatymų leidėjo įsipareigojimas visiems pensijų kaupimo 
sistemos dalyviams padidinti kaupiamųjų pensijų įmokų dydį ir kaip prielaida kom-
pensuoti sumažintas kaupiamąsias pensijų įmokas, vertintina kaip tinkamas suintere-
suotųjų asmenų teisėtų lūkesčių apsaugos užtikrinimas“225.

Tiesa, minėtas įpareigojimas kompensuoti asmenų patirtus praradimus pertvar-
kant socialinio aprūpinimo sistemą nėra absoliutus. Įstatymų leidėjui nekils pareiga 
nustatyti patirtų praradimų kompensacinį mechanizmą, jei jie kils iš diskrecinių ir ter-
minuotų socialinio aprūpinimo išmokų:

„Valstybė neturi pareigos nustatyti asmens patirtų praradimų, susijusių su tėvys-
tės socialinio draudimo pašalpos mažinimu, nes vaikams auginti ir auklėti namuose 
skirtų atostogų, t. y. tėvystės atostogų, metu teikiama tikslinė terminuota finansinė pa-
rama, siejama su konkrečiu vaiko auginimo ir auklėjimo namuose laikotarpiu (vienu 
mėnesiu nuo jo gimimo) ir priklausanti nuo valstybės ir visuomenės išgalių“226.

Kaip tiksliai turėtų būti įgyvendinta įstatymų leidėjo pareiga kompensuoti patir-
tus praradimus, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Antai byloje, kurioje inter 
alia iškilo klausimas, per kiek laiko turėtų būti padengti įsiskolinimai, Konstitucinis 
Teismas nepateikė kategoriškos pozicijos:

223 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, 
Nr. 121-4965, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas. 

224 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2010 m. 
birželio 29 d. nutarimai. 

225 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas. 
226 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, 

Nr. 120-6079.
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„Nors Konstitucijoje nėra eksplicitinių nuostatų, pagal kurias visi atitinkami ne-
pervesti asignavimai turėtų būti numatyti kitų metų valstybės biudžete ir / arba sa-
vivaldybių biudžetuose, akivaizdu, kad toks teisinis reguliavimas labiausiai atitiktų 
Konstitucijos nuostatas. Visgi tokio teiginio negalima suabsoliutinti, nes ekonominiai, 
finansiniai sunkumai, dėl kurių valstybės ar savivaldybių institucijos liko skolingos ati-
tinkamiems ūkio subjektams, kitiems asmenims, tuo metu gali būti dar neįveikti“227. 

5.2.2. Pereinamojo pobūdžio priemonių įvedimas

Iš jurisprudencijos analizės matyti, jog asmenų teisėtų lūkesčių apsauga, keičiantis 
bendrajam teisiniam reguliavimui, gali suponuoti būtinybę įtvirtinti pereinamojo po-
būdžio priemones. Šiuo aspektu ESTT yra išaiškinęs, jog:

„Jei nėra viršesnio viešojo intereso, Sąjungos institucijos, panaikindamos teisės 
nuostatas ir kartu nenumatydamos pereinamojo laikotarpio nuostatų, apsaugančių lū-
kesčius, kurių ūkio subjektas teisėtai galėjo turėti pagal Sąjungos teisės aktus, pažeidžia 
viršesnę teisės normą“228. 

Toks pereinamasis laikotarpis turi būti adekvatus, leidžiantis ūkio subjektams 
veiksmingai prisitaikyti prie pasikeitusio teisinio reguliavimo, ypač tose srityse, kur 
pokyčiai reikalauja tam tikrų apskaitos priemonių ir finansinio bei ekonominio pobū-
džio sprendimų229. 

Itin aktualiu pereinamojo pobūdžio priemonių nustatymo klausimas tampa tuo-
met, kai teisinio reguliavimo pokyčiais daroma tiesioginė intervencija į susiklosčiusius 
ekonominius santykius (angl. – transactions definitely undertaken), pvz., jau sudarytas 
sutartis. Antai CNTA230 byloje Komisija nusprendė panaikinti dėl valiutų kursų svy-
ravimų skirtingose valstybėse eksportuotojams pagal bendrosios žemės ūkio politiką 
mokamas kompensacijas atskiroms žemės ūkio produktų kategorijoms, o į ESTT be-
sikreipusi Prancūzijos bendrovė teigė, jog būtent jų pagrindu ji su savo kontrahentais 
jau buvo sulygusi sutartines eksportuoti parengtų sėklų kainas. ESTT požiūriu, minė-
tos kompensacinės schemos atšaukimas per se nebuvo neteisėtas, tačiau Komisija pa-
žeidė prekybininkų teisėtus lūkesčius, jų prieš protingą terminą apie kompensacinės 
schemos atšaukimą neįspėdama, taigi nenumatydama pereinamojo laikotarpio. CNTA 
bylos išaiškinimą atkartojo Tomadini byla, kurioje konstatuota, jog:

„Teisėtų lūkesčių apsaugos principas draudžia institucijoms keisti taisykles, tai-
kytinas ūkio subjektų jau atliktiems sandoriams, neįtvirtinant pereinamojo pobūdžio 
priemonių, nebent tai būtų pateisinama svaresniu viešuoju interesu“231. 

227 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2013, 
Nr. 118-5945.

228 Žr. ESTT bylas 74/74, CNTA v Commission [1975] ECR 533, § 44, C-182/03, Belgium v Commission 
[2006] ECR I-05479, § 149, C-519/07, Commission v Koninklijke FrieslandCampina [2009] I-08495,  
§ 85, C-67/09 Nuova Agricast and Cofra v Commission [2010] ECR I-9811, § 69 ir kt. 

229 Žr. ESTT bylą C-182/03, Belgium v Commission [2006] ECR I-05479, § 160 – 161. 
230 ESTT byla 74/74, CNTA v Commission [1975] ECR 533.
231 Žr. ESTT bylą 84/78, Ditta Angelo Tomadini Snc v Amministrazione delle finanze dello Stato [1979]  

ECR 1801, § 20. 
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„Tuo pačiu svarbu pabrėžti, jog teisėtų lūkesčių apsaugos principas neturėtų būti 
suprantamas, kaip apskritai neleidžiantis naujoms taisyklėms būti taikomoms situacijų, 
kilusių senojo reguliavimo pagrindu, būsimoms pasekmėms“232. 

Nepakankamo pereinamojo laikotarpio reguliavimo pakeitimui įtvirtinimas, kaip 
pažeidžiantis asmenų šio reguliavimo veikiamų palankiai, teisėtus lūkesčius, buvo pri-
pažintas ir asmens socialinių teisių kontekste. Antai Grogan233 byloje ESTT sprendė 
klausimą, ar Komisija pagrįstai sumažino pensininkui iš Airijos, pasirinkusiam moka-
mą pensiją gauti Belgijos frankais (vietoje Airijos svarų), prie pensijos mokėtiną prie-
dą. Šis priedas pareiškėjui buvo mokamas, siekiant sulyginti valiutų kursų svyravimus 
ir išlaikyti vienodą perkamąją galią tarp į pensiją išėjusių Sąjungos tarnautojų iš skir-
tingų valstybių narių. Atsižvelgiant į nuo 1971 m. kritusią Airijos svaro vertę, asme-
nims, pasirinkusiems pensiją su priedais gauti Belgijos frankais, ginčo laikotarpiu mo-
kami priedai prie pensijos buvo kur kas didesni nei tiems asmenims, kurie ją pasirinko 
gauti Airijos svarais. Siekdama ištaisyti situaciją Komisija pakeitė aktualų reguliavimą, 
dėl ko žymiai  sumažėjo pareiškėjo gaunamas priedas prie pensijos. Pareiškėjas ginčijo 
Komisijos pensijos priedų apskaičiavimo pakeitimą, be kita ko, teigdamas, jog jis galėjo 
pagrįstai tikėtis, kad minėtas priedas jam nebus mažinamas, kas leido jam pasirinkti 
tam tikrą gyvenimo būdą pensijos metu. ESTT pripažino, jog pareiškėjo teisėti lūkes-
čiai buvo pažeisti, nes septynerius metus trukęs didelių priedų prie pensijos mokėjimas 
į pensiją išėjusiems Sąjungos tarnautojams buvo smarkiai sumažintas per dešimties 
mėnesių laikotarpį. Anot teismo, toks pereinamasis laikotarpis buvo nepakankamas ir 
turėjo būti bent du kartus ilgesnis.    

Asmens socialinių teisių kontekste, pagal ESTT praktiką pagarbos įgytoms tei-
sėms ir teisėtų lūkesčių apsaugos imperatyvai pereinamuoju laikotarpiu taip pat gali 
pateisinti tam tikros ankstesnės diskriminacinės darbo užmokesčio sistemos paliki-
mą234, jei tai yra grindžiama teisėtais užimtumo politikos ir darbo rinkos tikslais. 

Lietuvoje pereinamųjų priemonių, kurios apima tiek pereinamojo laikotarpio, o 
tam tikrais atvejais – ir pereinamojo teisinio reguliavimo, įvedimas, keičiantis teisiniam 
reguliavimui, taip pat pripažįstamas teisėtų lūkesčių užtikrinimo būdu. Kaip yra pažy-
mėjęs Konstitucinis Teismas:

„Teisinio reguliavimo pakeitimai turėtų būti daromi taip, kad asmenims, kurių 
teisinei padėčiai jie turi įtakos, būtų užtikrinta reali galimybė prisitaikyti prie naujos 
teisinės situacijos“235.

„Tam tikrais atvejais (nustatant naujas pareigas ar apribojimus asmenims) įsta-
tymų leidėjas privalo numatyti pakankamą vacatio legis, t. y. laikotarpį nuo įstatymo 
oficialaus paskelbimo iki jo įsigaliojimo (taikymo pradžios), per kurį suinteresuoti as-
menys galėtų pasirengti įgyvendinti iš jo kylančius reikalavimus ar netgi pereinamąjį 
232 Žr. ESTT bylas 84/78, Ditta Angelo Tomadini Snc v Amministrazione delle finanze dello Stato [1979] 

ECR 1801, § 21, C-278/84, Germany v Commission [1987] ECR 1, § 36, C-203/86, Spain v Council 
[1988] ECR 4563, § 19, C-221/88, CECA v Busseni [1990] ECR I-495, § 35 ir kt. 

233 ESTT byla 127/80, Grogan v Commission [1982] ECR 869. 
234 Žr. ESTT sujungtas bylas C-297/10 ir C-298/10, Hennigs and Mai [2011] I-7965, § 90 – 92 ir bylą 

C-530/13, Schmitzer [dar nepublikuota], § 42. 
235 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimas. 
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teisinį reguliavimą, idant asmenims, kurių padėtis teisinio reguliavimo pasikeitimais 
yra bloginama, būtų suteikta pakankamai laiko užbaigti pradėtus veiksmus, kurių jie 
ėmėsi ankstesnio teisinio reguliavimo pagrindu, tikėdamiesi, kad jis bus stabilus, ir įgy-
vendinti pagal ankstesnį teisinį reguliavimą įgytas teises“236. 

Tai, kiek laiko turėtų trukti pereinamasis laikotarpis, vertinama kiekvienu kon-
krečiu atveju, iš esmės siekiant išvengti skubaus įstatymų, kuriais bloginama asmens 
padėtis, įsigaliojimo:

„Kiek laiko prisitaikymui derėtų palikti kiekvienu konkrečiu atveju, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į daugelį aplinkybių: įstatymo paskirtį teisės sistemoje ir juo 
reguliuojamų visuomeninių santykių pobūdį, subjektų, kuriems jis taikytinas, ratą bei 
jų galimybes pasirengti naujo teisinio reguliavimo įsigaliojimui, kitas svarbias aplinky-
bes, inter alia tokias, dėl kurių įstatymas turėtų įsigalioti kuo skubiau. Svarbus viešasis 
interesas, siekis apsaugoti kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, nusveriantis asmens 
interesą turėti daugiau laiko prisitaikyti prie naujas pareigas ar apribojimus nustatan-
čio teisinio reguliavimo, gali lemti skubų įstatymo įsigaliojimą jo oficialaus paskelbimo 
dieną be jokio vacatio legis termino. Vis dėlto pabrėžtina, kad skubus įstatymų, kuriais 
nustatomos pareigos ar apribojimai asmenims, įsigaliojimas turėtų būti labiau išimtis, 
grindžiama ir pateisinama ypatingomis aplinkybėmis, nei taisyklė“237. 

Antai konstitucijos justicijos byloje, kurioje kvestionuoti pakeitimai ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo srityje, devynių mėnesių laiko tarpas įvertintas kaip nesu-
daręs prielaidų paneigti asmenų teisėtus lūkesčius: 

„Devynių mėnesių laiko tarpas nuo teisinio reguliavimo, kuriuo įtvirtinti mažes-
ni naujai skiriamų motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiai, atsižvelgiant į reguliuojamų 
santykių pobūdį, taip pat nedidelį motinystės (tėvystės) pašalpų mažinimo mastą, tokia 
įstatymų leidėjo numatyta vacatio legis vertintina kaip pakankama, ja sudarytos sąly-
gos asmenims tinkamai pasirengti numatomiems pakeitimams“238. 

Analogiškai Konstituciniam Teismui sprendžiant dėl aukštųjų mokyklų valdymo 
ir organizacinės struktūros pertvarkos konstitucingumo nuspręsta, jog teisinis regulia-
vimas, pagal kurį valstybinės aukštosios mokyklos, kurių teisinė forma yra biudžetinė 
įstaiga, turėjo būti pertvarkomos į viešąsias įstaigas, kaip vienintelę Mokslo ir studijų 
įstatyme įvardijamą tokių subjektų teisinę formą, nepažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos 
principo, Konstituciniam Teismui inter alia motyvuojant tuo, jog tokiam pertvarkymui 
buvo numatytas daugiau kaip 19 mėnesių terminas239. 

Tiesa, srityse, kurių pertvarkymas yra susijęs su papildomais ekonominio ir finan-
sinio pobūdžio sprendimais, Konstitucinis Teismas laikosi analogiškos pozicijos kaip 
ir ESTT, t. y. postuluojama, jog tokiose srityse pereinamojo laikotarpio nustatymas yra 
itin svarbus:

236  Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d., 2013 m. gegužės 16 d. nutarimai. 
237  Ibid. 
238  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas. 
239  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas.
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„Darant mokesčių įstatymų pakeitimus (nustatant naujus mokesčius, juos didi-
nant ir pan.) reikalavimas nustatyti pakankamą vacatio legis yra ypač svarbus, nes tai 
yra reikšminga garantija, kad asmenys (pirmiausia mokesčių mokėtojai) galėtų ne tik 
iš anksto susipažinti su naujais mokesčių įstatymų reikalavimais, bet ir prie jų pride-
rinti savo turtinius interesus bei ekonominės veiklos perspektyvas“240. 

Teisėtų lūkesčių apsaugos principo užtikrinimas gali suponuoti ir teismo spren-
dimo galios nukėlimą į ateitį. Antai Konstitucinis Teismas, naudodamas vertybių 
pusiausvyros testą, pripažino, jog Savivaldos tarybų rinkimų įstatyme, kurio kons-
titucingumas kvestionuotas jau vykstant savivaldos rinkimams, įtvirtintas teisinis re-
guliavimas buvo konstituciškai ydingas, tačiau atidėjo oficialų savo sprendimo paskel-
bimą, pažymėdamas:

„<...> jog jei dėl tokio išaiškinimo jau vykstantys rinkimai būtų atšaukiami, stab-
domi ar atidedami, rinkėjų lūkesčiams būtų padaryta nepalyginamai didesnė žala nei 
priešingu atveju“241.

Panašų vertybių pusiausvyros testą teisėtų lūkesčių apsaugos kontekste turėjo pa-
sitelkti ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje, kurioje lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinio brandos egzamino atitiktis aukštesnės galios teisės aktams buvo 
tiriama jau vykstančios brandos egzaminų sesijos metu. LVAT, pabrėždamas teisėtų as-
menų lūkesčių bei teisinio tikrumo principo reikalavimų užtikrinimą (minėto Įsakymo 
panaikinimas ex tempore (tuojau pat) būtų sukėlęs teisinio neapibrėžtumo situaciją, o 
pagrindinės ir pakartotinės brandos egzaminų sesijos metu lietuvių kalbos ir literatū-
ros brandos egzaminui būtų nustatyti skirtingi reikalavimai), teismo sprendimo galio-
jimą nukėlė į ateitį, t. y. paskelbė, kad jis taikytinas jau tik kitų metų brandos egzaminų 
sesijai. 

5.3. Teisėtų lūkesčių apsauga reikšmingų socialinio aprūpinimo pertvarkų 
kontekste

Itin reikšminga teisėtų lūkesčių apsauga tampa esminių socialinio aprūpinimo tei-
sinio reguliavimo pertvarkų kontekste. Neretai šias pertvarkas lemia ekonominė krizė, 
t. y. metas, kai ryškiai pablogėja valstybės ekonominė būklė ir valstybė tampa nebepa-
jėgi vykdyti visų savo prisiimtų įsipareigojimų. Lietuvoje vykusios krizės – 1999-2002 
metais vykusi regioninė krizė (Rusijos krizė) ir nuo 2009 metų prasidėjusi pasaulinė 
krizė242, padėjo susiformuoti savitai jurisprudencijai, kuri atskleidžia, kaip teisėti lūkes-
čiai turi būti saugomi ypatingu valstybei laikotarpiu. 

Pirmiausia pažymėtina, jog principinė, konstitucinėje justicijoje aptariamu aspektu 

240 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas // Pastebėtina, jog toks 
išaiškinimas rezonuoja su Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje įstatymų leidėjui 
numatytu įpareigojimu užtikrinti, kad esminiai mokestinio režimo pakeitimai įsigaliotų ne anksčiau 
kaip po šešių mėnesių. 

241 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas. 
242 Krizių skirstymas ir pavadinimai pagal Birmontienę, op. cit. 
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formuojama nuostata yra ta, jog teisėti lūkesčiai ir jų apsauga neturi „galiojimo datos“. 
Konstitucinio Teismo žodžiais tariant:

„Teisėtų lūkesčių apsaugos turi būti paisoma net ir valstybėje susiklosčius ypatin-
gai situacijai (kilus ekonominei krizei ir kt.), dėl kurios valstybės ekonominė ir finansi-
nė padėtis, nepaisant įvairių kitų priemonių ekonomikos krizei įveikti taikymo, pakin-
ta taip, kad inter alia nėra užtikrinamas lėšų, būtinų pensijoms mokėti, sukaupimas ir 
dėl to teisinis reguliavimas koreguojamas jas mažinant“243.

Ši principinė teismo pozicija yra grindžiama tokiu ratio: 

„Jeigu valstybės ir savivaldybių institucijos galėtų netesėti savo įsipareigojimų, – 
tegul ir dėl to, kad visa valstybė buvo susidūrusi su itin dideliais ekonominiais, finan-
siniais sunkumais, – net ir įveikus tuos sunkumus tektų konstatuoti, kad minėtos ins-
titucijos gali ignoruoti iš jų prisiimtų įsipareigojimų kylančius įvairių asmenų teisėtus 
lūkesčius, pažeisti jų teises. Taip būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas valstybe ir teise. 
Valstybės ir savivaldybių institucijos negali savavališkai nevykdyti savo prisiimtų įsipa-
reigojimų. Konstitucija to netoleruoja“244. 

Taigi, pasak Konstitucinio Teismo, pasitikėjimas valstybe ir teise, kaip teisėtų lū-
kesčių apsaugos doktrinos pagrindas ir tikslas, yra tokie svarbūs, kad jų diskredituoti 
negalima net ir kritiniu  visai valstybei metu. Taip pat svarbu pastebėti, jog iš ypatingų 
situacijų kylantis pertvarkymas socialinio aprūpinimo srityje tam, kad būtų tinkamai 
apsaugoti asmenų teisėti lūkesčiai, turi atitikti ir konstitucinius lygiateisiškumo ir pro-
porcingumo principus (kas per se yra pripažįstama asmenų teisėtu lūkesčiu):

„Asmenys, pagal įstatymą įgiję teisę į įstatymo nustatyto dydžio finansinę paramą 
vaikams auginti ir auklėti namuose skirtų atostogų metu, neturi teisėto lūkesčio, kad ši 
parama valstybėje susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai nebus ma-
žinama, tačiau turi teisėtą lūkestį, kad mažinant minėtą paramą valstybėje susiklosčius 
itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai bus laikomasi inter alia konstitucinių ly-
giateisiškumo ir proporcingumo principų“245.

6. Atvejai, kuriems teisėtų lūkesčių apsauga netaikoma arba taikoma rezer-
vuotai 

Kaip matyti iš pirmiau išdėstytų teiginių, teisėti lūkesčiai bei veiksmingas rėmima-
sis jais reikalauja aiškumo bei turi kilti iš teisės. Todėl teisėtų lūkesčių apsaugos doktri-
na negali būti besąlygiškai remiamasi situacijose, kurios neduoda vienareikšmio pagrin-
do teigti, jog asmens lūkesčiai yra išvestini iš galiojančios teisės. Šį teiginį iškalbingai 

243 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. 
birželio 29 d. nutarimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimas. 

244 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas. 
245 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. ir 2013 m. gegužės 16 d. nutarimai. 
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iliustruoja EŽTT nagrinėta Kopecky246 byla, kurioje Slovakijos įstatymai, priimti po ko-
munistinio režimo žlugimo, numatė galimybę teisiškai reabilituotiems asmenims arba 
jų įpėdiniams atgauti iš jų neteisėtai atimtą turtą. Viena iš sąlygų, įtvirtintų naciona-
linėje teisėje, kilnojamajam turtui atgauti buvo reikalavimas nurodyti, kur toks turtas 
yra. Pareiškėjas Kopecky byloje siekė susigrąžinti neteisėtai nusavintas savo tėvo mone-
tas, tačiau identifikuoti tikslios jų buvimo vietos neturėjo galimybių ir dėl to jo reikala-
vimas nacionaliniuose teismuose nebuvo patenkintas. EŽTT vertinimu, pareiškėjo teisė 
susigrąžinti monetas nuo pat pradžių buvo sąlyginė, t. y. nebuvo neginčijamai įrodyta, 
jog jis, neišpildęs sąlygų nurodyti tikslią monetų buvimo vietą, tokią teisę pagal naci-
onalinę teisę apskritai turėjo. Iš sąlyginės teisės kilusių lūkesčių EŽTT neapgynė, kas 
sutapo su principine šio teismo pozicija, jog ginamos tik realios ir galiojančios (ang. – 
practical and effective) Konvencijos laiduojamos teisės247. 

 Taip pat minėta, jog ESTT praktikoje nėra ginami nei nesąžiningumu (mala  
fides), aprėpiančiu tiek galiojančios teisės pažeidimą, tiek sąmoningą viešojo adminis-
travimo subjektų klaidinimą, sukurti lūkesčiai, nei tokie lūkesčiai, kuriais siekiama pik-
tnaudžiauti teisėmis ar gauti spekuliatyvios naudos. 

 Be jau minėtų išaiškinimų, Lietuvos Konstitucinis Teismas taip pat yra sufor-
mulavęs kelis reikšmingus išaiškinimus, kuriais atribojama teisėtų lūkesčių apsaugos 
instituto taikymo sritis arba, kitais žodžiais tariant, atskleidžiama, kada šiuo institutu 
remiamasi klaidingai. Svarbu pabrėžti, jog vien teisinių prielaidų palankioms pase-
kmėms sukūrimas dar nesukuria teisinių santykių dalyvių lūkesčių, jog šios pasekmės 
būtinai atsiras:

„Vien leidimas padidinti tarnybinius atlyginimus (koeficientais) nereiškė, jog dar-
buotojams buvo nustatyta garantija, kad jų tarnybiniai atlyginimai bus padidinti“248.

Pagal Konstitucinio Teismo doktriną nėra saugomos ir ginamos privilegijos bei su 
tuo susiję asmenų lūkesčiai, nes: 

„Privilegijų gynimas ir apsauga reikštų, kad yra pažeidžiami konstituciniai asme-
nų lygiateisiškumo, teisingumo principai, Konstitucijoje įtvirtintas darnios visuomenės 
imperatyvas, taigi ir konstitucinis teisinės valstybės principas“249.

Taigi ir tam tikrų privilegijų atšaukimas negali būti laikomas pažeidžiančiu as-
menų teisėtus lūkesčius, kas buvo inter alia detalizuota konstitucinės justicijos byloje, 
kurioje buvo tirta teisinio reguliavimo valstybinį apdovanojimą siejančio su teise neat-
lygintai gauti žemės sklypą individualiai statybai vystyti atitiktis Konstitucijai: 

„Apdovanojimas kuriuo nors valstybiniu apdovanojimu – tai ne asmens, tegul ir 
turinčio neabejotinų nuopelnų Lietuvai, teisės ar teisėto lūkesčio įgyvendinimas, bet 
toks jo nuopelnų Lietuvai įvertinimas, kuris priklauso nuo Respublikos Prezidento 

246 Kopecky v Slovakia, No. 44912/98 [2005] 41 EHRR 43.  
247 Švilpaitė, E. Neišnaudotos galimybės: nuosavybės apsauga pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 

Pirmąjį protokolą. Justitia. 2005 (2), p. 51. 
248 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas. 
249 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. ir 2007 m. liepos 5 d. nutarimai. 
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nuožiūros ir valios. Todėl ir teisinio reguliavimo, kuriuo asmeniui, kuris buvo apdova-
notas kuriuo nors valstybiniu apdovanojimu, būtent dėl to, kad jis buvo juo apdovano-
tas, yra suteikiama dar ir tam tikra materialinė, finansinė gėrybė ar privilegija, panaiki-
nimas negali būti laikomas prieštaraujančiu teisėtų lūkesčių apsaugos principui“250. 

Konstitucinis Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog teisėtų lūkesčių apsauga neapima 
rizikingų situacijų, kaip antai galimybės, nepalankiai susiklosčius rinkimams, atgauti 
rinkimų užstatą:

„Rinkimų užstato sumokėjimas implikuoja tam tikrą riziką ir nesukuria Konsti-
tucijos ginamo lūkesčio, kad tam tikras pretendentas būti kandidatu į Respublikos Pre-
zidentus, pateikęs pareiškinius dokumentus, surinks Konstitucijos 79 straipsnyje nu-
rodytus 20 tūkstančių rinkėjų parašų, taigi bus įregistruotas kandidatu į Respublikos 
Prezidentus, kad kandidatas į Respublikos Prezidentus neatšauks pareiškinių doku-
mentų, juo labiau kad gaus daugiau kaip 7 procentus rinkimuose dalyvavusių rinkėjų 
balsų“251.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo ruožtu taip pat yra suformu-
lavęs vertingų išaiškinimų, padedančių geriau suvokti, kokiais atvejais teisėtų lūkesčių 
apsaugos doktrina yra remiamasi klaidingai. Pasak LVAT, prarastų ūkio subjektų pa-
jamų faktas savaime teisėtų lūkesčių pažeidimo nesuponuoja. Šis išaiškinimas visiškai 
sutampa su jau minėta ESTT Crispoltoni  byla ir buvo atskleistas vadinamojoje „Drus-
kininkų pagalvės mokesčio“ byloje, kurioje Druskininkų savivaldybės taryba apgyven-
dinimo paslaugų teikėjams įvedė vietinę rinkliavą už kiekvieną mieste suteiktą nakvy-
nę. Atsižvelgiant į tai, jog rinkliava buvo nustatyta prieš pat vasaros sezono pradžią, 
rinkliavos subjektai teigė, kad yra pažeidžiami jų teisėti lūkesčiai inter alia tuo, jog dėl 
apgyvendinimo kainų su viešbučių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečiais jau buvo su-
lygta. LVAT pažymėjo, kad:

„Vien tai, kad savivaldybės tarybai teisės aktuose yra numatyta teisė nustatyti 
tam tikrą vietinę rinkliavą, suponavo, jog potencialūs tokios vietinės rinkliavos mokė-
tojai negali turėti teisėto lūkesčio ir pagrįstai tikėtis, kad tokia vietinė rinkliava nebus 
įvesta“252. 

7. Baigiamosios įžvalgos ir rekomendacijos

Teisėtų lūkesčių apsaugos principas yra svarbus teisinis institutas, kuris vis labiau 
skverbiasi ir įsitvirtina tiek europinėse, tiek nacionalinėje jurisprudencijoje. Kilęs iš po-
reikio išsaugoti asmens pasitikėjimą viešąja valdžia ir apsaugoti jį nuo žalos, jis yra itin 
parankus ir aktualus siekiant išspręsti konfliktą, kylantį tarp viešojo administravimo 
250 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, 

Nr. 54-1965, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2010, Nr. 106-5466, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimas. 
Valstybės žinios. 2008, Nr. 78-3080. 

251 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas. 
252 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje  

Nr. A442-1282/2012. 
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poreikių bei teisingumo ir sąžiningumo atskiro individo atžvilgiu, kai yra keičiamas 
teisinis reguliavimas arba viešoji valdžia nukrypsta nuo savo individualiai duotų paža-
dų. Minėtasis principo raison d’être suponuoja ir tai, jog teisėtų lūkesčių apsaugos dok-
trina neturi „galiojimo datos“ ir ja privalu remtis – net valstybei išgyvenant esminius, 
krizių nulemtus, teisinių santykių reguliavimo pokyčius. Šiuo principu, kuris taip pat 
yra fundamentali teisė, minėtą konfliktą tarp viešojo ir privataus intereso stengiamasi 
išspręsti, didžiausią dėmesį sutelkiant ties atskiru individu, kuris laikytinas pagrindine 
vertybe. Tam, kad asmenų lūkesčiai gyvenimui sparčiai keičiantis būtų veiksmingai už-
tikrinami, teismai turi turėti pakankamą diskreciją juos apginti, be kita ko, pasitelkda-
mi teorinius – procedūrinį, esminį ir kompensacinį – modelius ir vis drąsiau taikydami 
proporcingumo testą. Greta teisėtų lūkesčių apsaugos principo taip pat dažnai yra mi-
nimas teisinio saugumo principas, tačiau aiški takoskyra tarp šių dviejų principų nėra 
nubrėžta, todėl Lietuvos teismai savo praktikoje galėtų imtis iniciatyvos aiškiau atribo-
ti minėtuosius principus. Taip pat Lietuvos teismai savo praktiką galėtų papildyti (la-
bai išplėtoti) turiningaisiais europinės jurisprudencijos elementais. Pirmiausia reikėtų 
aiškiai apibrėžti, kokiais atvejais galima remtis teisėtų lūkesčių apsauga. Manytina, jog 
jei asmuo savo lūkesčius kildina iš administracinių organų individualiai duotų pažadų, 
tuomet šie pažadai, kaip teisėtų lūkesčių pagrindas, yra ne bet kokia informacija, bet:

„Asmeniui duodamos konkrečios garantijos (angl. precise assurances), kurių turinį 
sudaro nesąlygiška, nuosekli, kompetentingų ir patikimų šaltinių, nesvarbu kokia for-
ma, pateikta informacija“.

Iš esmės administraciniai aktai, kurie asmenims yra palankūs ir teisėti, neturėtų 
būti atšaukiami, o aktai, kurie sukuria palankias pasekmes, tačiau yra neteisėti, turėtų 
būti neatšaukiami, jei asmens lūkestis (kliautis tokiu aktu) nusveria viešąjį interesą tokį 
aktą panaikinti. 

Jei asmuo savo lūkesčių pažeidimą teigia kilusį keičiant bendrąjį teisinį reguliavi-
mą, svarbu atsižvelgti į tai, jog jis negali kliautis situacijos nekintamumu, ypač tose sri-
tyse, kuriose teisinius pokyčius (nuokrypį nuo pažadų) nulemia būtinybė prisitaikyti 
prie pakitusių ekonominių sąlygų:

„Negalima turėti teisėtų lūkesčių dėl to, jog esama situacija, kurią, naudodamosi 
savo diskrecinėmis teisėmis bet kuriuo metu gali pakeisti <...> institucijos, tęsis neri-
botą laiką“. 

Tačiau minėtieji bendrojo teisinio reguliavimo pokyčiai negali vykti chaotiškai 
ir turi paisyti teisėtų lūkesčių apsaugos instituto suponuojamų reikalavimų, kaip antai 
pereinamojo pobūdžio priemonių įtvirtinimo tam tikrais atvejais (ypač kai pokyčiai 
asmenims sukelia svarią ekonominio ir finansinio pobūdžio naštą) ar pareigos kom-
pensuoti tokiais pokyčiais asmenims kilusius praradimus. 

Taikant teisėtų lūkesčių apsaugą, vertintinas ir subjektyvus lūkesčių turėtojų elge-
sys. Individo atveju atsižvelgtina į sąžiningumo (lot. bona fides) veiksnį, o ūkio subjek-
to atveju – į šio rūpestingumą ir apdairumą. Pastariesiems subjektams teisėtų lūkesčių 
apsauga bus taikoma ribotai, be kita ko, vertinant daugybę faktorių, tokių kaip rinkos 
padėtis, pranešimai ir publikacijos bendrojoje ir specializuotoje spaudoje, srities, ku-
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rioje atliekami pakeitimai, specifika (ar tokie pokyčiai joje yra dažni), institucijų turi-
mos diskrecijos šioje srityje apimtis, ar situacija yra ginčytina ir pan. Atsižvelgus į šias 
aplinkybes, beliks įvertinti, ar pokyčius ūkio subjektas galėjo numatyti būsiant priim-
tus ir pagal tai konkrečioje situacijoje pritaikyti teisėtų lūkesčių apsaugos doktriną:

„Jei protingas ir apdairus ūkio subjektas galėjo numatyti, jog konkrečios priemo-
nės priėmimas galimai paveiks jo interesus, jis negali remtis teisėtų lūkesčių apsaugos 
principu, viešajai valdžiai tokią priemonę priėmus“.

Nesąžiningumu (lot. mala fides), t. y. administracinių organų klaidinimu ar ne-
išsamios informacijos jiems pateikimu, sukurtos situacijos teisėtų lūkesčių apsaugos 
įprastai nenusipelnys, kaip ir tos situacijos, kurios yra perdėm rizikingos, t. y. kyla ūkio 
subjektui nesielgiant kaip bonus pater familias ar kuriose lūkesčiai apskritai nekyla iš 
teisės, tačiau yra grindžiami paprastomis viltimis ar vien teisinių prielaidų ateityje pri-
imti tam tikras palankias priemones sudarymu. Taip pat analizuoto principo veikimo 
laukas neapims vien pelno praradimo, spekuliatyvios naudos siekio ar tam tikrų privi-
legijų atšaukimo.  
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645 XI.1.5. Privalomųjų nurodymų ekonominės pasekmės ir jų reikšmė privalomųjų 
nurodymų teisėtumui

646 XI.1.6. Subjektas, kuriam duodamas privalomas nurodymas 
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Įvadas

Aplinka – tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės pa-
viršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių 
medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir 
antropogeninės sistemos (Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 1 d. 
1 p.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2014 m. gegužės 
9 d. nutarimai). Nuo XX amžiaus 8-ojo dešimtmečio aplinka inter alia jos apsauga vis 
dažniau minima kuriant, taikant ir aiškinant tarptautinės, Europos Sąjungos bei naci-
onalinės teisės normas, ji yra tapusi vertinamų visuomeninių santykių teisinio kon-
teksto dalimi. Pripažįstama, jog aplinkos apsauga yra vienas iš tarptautinės bendruo-
menės, Europos Sąjungos ir atskirų valstybių veiklos tikslų, bendrų (viešų) interesų ir 
imperatyvų (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. 3 d., 54 str.; Europos 
Sąjungos sutarties 3 str. 3 d. 1 p.; Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11, 191, 192, 
193 str.; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 str.; Jungtinių Tautų 1972 m. 
Stokholmo konferencijoje, 1992 m. Rio de Žaneiro konferencijoje, 2002 m. Johanesbur-
go susitikimo metu priimtas deklaracijas). Aplinkos apsaugos užtikrinimas yra būtina 
žmogaus teisių įgyvendinimo sąlyga. Sutariama, jog šiuolaikinės visuomenės gerovę, 
jos išlikimą ir raidą lemia ne tik ekonominė pažanga, bet ir aplinka, kurioje saugu gy-
venti ir kurią būtina išsaugoti dabarties bei ateities kartoms.

Į administracinių teismų, nagrinėjančių ginčus viešojo administravimo srity-
je, kompetenciją patenka ir bylos dėl visuomeninių santykių aplinkos apsaugos srity-
je. Pastebėtina, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir 
Vyriausiasis administracinis teismas, LVAT) pateikiamais statistiniais duomenimis, 1-2 
procentai iš visų šiame teisme gaunamų bylų (pagal apeliacinius skundus dėl apygardų 
administracinių sprendimų) priskirtinos byloms dėl visuomeninių santykių aplinkos 
apsaugos srityje1. Šiame kontekste būtina turėti omenyje, kad aplinkos apsaugos as-
pektai taip pat yra įtraukti į daugelį kitų sričių, pavyzdžiui, teritorijų planavimo, staty-
bos, nuosavybės teisių atkūrimo, mokesčių, transporto, energetikos ir kitas sritis. Toks 
aplinkos apsaugos daugiakryptiškumas, jos integravimas į įvairias visuomeninių santy-
kių sritis bei didėjanti reikšmė tarptautinėje ir Europos Sąjungos politikoje bei teisėje 
sąlygoja augantį administraciniuose teismuose nagrinėjamų ginčų, analizuojančių su 
aplinkos apsauga susijusius aspektus, skaičių, tokių ginčų sudėtingumą bei poreikį už-
tikrinti šiuose ginčuose formuojamos praktikos nuoseklumą.

Įvertinus tai, taip pat siekiant didinti teismų atvirumą, praktikos nuoseklumą, 
supažindinti suinteresuotą visuomenę su aktualia teisės normų taikymo ir aiškinimo 
praktika, pateikti susistemintą, patogią praktiškai naudoti medžiagą, leidžiančią rasti 
informaciją apie tai, kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Vyriausiasis administra-
cinis teismas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsniu, Vy-
riausiajame administraciniame teisme buvo parengtas naujas apibendrinimas, kuriame 
pateikiama aktualiausia susisteminta medžiaga, susijusi su aplinkos apsaugos ginčais. 

Pagrindinis dėmesys parengtame apibendrinime yra skiriamas Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktikai aiškinant ir taikant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 
1 Šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-2013 m. metinius pranešimus. 

Prieiga internetu: <http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/teismo-metiniai-pranesimai.html>.
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įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas (plačiau apie juos žr. šio apibendri-
nimo skyrių „Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai“). Šio teismo jurisprudencija, susijusi 
su kitų įstatymų bei juos lydinčių teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos teisės, tarp-
tautinės teisės nuostatų taikymu, yra analizuojama tiek, kiek yra reikšminga, taikant ir 
aiškinant anksčiau nurodytus teisės aktus.

Parengto apibendrinimo struktūra pasirinkta atsižvelgiant į administraciniuose 
teismuose nagrinėjamų ginčų, susijusių su aplinkosauga, pobūdį bei pagrindinio įsta-
tymo, kurio pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą 
reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai, tai yra Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos įstatymo, struktūrą. Parengtą apibendrinimą sudaro XIV skyrių: 1) aplinkos 
apsaugos teisiniai pagrindai; 2) piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų fizinių ir juri-
dinių asmenų teisės ir pareigos kontroliuojant valstybės valdymo ir savivaldos institu-
cijų veiksmus (neveikimą) aplinkos apsaugos srityje; 3) poveikio ir pasekmių aplinkai 
vertinimas; 4) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai; 5) racionalus gam-
tos išteklių naudojimas ir apsauga; 6) kultūros paveldo apsauga; 7) ekonominis aplin-
kos apsaugos mechanizmas; 8) atliekų prevencija ir tvarkymas; 9) saugomos teritorijos; 
10) veiksniai, galintys pakenkti žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai; 11) aplinkos ap-
saugos valstybinė kontrolė; 12) žalos atlyginimas dėl viešojo administravimo subjektų 
neteisėtų veiksmų aplinkos apsaugos srityje; 13) reikalavimo užtikrinimo priemonės 
bylose dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių; 14) teismo sprendimo aplinkos apsau-
gos srityje vykdymas.

Parengtam apibendrinimui atrinktos 2004–2014 metų bei kai kurios ankstesnio 
laikotarpio administracinės bylos, kuriose suformuotos taisyklės bei pateikiami teisės 
aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra (gali būti) aktualūs ir šiomis dienomis. Šio apiben-
drinimo tikslas yra pateikti Vyriausiojo administracinio teismo poziciją sprendžiant 
klausimus, susijusius su aplinkos apsaugos teisinius santykius reglamentuojančių teisės 
normų taikymu, supažindinti su vyraujančiomis praktikos šioje srityje tendencijomis, 
atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias teisės normų taikymo klaidas ir proble-
mas, teisės spragas ar egzistuojantį poreikį tobulinti galiojantį teisinį reguliavimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad teisinis reguliavimas aplinkos apsaugos srityje yra itin 
dinamiškas, teisės aktai, ypač poįstatyminiai, yra nuolat keičiami. Dėl to atitinkamo 
teismo sprendimo citavimas kartais reikalauja pateikti nuorodas į jau nebegaliojančias 
ar pakeistas teisės normas ir atskleisti jų turinį. Taigi skaitytojas turėtų būti atidus, ka-
dangi atsižvelgiant į tai, jog teisė pasižymi sisteminiu pobūdžiu, tam tikrų įstatymų ir 
juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų pasikeitimas gali suponuoti būtinybę kitaip 
interpretuoti ir aiškinti kitas, nepakeistas šių teisės aktų normas. Apibendrinime yra 
pateikiamos ne naujos teisės aktų aiškinimo taisyklės, kurios, paisant teisinės valstybės 
principų, gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas, o aktualios adminis-
tracinių teismų praktikos apžvalga. Kitaip tariant, apibendrinime skaitytojas ras ginčo 
santykiams aktualių teisės normų, galiojančių ginčui aktualiu laikotarpiu, aiškinimą. 
Teismai teisės normas aiškina ir taiko atsižvelgdami į konkrečios individualios bylos 
faktines aplinkybes ir jas siedami su ginčo santykiams taikytina teisės norma. Dėl to 
apibendrinimo skaitytojas, remdamasis tam tikru sprendimu, turėtų nepamiršti, kad 
kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas turi būti suprantamas konkrečių bylos 
aplinkybių kontekste.
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I. APLINKOS APSAUGOS TEISINIAI PAGRINDAI

1. Pirmiausia pažymėtina, kad konstituciniai natūralios gamtinės aplinkos, jos ats-
kirų objektų naudojimo ir apsaugos santykių teisinio reguliavimo pagrindai įtvirtin-
ti Lietuvos Respublikos Konstitucijos inter alia 47, 53 ir 54 straipsnių nuostatose. Šios 
normos nustato, jog valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenks-
mingų poveikių (53 str. 3 d.). Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos 
ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su 
saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu drau-
džiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį po-
veikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją (54 str.). Lietuvos Respublikai išimtine 
nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus van-
denys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Lietuvos Res-
publikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą 
bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavy-
bėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą (47 str. 
1-3 d.).

1.1. Aiškindamas minėtas konstitucines nuostatas, Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinis teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas, LRKT) nuosekliai pažymi, jog vie-
nas iš valstybės veiklos tikslų, expressis verbis įtvirtintų Konstitucijoje, yra užtikrinti 
žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką. Jose įtvirtintas konstitucinis aplinkos apsau-
gos imperatyvas. Asmens teisė į sveiką aplinką yra būtinoji oraus gyvenimo ir naudoji-
mosi daugeliu kitų konstitucinių teisių sąlyga (šiais aspektais žr. Konstitucinio Teismo 
1998 m. birželio 1 d., 2003 m. spalio 29 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 
2007 m. liepos 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimus; taip pat Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kole-
gijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271-301 p.; 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A602-186/2013). 

Šiame kontekste pažymėtina, kad dar 1972 m. pirmosios Jungtinių Tautų Stokhol-
mo konferencijos dėl žmogaus aplinkos metu priimtoje deklaracijoje akcentuota, jog 
tiek natūrali, tiek žmogaus kuriama aplinka yra būtinos žmogaus gerovei ir pagrin-
dinėms žmogaus teisėms, pačiai teisei į gyvybę užtikrinti. Pirmasis šios deklaracijos 
principas teigė, kad žmogus turi fundamentalią teisę į laisvę, lygybę ir tinkamas gyve-
nimo sąlygas tokioje aplinkoje, kurios kokybė leidžia gyventi oriai ir užtikrina žmo-
gaus gerovę, o žmogaus pareiga yra saugoti ir gerinti aplinką esamoms ir būsimoms 
kartoms2. Europos Vadovų Taryba 1990 metais taip pat paskelbė, jog Europos Bendrija 
ir jos valstybės narės turi imtis veiksmų, kurie garantuotų žmonių teisę į švarią ir svei-
ką aplinką, įskaitant oro kokybę, upes, ežerus, pakrantės ir jūros vandenis, maisto ir 
geriamojo vandens kokybę, apsaugą nuo triukšmo, apsaugą nuo žemės taršos, faunos ir  
floros, kraštovaizdžio bei kito gamtos paveldo išsaugojimą, gyvenamųjų vietovių koky-
bę ir teikiamą malonumą3.
2 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Prieiga internetu: <http://

www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en>.
3 Kramer, L. EU Environmental Law. Seventh Edition. Sweet & Maxwell. 2012, p. 2.
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Natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir augaliją, žemę, jos gelmes, vandenį, orą ir 
ypač vertingas vietoves Konstitucija traktuoja kaip visuotinę reikšmę turinčias nacio-
nalines vertybes. Nuosavybės teisės atžvilgiu jie yra ypatingi objektai, nes jų tinkamas 
naudojimas ir apsauga yra žmogaus, kaip biologinės ir socialinės būtybės, egzistavi-
mo bei visuomeninių ryšių palaikymo ir sklaidos terpė, žmogaus ir visuomenės išliki-
mo ir raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Šių objektų apsauga bei gamtos išteklių 
naudojimo ir gausinimo užtikrinimas laikytini viešuoju interesu, kurį garantuoti yra 
valstybės konstitucinė priedermė. Visi asmenys turi konstitucinę pareigą tausoti gamtą, 
susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala žemei, jos gelmėms, vandeniui 
ir orui, augalijai ir gyvūnijai, o padarius gamtinei aplinką žalą (nuostolius) – ją atlygin-
ti. Aplinkos apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga, viešieji 
ir privatūs interesai turi būti skirti aplinkos kokybei gerinti. Valstybė turi konstitucinę 
priedermę nustatyti tokį teisinį reguliavimą ir veikti taip, kad būtų apsaugota natūrali 
gamtinė aplinka, atskiri jos objektai, kad būtų užtikrintas racionalus gamtos išteklių 
naudojimas ir jų atkūrimas bei gausinimas. Šiems tikslams turi būti sukurta ir dera-
mai funkcionuoti atitinkama valstybės institucijų sistema, valstybės biudžete turi būti 
numatytos lėšos, reikalingos saugoti natūralią gamtinę aplinką, jos objektus, užtikrinti 
racionalų gamtos išteklių naudojimą, atkūrimą bei jų gausinimą. Įstatymų leidėjas turi 
uždrausti veiksmus, darančius žalą natūraliai gamtinei aplinkai, jos objektams, ir nu-
statyti teisinę atsakomybę už tokius veiksmus. Valstybė gali įstatymu nustatyti tokį tei-
sinį reguliavimą, pagal kurį būtų ribojamas atskirų gamtinės aplinkos objektų (gamtos 
išteklių) naudojimas, o tam tikri teisinių santykių subjektai būtų įpareigoti atitinkamai 
veikti arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų. 

2. Akcentuotina, kad tai darydama valstybė turi garantuoti ir Konstitucijoje įtvir-
tintų vertybių pusiausvyrą, ji yra saistoma konstitucinio socialinės darnos imperaty-
vo, Konstitucijoje įtvirtintų teisingumo, protingumo bei proporcingumo principų inter 
alia kai tokiais ribojimais ar įpareigojimais yra įsiterpiama į asmens konstitucinių tei-
sių ir laisvių įgyvendinimą (šiais aspektais žr. 1998 m. birželio 1 d., 2003 m. spalio 29 d., 
2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. liepos 5 d., 2011 m. sausio 31 d. nu-
tarimus). Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad Kons-
titucija – vientisas aktas, kad Konstitucijos principai ir normos sudaro darnią sistemą, 
kad jokios Konstitucijos nuostatos negalima aiškinti taip, kad būtų iškreiptas ar pa-
neigtas kurios nors kitos konstitucinės nuostatos turinys, nes taip būtų iškreipta viso 
konstitucinio teisinio reguliavimo esmė, pažeista konstitucinių vertybių pusiausvyra 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Taigi Konstitucinių vertybių 
– asmens nuosavybės teisių, ūkinės veiklos laisvės ir aplinkos apsaugos, – sandūroje 
būtina rasti sprendimus, kurie užtikrintų šių vertybių teisingą pusiausvyrą – tai, kad nė 
viena iš šių vertybių nebus paneigta.

Šiame kontekste akcentuotinos pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos, kurios 
buvo suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Žaneire 1992 metais ir patvir-
tintos Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijoje Rio+20. Darnus vystymasis 
įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija. Darnaus vysty-
mosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaverčiai komponentai – aplinkos tausojimas, 
ekonominė plėtra ir socialinės gerovės didinimas (žr. Nacionalinę darnaus vystymo-
si strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nu-
tarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029; toliau – ir Nacionalinė darnaus vystymosi  
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strategija). Europos Sąjungos Tarybos 2006 m. birželio 9 d. priimtoje ES darnaus 
vystymosi strategijoje taip pat pažymėta, jog tvarus vystymasis reiškia, kad dabarties 
kartos poreikiai turėtų būti tenkinami nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei pa-
tenkinti savuosius. Tai yra visiems svarbus Europos Sąjungos tikslas, suformuluotas Su-
tartyje ir nulemiantis visas Sąjungos politikos kryptis ir veiklą. Juo siekiama užtikrinti, 
kad Žemės aplinka būtų palanki visoms gyvybės formoms; toks vystymasis pagrįstas 
demokratijos, lyčių lygybės, solidarumo ir teisinės valstybės principais bei pagarba pa-
grindinėms teisėms, įskaitant laisvę ir vienodas galimybes visiems. Juo siekiama nuolat 
gerinti dabarties ir ateities kartų gyvenimo Žemėje kokybę ir gerovę. Todėl juo skatina-
ma dinamiška ekonomika, visiškas užimtumas ir aukštas švietimo, sveikatos apsaugos, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos ir aplinkosaugos lygis taikiame ir saugiame pasau-
lyje, kuriame gerbiama kultūrų įvairovė. Aplinkosauga, socialinė lygybė ir sanglauda, 
ekonomikos klestėjimas, tarptautinių įsipareigojimų vykdymas yra pagrindiniai tva-
raus vystymosi tikslai4. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijoje Rio+20 pa-
tvirtintas poreikis toliau plėtoti darnų vystymąsi visais lygmenimis, įtraukdami ekono-
minius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus ir pripažindami sąsajas tarp jų, kad būtų 
pasiektas visapusiškas darnus vystymasis5.

3. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat ne kartą pabrėžė, kad 
aplinkai taikomi bendrieji aplinkos apsaugos principai: aplinkos apsauga yra valsty-
bės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga; viešieji ir privatūs interesai turi būti 
skirti aplinkos kokybei gerinti; neigiamo poveikio aplinkai mažinimas; gamybos eko-
logizavimas; gamtos išteklių racionalus ir kompleksiškas naudojimas; visi fiziniai ir ju-
ridiniai asmenys turi susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala gamtinei 
aplinkai (šiuo aspektu žr. Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2009 m. birže-
lio 29 d. nutarimus). Šie principai expressis verbis išreikšti ne tik Konstitucijoje (53 str. 
3 d., 54 str.), Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, bet ir Lietuvos Respublikos aplin-
kos apsaugos įstatyme. Kaip nurodoma šio įstatymo 4 straipsnyje „Aplinkos apsaugos 
principai“, aplinkos apsauga yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir 
pareiga. Aplinkos apsaugos valdymo politika ir praktika turi nukreipti visuomeninius 
bei privačius interesus aplinkos kokybei gerinti, skatinti gamtos išteklių naudotojus 
ieškoti būdų ir priemonių, kaip išvengti arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bei 
ekologizuoti gamybą. Gamtos ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai, 
atsižvelgiant į aplinkos išsaugojimo bei atkūrimo galimybes ir Lietuvos Respublikos 
gamtos bei ekonomikos ypatumus. Aplinkos apsauga grindžiama visapusiška, teisinga 
ir laiku sukaupta informacija apie aplinką.

4. Pagrindinis įstatymas, kurio pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudoji-
mą bei aplinkos apsaugą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai yra Lietu-
vos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 5-75; toliau – ir 
AAĮ). Šis įstatymas reguliuoja visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje, nustato 
pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant Lietuvos Respubli-
kai būdingą biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką 

4 Prieiga internetu: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010917%202006%20
INIT>.

5 Report of the United Nations Conference on Sustainable Development. Prieiga internetu: <http://
www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf>.
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ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvos Respublikoje, jos terito-
riniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje. 

Šiuo metu galiojantį AAĮ sudaro VIII skyriai. Pirmasis skyrius įtvirtina bendrąsias 
nuostatas, antrasis – Lietuvos Respublikos piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų ju-
ridinių ir fizinių asmenų teises bei pareigas, trečiasis – gamtos išteklių naudojimą ir 
apskaitą, ketvirtasis – ūkinės veiklos reguliavimą inter alia poveikio aplinkai vertinimo 
(toliau – ir PAV), Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) ir kitų 
teisę vykdyti ūkinę veiklą suteikiančių leidimų, atliekų tvarkymo teisinius pagrindus, 
penktasis – aplinkos būklės stebėjimo ir neigiamo poveikio aplinkai ribojimo sistemą, 
šeštasis – ekonominį aplinkos apsaugos mechanizmą, septintasis – aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę (toliau – ir AAVK) bei teisinę atsakomybę, aštuntasis – Lietuvos 
Respublikos tarptautinį bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje.

5. Atkreiptinas dėmesys, kad aplinką sudarantys objektai yra labai įvairūs. Tai są-
lygoja su jais susijusių santykių diferencijuotą teisinį reguliavimą. Be to, kaip minėta, 
įstatymo teisiniu reguliavimu aplinkos apsauga yra integruota į daugelį visuomeninių 
santykių sričių, pavyzdžiui, ji daro įtaką nuosavybės teisei, ūkinės veiklos laisvei ir ini-
ciatyvai, konkurencijos laisvei, vartotojų apsaugai, energetikai, teritorijų planavimui, 
statybai, transportui, visuomenės sveikatai, ir kt. Ši integracija lemia, kad Aplinkos ap-
saugos įstatymo nuostatas detalizuoja ypač gausus jo pagrindu priimtų, tai yra jį įgy-
vendinančių teisės aktų kiekis.

5.1. Pavyzdžiui, planuojamos ūkinės veiklos PAV procesą ir šio proceso dalyvių 
tarpusavio santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, 
Nr. 84-3105; toliau – ir PAVĮ). Planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertini-
mo procesą detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nu-
tarimu Nr. 967 patvirtintas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 130-4650; toliau – ir SPAV aprašas).

5.2. Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio, nustatančio TIPK leidimo paskir-
tį, jo (ne)išdavimo, pakeitimo, panaikinimo tvarką ir sąlygas, išsamiau reglamentuoja 
aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintos Taršos inte-
gruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklės (Žin., 2013, Nr. 77-3901; toliau – ir 2013 m. TIPK taisyklės).

5.3. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 
2001, Nr. 110-3988; 2010, Nr. 81-4218; toliau – ir LGĮ) nustato visuomeninius santy-
kius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos teritori-
nėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, susijusius su 
natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių, migracijos ar kitu metu 
pastebimų ar aptinkamų laukinių gyvūnų, jų rūšių buveinių bei lizdų naudojimu, ap-
sauga ir apsaugos reglamentavimu, laukinių gyvūnų, kilusių iš kitų gamtinių zonų, lai-
kymu nelaisvėje ir kitokiu jų naudojimu. Svarbu, jog LGĮ nereglamentuoja medžioklės, 
žvejybos ir saugomų laukinių gyvūnų rūšių apsaugos ir naudojimo. Visuomeninius 
santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžiojamosios gy-
vūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu reguliuoja specialus Lietuvos Respublikos 
medžioklės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65-2634; toliau – ir MedžĮ; MĮ). Visuomeninius 
santykius, atsirandančius žvejybos, žuvų išteklių valdymo, išsaugojimo ir atkūri-
mo, akvakultūros, žuvų perdirbimo ir žuvininkystės produktų tiekimo rinkai srityse  
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nustato Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004,  
Nr. 73-2527; 2013, Nr. 71-3579; toliau – ir ŽuvininkĮ). Jo tikslas – užtikrinti žuvų iš-
teklius tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą ir atkūrimą, atsižvelgiant į ekologines sąly-
gas, žuvininkystės ekonomiką, žvejų, žuvų augintojų, perdirbėjų ir vartotojų interesus. 
Visuomeninius santykius, susijusius su mėgėjų žvejyba, žuvų išteklių apsauga ir raci-
onaliu jų naudojimu, detalizuoja Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas 
(Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas) (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012,  
Nr. 108-5463; toliau – ir MŽĮ).

5.4. Laukinės augalijos apsaugos ir naudojimo santykius tam, kad būtų išsaugota 
laukinės augalijos rūšių, natūralių bendrijų įvairovė ir laukinei augalijai augti tinka-
mos augavietės, užtikrintas laukinės augalijos išteklių racionalus naudojimas, apsauga 
bei atkūrimas, laukinės augalijos genetinių išteklių išsaugojimas, reglamentuoja Lietu-
vos Respublikos laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944; toliau – ir LAĮ). 
Svarbu, jog šis įstatymas netaikomas medienos ištekliams, kurių naudojimą, apsaugą ir 
atkūrimą nustato Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001,  
Nr. 35-1161; toliau – ir MiškĮ); retų ir nykstančių augalų ir grybų rūšims bei bendri-
joms, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų augalų, gyvūnų ir 
grybų rūšių bei bendrijų įstatymas (Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir 
grybų rūšių įstatymas) (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987; 2009, Nr. 159-7200; 
toliau – ir SGAGĮ); kultūrinės kilmės augalams (kultivuojamiems lauko ir daržo auga-
lams, sodo ir dekoratyviniams želdiniams) naudoti, apsaugoti ir atkurti. Lietuvos Res-
publikos teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių ap-
saugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, 
siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų 
gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas įtvirtina Lietuvos Respublikos želdynų 
įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215; toliau – ir ŽeldĮ).

5.5. Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir 
administravimą Lietuvos Respublikoje reguliuoja Lietuvos Respublikos žemės įstaty-
mas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; toliau – ir ŽemĮ). Šiuo aspektu taip pat 
aktualus Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, 
Nr. 35-1164; toliau – ir ŽGĮ), kurio paskirtis yra nustatyti pagrindines Lietuvos Res-
publikos vykdomosios valdžios institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, juridinių ir 
fizinių asmenų bei šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartis, teises 
ir pareigas tiriant, naudojant ir saugant Lietuvos Respublikos sausumos, vidaus vande-
nų, kontinentinio šelfo ir ekonominės zonos Baltijos jūroje žemės gelmes. 

5.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 
2001, Nr. 108-3902; toliau – ir STĮ) nustato visuomeninius santykius, susijusius su sau-
gomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsau-
gos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose. Sau-
gomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, 
turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės ak-
tais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka) (STĮ 2 str. 32 d.). Kar-
ta iš kartos paveldimų, perimamų, sukurtų ir perduodamų kultūros vertybių, svarbių 
etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu, apsaugai taip pat aktualus Lietuvos 
Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Lietuvos Respubli-
kos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas) (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, 
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Nr. 153-5571; toliau – ir NKPAĮ), kurio paskirtis išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kul-
tūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo 
naudotis. Atkreiptinas dėmesys, jog NKPAĮ įsigaliojo nuo 2005 m. balandžio 20 d. ir 
pakeitė iki tol taikytą Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (toliau – ir 
NKVAĮ).

5.6.1. Šiame kontekste primintina, kad Konstitucinis Teismas yra pažymė-
jęs, jog ypač vertingų vietovių apsauga yra viešasis interesas. Bendrinė Konstitucijos 
54 straipsnio 1 dalies sąvoka „ypač vertingos vietovės“ suponuoja tai, kad tam tikros 
Lietuvos teritorijos dalys (vietovės), kurios dėl savo ekologinės, kultūrinės, istorinės, 
mokslinės ir kitokios reikšmės skiriasi nuo kitų Lietuvos teritorijos dalių (vietovių), jei-
gu tai konstituciškai pagrįsta, ne tik gali, bet ir turi būti priskirtos ypač vertingų vieto-
vių kategorijai. Pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi įgaliojimus ir diskreciją spręsti, 
kokias vietoves priskirti ypač vertingoms vietovėms, tačiau vietovių priskyrimas ypač 
vertingoms vietovėms turi būti pagrįstas. Atskiros vietovės gali būti priskiriamos ypač 
vertingoms vietovėms pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus (atsižvelgiant į jų eko-
loginę, kultūrinę, istorinę, mokslinę ir kitokią vertę ir pan.). Vertingos vietovės statusas, 
jų įvairovė gali lemti jų teisinio režimo ypatumus, jose esančių objektų apsaugos bū-
dus, veiklos tose vietovėse sąlygas, ribojimus, draudimus. Tokie ribojimai, draudimai 
gali būti taikomi inter alia ūkinei veiklai, statyboms tose vietovėse, taip pat bet kokiai 
kitai veiklai, dėl kurios gali būti pakeistas kraštovaizdis, atskiri atitinkamose vietovė-
se esantys objektai ir pan. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į gamtos objektų, esančių 
ypač vertingose teritorijose, ypatingą išliekamąją vertę, svarbą, būtinybę juos išsaugoti 
ateities kartoms, valstybei tenkančią konstitucinę pareigą rūpintis ypač vertingų vieto-
vių išsaugojimu ir racionaliu naudojimu, turi įgaliojimus nustatyti specialų tų vietovių 
apsaugos ir naudojimo režimą (šiuo aspektu žr. 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. birželio 
27 d., 2007 m. liepos 5 d., 2010 m. vasario 9 d. nutarimus). 

5.7. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 
toliau – ir AOAĮ) nustato asmenų teises į švarų orą, pareigas saugoti aplinkos orą nuo 
taršos, susijusios su žmonių veikla, ir mažinti jos daromą žalą žmonių sveikatai bei 
aplinkai; reglamentuoja priemones, ribojančias aplinkos oro taršą ir mažinančias jos 
neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai; reguliuoja visuomeninius santykius 
aplinkos oro apsaugos ir kokybės valdymo srityse.

5.8. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003,  
Nr. 36-1544; toliau – ir VĮ) reglamentuoja santykius, atsirandančius naudojant, valdant 
ir saugant gamtinėje aplinkoje esantį vandenį. Šio įstatymo tikslas: 1) neleisti prastėti 
vandens ekosistemų ir ekosistemų, tiesiogiai priklausomų nuo vandens, būklei, ją ap-
saugoti ir (arba) pagerinti; 2) gerinti vandens kokybę įgyvendinant priemones, skirtas 
laipsniškai mažinti pavojingų medžiagų ir nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų 
patekimą į vandenį; 3) racionaliai ir subalansuotai naudoti vandenį; 4) mažinti žalingą 
vandens poveikį. Jūros aplinkos apsaugos pagrindinius principus ir priemones, teises 
ir pareigas asmenų, kurie verčiasi ūkine veikla, darančia ar galinčia daryti tiesioginį ar 
netiesioginį poveikį jūros aplinkai, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų kompe-
tenciją ir pagrindines funkcijas jūros aplinkos apsaugos valdymo srityje reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2731; 2010, 
Nr. 153-7780; toliau – ir Jūros įstatymas). Šiuo aspektu taip pat aktualus Lietuvos Res-
publikos pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091), kuris apibūdina pajūrio 
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juostos nustatymo tikslus, jos sudedamąsias dalis, nustato pajūrio kraštovaizdžio ap-
saugą ir naudojimą, žemės ir jūros akvatorijos naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos 
apribojimus. Pajūrio juosta – tai sausumos (kopagūbris, prieškopė, klifas, paplūdimys) 
ir jūros akvatorijos (povandeninis šlaitas iki 20 m gylio izobatos) dalis.

5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 
2006, Nr. 57-2025; toliau – ir AMonitĮ) paskirtis yra nustatyti aplinkos monitoringo 
turinį, struktūrą, įgyvendinimą, aplinkos monitoringo procese dalyvaujančių subjektų 
teises bei pareigas ir atsakomybę. Aplinkos monitoringas – tai sistemingas gamtinės 
aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, verti-
nimas ir prognozė.

5.10. Ekonominį aplinkos apsaugos mechanizmą, be kita ko, įgyvendina Lietuvos 
Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas (Lietuvos Respubli-
kos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas; toliau – ir MVGIĮ) (Lietuvos 
Aidas, 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382), kuris nustato valstybinių gamtos išteklių, 
kurie pagal šį įstatymą yra mokesčio objektas, apmokestinimo mokesčiu už valstybi-
nius gamtos išteklius (toliau – ir MVGI) ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Šiuo aspektu taip 
pat aktualus Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999,  
Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474; toliau – ir MATĮ), kuris įtvirtina fizinių ir juridinių as-
menų, vykdančių ūkinę veiklą Lietuvoje, taip pat Lietuvos Respublikoje įregistruotų 
užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybių bei filialų (toliau – fiziniai ir 
juridiniai asmenys) mokesčio už aplinkos teršimą (toliau – ir MAT) mokėjimo tvarką 
ir kontrolę. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – 
ir SAARSP) lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin., 2003, 
Nr. 61-2760; toliau – ir SAARSPĮ). Dėl vietinių rinkliavų aplinkos apsaugos srityje pa-
minėtinas ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484; toliau 
– ir RinklĮ).

5.11. Bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų išveng-
ta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga 
ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą; 
pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus; reikalavi-
mus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines ir finan-
sines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmo-
kestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas 
nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 
2002, Nr. 72-3016; toliau – ir ATĮ). Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinius pakuočių 
reikalavimus, bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką 
įvežamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo 
reikalavimus, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplin-
kai ir žmonių sveikatai, taip pat gamintojų, importuotojų, pardavėjų, vartotojų, atliekų 
tvarkytojų teises ir pareigas tvarkant pakuotes ir pakuočių atliekas reguliuoja Lietuvos 
Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2968; 
toliau – ir PIPATĮ).

5.12. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971; 
toliau – ir TVĮ) nustato triukšmo prevencijos teisinius pagrindus, triukšmo valdymo 
subjektų teises, pareigas, triukšmo kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) tvarką. Jo pa-
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skirtis reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą siekiant 
išvengti klausos sutrikimų ar netekimo, apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplin-
ką nuo neigiamo triukšmo poveikio.

5.13. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas 
(Žin., 2002, Nr. 72-3017; toliau – ir AAVKĮ) reglamentuoja AAVK Lietuvos Respubli-
koje vykdančias institucijas bei pareigūnus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrin-
dus bei pagrindinius principus, veiklos organizavimą, reglamentuoja aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės procesą.

5.14. Svarbu, jog su aplinkos apsauga tampriai susiję ir teritorijų planavimo bei 
statybos procesai, kuriuos atitinkamai detalizuoja Lietuvos Respublikos teritorijų pla-
navimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3824; toliau 
– ir TPĮ) bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001,  
Nr. 101-3597; toliau – ir StatybĮ). Šie procesai atliekami siekiant, be kita ko, sudaryti 
sąlygas gamtinės ir antropogeninės aplinkos darnai, išsaugant vertingą kraštovaizdį, bi-
ologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

5.15. Atkreiptinas dėmesys, kad administraciniai teismai, spręsdami iš aplinkos 
apsaugos santykių kylančius ginčus, taip pat taiko Lietuvos Respublikos administraci-
nių bylų teisenos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566; toliau – ir ABTĮ); 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, 
Nr. 77-2975; toliau – ir VAĮ); Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 
1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290; toliau – VSĮ). Parengtame 
apibendrinime šių aktų nuostatų aiškinimas, suformuotas Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo jurisprudencijoje, pateikiamas tiek, kiek leidžia geriau atskleisti na-
grinėjamą sritį.

6. Akcentuotina, kad šiame apibendrinimo skyriuje nėra siekiama išvardyti visus 
aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Turint tikslą pateikti susistemintą ir 
patogią praktiškai naudoti medžiagą, kiekviename apibendrinimo skyriuje bus patei-
kiamas išsamus konkrečiam skyriui aktualių teisės aktų sąrašas.

7. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos tei-
sinės sistemos dalis (Konstitucijos 150 str.; 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas 
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 p.). Remiantis Europos Są-
jungos sutarties (toliau – ir ESS) 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 11 straipsniu ir XX antraštine dalimi „Aplinka“  
(SESV 191-193 str.) galima teigti, kad aplinkos apsauga yra pagrindinis pirminės teisės 
interesas. Tai pripažįstama ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisin-
gumo Teismas, ESTT) praktikoje6. Aukštas aplinkosaugos lygis ir aplinkos kokybės ge-
rinimas turi būti integruotas į Sąjungos politiką ir užtikrintas pagal tvaraus vystymosi 
principus (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 37 str.; 
SESV 11 str.).

Kaip nurodoma SESV 191 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Sąjungos aplinkos politika pa-
deda siekti šių tikslų: 1) išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; 2) saugoti žmonių 
sveikatą; 2) apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius; 3) remti tarptautinio lygio 
priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų pir-
ma kovai su klimato kaita. Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio 

6 Žr., pvz., 1998 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Safety Hi-Tech Srl prieš S. & T. Srl. 
(C-284/95), 64 punktą.
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atsižvelgiant į skirtingų Sąjungos regionų būklės įvairovę. Ši politika yra grindžiama at-
sargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų, kad žala aplin-
kai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas.

Nuo pirmosios Europos Bendrijų aplinkos veiksmų programos7 iki dabar, įgyven-
dinant aplinkos politiką, aplinkosauginius tikslus bei principus, Europos Sąjungoje pri-
imamų su aplinkos apsauga inter alia atliekų tvarkymu, oro tarša, kova su klimato kai-
ta, vandens apsauga ir vandentvarka, gamtos apsauga ir biologine įvairove, dirvožemio 
apsauga, akustine tarša, procedūrinėmis aplinkos teisėmis susijusių teisės aktų skaičius 
nuolat auga8 (plačiau dėl aktualių Europos Sąjungos teisės aktų administracinių teismų 
nagrinėjamuose aplinkos apsaugos ginčuose žr. kiekviename apibendrinimo skyriuje). 

Svarbu, jog vadovaujantis SESV 192 straipsnio 4 dalimi, aplinkos politiką finan-
suoja ir įgyvendina būtent valstybės narės. Šios pareigos remiasi ESS 4 straipsnio 3 da-
limi, pagal kurią, vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, Sąjunga ir vals-
tybės narės gerbia viena kitą ir viena kitai padeda vykdydamos iš Sutarčių kylančias 
užduotis. Kad užtikrintų pagal Sutartis ar Sąjungos institucijų aktus atsirandančių par-
eigų vykdymą, valstybės narės imasi bet kurių reikiamų bendrų ar specialių priemonių. 
Valstybės narės padeda Sąjungai įgyvendinti jos užduotis ir nesiima jokių priemonių, 
kurios gali trukdyti siekti Sąjungos tikslų. 

Sistemiškai vertinant minėtas nuostatas, darytina išvada, jog valstybės narės pri-
valo ne tik tinkamai laikytis ES teisės aktų nuostatų, jas tinkamai perkelti į nacionalinę 
teisę, tačiau ir užtikrinti jų praktinį taikymą. Todėl šiuo aspektu yra itin reikšminga 
nacionalinių teismų veikla.

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, nacionalinis teis-
mas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, įpareigotas taikyti Europos Sąjungos 
teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo inici-
atyva atsisakydamas taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės 
teisės nuostatą, ir šis teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panai-
kinta teisėkūros arba kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis (pvz., žr. 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. sprendi-
mo byloje Filipiak, C-314/08, 81 p.). 

Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvelgiamu laiko-
tarpiu ne kartą (ypač poveikio bei pasekmių aplinkai vertinimo, TIPK leidimų išdavimo, 
vietinių rinkliavų už atliekų tvarkymą, atliekų prevencijos ir tvarkymo srityse) rėmėsi 
Chartija ir Europos Sąjungos teisę aiškinančia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika, taip pat aiškino nacionalinę teisę Europos Sąjungos priimtų direktyvų šviesoje 
(žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-12/2011; 
2014 m. birželio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1472/2014; 2013 m. 

7 Declaration of the Council of the European Communities and of the representatives of the 
Governments of the Member States meeting in the Council of 22 November 1973 on the programme 
of action of the European Communities on the environment, OL C 112, 1973, p. 1—53.

8 Žr., pvz., 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos 
apsaugos pagal baudžiamąją teisę priedą A, kuriame nurodomos net 69 direktyvos aplinkos apsaugos 
srityje. Tuo tarpu Europos aplinkos agentūros parengtoje apibendrinamojoje ataskaitoje Europos 
aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 m. pažymima, jog ES aplinkos teisinę bazę sudaro apie 500 
direktyvų, reglamentų ir sprendimų. Prieiga internetu: <http://www.eea.europa.eu/soer>.
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sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-355/2013; 2013 m. gruodžio 19 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A822-989/2013, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 124–154 p.; 2010 m. kovo 
29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, 55-91 p.; 2012 m. liepos 5 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-2479/2012; 2014 m. balandžio 8 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A492-768/2014; ir kt.), taip pat kreipėsi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo poveikio bei pasekmių aplinkai verti-
nimo srityje (žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Genovaitė 
Valčiukienė ir kiti prieš Pakruojo rajono savivaldybę ir kt., C-295/10).

8. Vadovaujantis Konstitucijos 135 straipsniu, Lietuvos Respublika, įgyvendinda-
ma užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais 
ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pa-
grindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės 
tvarkos kūrimo. Aplinkos apsaugos įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lie-
tuvos Respublika, vadovaudamasi visuotinai pripažintais ir skelbiamais tarptautiniais 
aplinkos apsaugos principais, sudaro tarptautines sutartis aplinkos apsaugos klausi-
mais, dalyvauja tarptautinių aplinkos apsaugos organizacijų veikloje. Be to, Lietuvos 
Respublikos įstatymai turi atitikti Lietuvos ratifikuotas tarptautines sutartis aplinkos 
apsaugos klausimais ir visuotinai pripažintas tarptautines aplinkos apsaugos normas 
(AAĮ 36 str. 1 d.).

8.1. Apžvelgiamu laikotarpiu administracinių teismų praktikoje itin aktuali buvo 
1998 m. birželio 25 d. Orhuse priimta Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuo-
menės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausi-
mais (Žin., 2009, Nr. 8-273; toliau – ir Orhuso konvencija). Ji ratifikuota 2001 m. lie-
pos 10 d. įstatymu Nr. IX-449 (Žin., 2001, Nr. 73-2565) ir Lietuvoje įsigaliojo 2002 m. 
balandžio 28 d. Šios konvencijos preambulės septintoje konstatuojamojoje dalyje pri-
pažįstama, kad kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai bei gerovei 
aplinkoje, privalo ir individualiai, ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę 
dėl dabartinių ir būsimų kartų gerovės. Siekdamos sudaryti galimybes ginti šią teisę 
ir vykdyti nustatytas pareigas, Orhuso konvencijos šalys įsipareigojo užtikrinti teisę 
gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į 
teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų 
žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje (Orhuso konvencijos 
1 str.). Dėl šios konvencijos taikymo ir aiškinimo plačiau žr. šio apibendrinimo skyriu-
je „Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisės ir pareigos 
kontroliuojant valstybės valdymo ir savivaldos institucijų veiksmus (neveikimą) aplinko-
saugos srityje“.

8.2. Šiame kontekste apibendrinimo sudarytojai taip pat atkreipia dėmesį į Žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – ir Konvencija, EŽTK). 
Ši konvencija eksplicitiškai neįtvirtina teisės į švarią aplinką (žr., pvz., 2013 m. liepos 
8 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Hatton ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, pa-
reiškimo Nr. 36022/97, 96 paragrafą; 2009 m. spalio 6 d. nutarimą byloje Trevor Allen 
ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 5591/07, 47 paragrafą) ir negarantuoja 
gamtinės aplinkos apsaugos per se (žr., pvz., 2003 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą byloje 
Kyrtatos prieš Graikiją, pareiškimo Nr. 41666/98, 52 paragrafą; 2011 m. gegužės 10 d. 
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sprendimą byloje Dubetska ir kiti prieš Ukrainą, pareiškimo Nr. 30499/03, 105 para-
grafą). Vis dėlto, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) prak-
tika, į Konvencijos normų (2, 3, 6, 8, 10, 13 str., 1 prot. 1 str.) taikymo sritį patenka 
ir žmogaus teisės, susijusios su aplinka9. Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktika, šiuolaikinėje visuomenėje aplinka priskirtina vis didėjančią reikšmę įgaunan-
čiam interesui. Aplinkos apsauga yra teisėtas valstybės įgyvendinamos politikos tikslas. 
Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (Konvencijos 8 str.), teisė į gyvybę (Kon-
vencijos 2 str.) įpareigoja valstybę imtis deramų priemonių reguliuoti aplinkos taršą, 
įgyvendinti aplinkos apsaugą reguliuojančius teisės aktus, laikytis teismo sprendimų 
bei atskleisti informaciją apie aplinką. Valstybės narės turi pozityvią pareigą imtis de-
ramų (tinkamų) priemonių, nukreiptų prieš pramoninę taršą ar kitus aplinkai kenks-
mingus veiksnius, galinčius rimtai pažeisti sveikatą, naudojimąsi teise į privatų gyve-
nimą ar nuosavybę (šiais aspektais žr., pvz., 1991 m. vasario 18 d. sprendimą Fredin 
prieš Švediją, pareiškimo Nr. 12033/86; 1994 m. gruodžio 9 d. sprendimą byloje López 
Ostra prieš Ispaniją, pareiškimo Nr. 16798/90; 1998 m. vasario 19 d. didžiosios kolegi-
jos sprendimą byloje Guerra ir kiti prieš Italiją, 14967/98; 2004 m. lapkričio 30 d. di-
džiosios kolegijos sprendimą byloje Öneryildiz prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 48939/99; 
2005 m. vasario 16 d. sprendimą byloje Moreno gómez prieš Ispaniją, pareiškimo  
Nr. 4143/02; 2005 m. kovo 30 d. sprendimą byloje Taşkin ir kiti prieš Turkiją, pareiški-
mo Nr. 46117/99; 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimą byloje Fadeyeva prieš Rusiją, pa-
reiškimo Nr. 55723/00; 2006 m. lapkričio 2 d. sprendimą byloje Giacomelli prieš Italiją, 
pareiškimo Nr. 59909/00; 2012 m. liepos 9 d. sprendimą byloje Hardy ir Maile prieš 
Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 31965/07, ir kt.).

9 Plačiau žr. Manual on human rights and the environment. Prieiga internetu: <http://www.echr.coe.int/
LibraryDocs/DH_DEV_Manual_Environment_Eng.pdf>; Factsheet: Environment. Prieiga internetu: 
<http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf>.
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II. PILIEČIŲ, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ 
TEISĖS IR PAREIGOS KONTROLIUOJANT VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDOS 

INSTITUCIJŲ VEIKSMUS (NEVEIKIMĄ) APLINKOSAUGOS SRITYJE

1. 1992 m. Rio de Žaneiro konferencijos metu priimtos deklaracijos 10 straips-
nyje pažymima, jog aplinkos problemos efektyviausiai sprendžiamos atitinkamame ly-
gmenyje dalyvaujant visiems tuo suinteresuotiems piliečiams. Šalies mastu kiekvienam 
asmeniui užtikrinamas tinkamas būdas gauti viešose valstybės institucijoje kaupiamą 
informaciją apie aplinką, įskaitant ir informaciją apie pavojingas medžiagas bei veiklą 
bendruomenėje, suteikiama galimybė dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Vals-
tybės turi palengvinti ir skatinti visuomenės sąmoningumą bei dalyvavimą, užtikrin-
damos platų informacijos prieinamumą. Turi būti sukurtas efektyvus mechanizmas 
pasinaudoti teismo bei administraciniais procesais, įskaitant kompensacijas bei teisės 
gynimo priemones10. Šio principo įgyvendinimas šiuo metu grindžiamas tiek naciona-
linės, tiek Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktų nuostatomis.

2. AAĮ 7 straipsnyje yra įtvirtintos suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fi-
zinių asmenų teisės aplinkosaugos srityje. Pagal šį straipsnį, vienas arba daugiau fizinių 
ar juridinių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę: 

1) nustatyta tvarka gauti informaciją apie aplinką; 
2) nustatyta tvarka dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos PAV procese; 
3) reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingas ūkinės veiklos objektų poveikis 

aplinkai; 
4) įstatymų nustatyta tvarka teikti pasiūlymus dėl PAV privalomumo; 
5) atlikti visuomeninį PAV; 
6) organizuoti ir dalyvauti vykdant visuomeninę aplinkos kontrolę; 
7) reikalauti, kad valstybės valdžios ir valdymo institucijos organizuotų aplinko-

sauginį švietimą ir mokymą, taip pat nevaržomai skleisti aplinkos apsaugos idėjas; 
8) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paduoti skundą (prašymą), rei-

kalaudami imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta ar sumažinta žala aplinkai arba 
atkurta iki pradinės aplinkos būklė, ir reikalaudami nubausti asmenis, kaltus dėl kenks-
mingo poveikio aplinkai, ir pareigūnus, kurių priimti sprendimai ar veiksmai (neveiki-
mas) pažeidė piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teises 
ar įstatymų saugomus interesus; 

9) lankytis gamtinėse teritorijose, išskyrus tas, kurių lankymas draudžiamas ar 
ribojamas; 

10) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jei mano, 
kad jo (jų) prašymas, pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių teisę gauti informaciją 
apie aplinką, nustatyta tvarka, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš dalies ar visiškai ne-
tinkamai atsakyta arba į prašymą deramai neatsižvelgta pagal teisės aktus, reglamen-
tuojančius teisę gauti informaciją apie aplinką. 

Suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvar-
ka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų ar  
10 Rio Declaration on Environment and Development. Prieiga internetu: <http://www.unep.org/

Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163>.
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neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje materiali-
nį ar procesinį teisėtumą (AAĮ 7 str. 2 d.). Suinteresuota visuomenė – tai vienas arba 
daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems daro arba gali daryti poveikį sprendimai, 
veiksmai ar neveikimas aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje 
arba kurie yra suinteresuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir 
kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteig-
tus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos 
apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis (AAĮ 1 str. 22 p.).

3. Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnis užtikrina jau minėtos Orhuso kon-
vencijos įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Atkreiptinas dėmesys, jog šią konvenciją 
yra ratifikavusi ir Europos Sąjunga (toliau – ir ES)11. Ji yra ES teisės dalis, šios Kon-
vencijos pagrindu buvo priimtas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (toliau – ir Regla-
mentas 1367/2006). Šio reglamento tikslas – prisidėti prie įsipareigojimų, kylančių iš 
Orhuso konvencijos įgyvendinimo, nustatant taisykles dėl Konvencijos nuostatų tai-
kymo Bendrijos institucijoms ir organams, visų pirma: a) užtikrinant visuomenės teisę 
gauti Bendrijos institucijų ar organų turimą informaciją apie aplinką, kurią pastarieji 
gauna ar parengia, ir nustatant naudojimosi šia teise pagrindines sąlygas bei praktines 
priemones; b) užtikrinant, kad informacija apie aplinką palaipsniui būtų pateikiama 
ir platinama visuomenei, siekiant, jog ji būtų kuo plačiau sistemiškai prieinama ir pla-
tinama. Tuo tikslu, jei įmanoma, visų pirma turi būti skatinamas kompiuterinių tele-
komunikacijų ir (arba) elektroninių technologijų naudojimas; c) numatant visuome-
nės dalyvavimą rengiant su aplinka susijusius planus ir programas; d) Bendrijos lygiu 
suteikiant teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais šiame reglamente nustaty-
tomis sąlygomis. Bendrijos institucijos ir organai taikydami šio reglamento nuostatas 
stengiasi padėti ir teikti patarimus visuomenei, kad ji galėtų gauti informaciją, taip pat 
kad visuomenei būtų sudarytos sąlygos dalyvauti priimant sprendimus bei kad ji galėtų 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Reglamento 1367/2006 1 str.). Pabrėžtina, 
kad pastarasis Reglamentas reguliuoja Orhuso konvencijos taikymą Bendrijos institu-
cijoms ir organams. Bendrijos institucija ar organas – tai Sutartimi arba ja remiantis 
įsteigta vieša institucija, organas, tarnyba ar agentūra, išskyrus kai ji vykdo teismines 
ar teisėkūros funkcijas. Nuostatos pagal II antraštinę dalį „Teisė gauti informaciją apie 
aplinką“ taikomos ir Bendrijos institucijoms ir organams, vykdantiems teisėkūros 
funkcijas (žr. Reglamento 1367/2006 2 str. 1 d.). Vadinasi, Reglamentas 1367/2006 nėra 
taikomas santykiuose tarp valstybių narių asmenų ir šių valstybių narių administravi-
mo subjektų.

4. Be to, Europos Sąjunga priėmė dvi direktyvas, skirtas Orhuso konvencijos 
nuostatoms įgyvendinti: 

1) 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančią Tarybos 
direktyvą 90/313/EEB (toliau – ir Direktyva 2003/4); 

11 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo 
Europos bendrijos vardu (toliau – ir Sprendimas 2005/35).
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2) 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB, 
nustatančią visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir 
programas ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuo-
menės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (toliau – ir Direktyva 2003/35). 

Šiame kontekste svarbu paminėti, kad 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva 
dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir  
Direktyva 85/377) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/35, neteko galios 2012 m. 
vasario 16 d. Ją panaikino 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos di-
rektyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai verti-
nimo (toliau – ir Direktyva 2011/92)12 (žr. Direktyvos 2011/92 14 str., V priedą). Todėl 
Direktyvos 2011/92 nuostatos (žr., pvz., 6 str. 2 d., 11 str.) šiuo metu detalizuoja visuo-
menės dalyvavimą ir teisę kreiptis į teismus dėl valstybės ir privačių projektų, galinčių 
daryti reikšmingą poveikį aplinkai. 

Svarbu, jog 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruo-
tos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir Direktyva 96/61) su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2003/35, 2008 m. vasario 17 d. taip pat neteko galios, ją panaikino 2008 m. 
sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – ir Direktyva 2008/1) (žr. 22 str., VI priedą). Pastaro-
sios direktyvos galiojimo pabaiga – 2014 m. sausio 6 d. Ją panaikino 2010 m. lapkričio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (toliau – ir Direktyva 2010/75)  
(žr. 81 str.). Atitinkamai šiuo metu visuomenės dalyvavimą ir teisę kreiptis į teismus 
dėl leidimų išdavimo detalizuoja Direktyvos 2010/75 normos (žr. 24-26 str., IV priedą).

5. Atkreiptinas dėmesys, kad aiškindamas EŽTK nuostatas, Europos Žmogaus 
Teisių Teismas taip pat yra pažymėjęs, jog tais atvejais, kai valstybė turi išspręsti su-
dėtingus aplinkos ir ekonomikos politikos klausimus, į sprendimų priėmimo procesą 
pirmiausia turi būti įtraukti atitinkami tyrimai tam, kad būtų galima iš anksto nuspėti 
ir įvertinti veiklos, galinčios turėti neigiamą poveikį aplinkai ir pažeisti asmenų tei-
ses, poveikį bei būtų suteikta galimybė išlaikyti teisingą pusiausvyrą tarp įvairių pavo-
juje esančių konkuruojančių interesų. Nekvestionuotina visuomenės susipažinimo su 
tokiais tyrimais ir informacija, kurie suteiktų galimybę visuomenės nariams įvertinti 
pavojų, nuo kurio jie neapsaugoti, svarba. Pagaliau suinteresuoti asmenys turėtų galėti 
kreiptis į teismus, ginčydami bet kurį sprendimą, aktus ar neveikimą, tais atvejais, kai 
jie mano, jog sprendimų priėmimo procese nebuvo pakankami atsižvelgta į jų inte-
resus ar pastabas (šiais aspektais žr. 2004 m. lapkričio 10 d. sprendimas Taşkin ir kiti 
prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 46117/99, 119 p.; dėl informacijos nesuteikimo, sąlygo-
jusio EŽTK nuostatų (2 ir 8 straipsnių) pažeidimą, žr., pvz., 1998 m. vasario 19 d. di-
džiosios kolegijos sprendimą byloje Guerra ir kiti prieš Italiją, 14967/98; 2005 m. spalio 
19 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Roche prieš Jungtinę Karalystę, 32555/96; 
2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą byloje Vilnes ir Others prieš Norvegiją, pareiškimų  
Nr. 52806/09 ir 22703/10; 2014 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Brincat ir kiti prieš 
Maltą, pareiškimų Nr. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 ir 62338/11). Valstybė 

12 Vėliausi šios direktyvos pakeitimai atlikti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo.
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turi pareigą užtikrinti visuomenės narių teisę dalyvauti su aplinkos klausimais susi-
jusių sprendimų priėmimo procese (plačiau žr. 2009 m. sausio 27 d. sprendimą byloje 
Tătar prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 67021/01).

Apibendrinimo sudarytojai, pateikdami Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikoje nagrinėjamų klausimų, susijusių su pirmiau išvardytomis suinteresuo-
tos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisėmis, apibendrinimą, minėtas tei-
ses sugrupuoja ir toliau analizuoja tokia tvarka: 1) teisę gauti informaciją apie aplinką,  
2) visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkos klausimais, 3) teisę kreiptis į 
teismus aplinkos klausimais. Pastebėtina, kad daugiausiai teisminių ginčų šioje srityje 
buvo susiję su teise kreiptis į teismus aplinkos klausimais. 

II.1. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE APLINKĄ

6. Visuomenės informavimas ir švietimas aplinkos klausimais yra viena iš pagrin-
dinių priemonių siekiant įgyvendinti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus, 
padėti visuomenei geriau suprasti aplinkos problemas, sudaryti galimybę išreikšti savo 
susirūpinimą ir valstybės institucijoms atkreipti reikiamą dėmesį į jį, skatinti platų vi-
suomenės supratimą apie su poveikiu aplinkai bei tvariąja plėtra susijusius sprendi-
mus, raginti visuomenę dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais ir pagerinti 
aplinką (šiais aspektais žr. Orhuso konvencijos, Direktyvos 2003/4 preambules). Aplin-
kos apsauga grindžiama visapusiška, teisinga ir laiku sukaupta informacija apie aplinką 
(AAĮ 4 str. 4 d.).

7. Kaip jau buvo minėta, AAĮ nustato, jog vienas arba daugiau fizinių ar juridi-
nių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę nustatyta tvarka gauti informaciją apie 
aplinką. Pagal šį teisės aktą informacija apie aplinką – tai bet kokia rašytinė, vaizdo, 
garso, elektroninė ar kitokia materialia forma saugoma informacija apie: aplinkos ele-
mentų būklę, kraštovaizdį ir biologinę įvairovę (įskaitant genetiškai modifikuotus orga-
nizmus (toliau – ir GMO) bei jų tarpusavio sąveiką; veiksnius, tokius kaip: medžiagos, 
energija, triukšmas ir radiacija, bei veiklą arba priemones (įskaitant administracines 
priemones, susitarimus aplinkosaugos srityje, politiką, įstatymų leidybą, planus ir pro-
gramas, turinčius arba galinčius turėti poveikio aplinkos elementams, kraštovaizdžio 
ar biologinei įvairovei, taip pat išlaidų ir rezultatų bei kitą ekonominę analizę ir prie-
laidas, susijusias su priimamais sprendimais aplinkosaugos srityje); žmonių sveikatos ir 
saugos būklę, gyvenimo sąlygas, kultūros objektų ir statinių būklę tais atvejais, kai tam 
turi arba gali turėti įtakos aplinkos elementai, kraštovaizdžio ar biologinė įvairovė arba 
per šiuos elementus šiame punkte išvardyti veiksniai, veikla arba priemonės (AAĮ 1 str. 
11 p. (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija). Lietuvos Respublikos įsta-
tymų leidėjas valstybės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijoms įtvirtino pareigą 
organizuoti aplinkosauginį švietimą ir teikti informaciją apie aplinką (žr. 8 str. 1 d. 8 p. 
(2010 m. gegužės 28 d. įstatymo Nr. XI-858 redakcija). 

8. Teisę gauti informaciją apie aplinką įtvirtina ir Orhuso konvencija bei Direkty-
va 2003/4. 

8.1. Orhuso konvencijos 2 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kas laikytina  
„informacija apie aplinką“ – tai bet kokia rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė ar kitokia 
materialia forma saugoma informacija apie: a) aplinkos elementų, tokių kaip oras ir 
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atmosfera, vanduo, dirvožemis, žemė, kraštovaizdis ir gamtinės vietovės, būklę, biologi-
nę įvairovę ir jos sudedamąsias dalis, įskaitant genetiškai modifikuotus organizmus, bei 
šių elementų sąveiką; b) veiksnius, tokius kaip cheminės medžiagos, energija, triukšmas 
ir radiacija, bei veiklą arba priemones, įskaitant administracines priemones, susitari-
mus aplinkos srityje, politikos kryptis, įstatymų leidybą, planus ir programas, turinčius 
arba galinčius turėti poveikį a punkte išvardytiems aplinkos elementams, taip pat išlai-
dų ir rezultatų bei kitą ekonominę analizę ir prielaidas, naudojamus priimant sprendi-
mus aplinkos srityje; c) žmonių sveikatos ir saugos būklę, gyvenimo sąlygas, kultūrinių 
vietovių ir statinių būklę, kai jiems daro arba gali daryti įtaką aplinkos elementų būklė 
arba per šiuos elementus b punkte išvardyti veiksniai, veikla arba priemonės. Iš Orhu-
so konvencijos nuostatų matyti, jog informacija valstybės institucijų turi būti teikiama 
asmeniui pateikus prašymą (4 str.), taip pat informacija apie aplinką turi būti renkama 
ir platinama pačių valstybės institucijų iniciatyva (5 str.). Konvencija nustato konkre-
čius prašomos informacijos teikimo terminus, teikimo sąlygas, procedūras (4 str.) bei 
asmens teisę kreiptis į teismą, jei asmuo mano, kad jo prašymas suteikti informaciją 
pagal 4 straipsnį nebuvo nagrinėtas, buvo neteisėtai atmestas, buvo iš dalies ar visiš-
kai atsisakyta pateikti informaciją arba kitais atvejais, kai į prašymą nebuvo deramai 
atsižvelgta pagal nurodyto straipsnio nuostatas (9 str. 1 d.). Orhuso konvencija sąvoką 
„valstybės institucija“ apibrėžia taip: a) valstybės, regiono ir kito lygmens valdžios ins-
titucija; b) fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys nacionalinės teisės reglamentuotas 
viešojo administravimo funkcijas, įskaitant su aplinka susijusias konkrečias prievoles, 
veiklą ar paslaugas; c) bet kokie kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys viešąsias 
pareigas ar funkcijas arba teikiantys su aplinka s3jeigu privatizavus aptariamą sektorių 
ši nebegali spręsti dėl kasdienio jų valdymo (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Fish Legal ir Emily Shirley prieš Information 
Commissioner ir kt. (C-279/12).

Be to, Direktyvos 2003/4 2 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas 
taip, kad asmuo, kuris patenka į šios nuostatos taikymo sritį, yra valdžios institucija, 
kiek tai susiję su visa jo turima informacija apie aplinką. Komercinės bendrovės, ku-
rios valdžios institucija pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies c punktą gali 
būti laikomos tik tiek, kiek teikdamos viešąsias paslaugas aplinkos srityje yra paval-
džios tos pačios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose nurodytai įstai-
gai arba asmeniui, neprivalo teikti informacijos apie aplinką, jeigu neginčijama, kad ji 
nesusijusi su tokių viešųjų paslaugų teikimu (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Fish Legal ir Emily Shirley prieš Information  
Commissioner ir kt. (C-279/12).

Pasisakydamas dėl Direktyvos 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 1 sakinyje įtvirtin-
tos nuostatos, jog valstybės narės gali nustatyti, kad ši sąvoka neapima įstaigų arba ins-
titucijų, vykdančių teismines arba įstatymų leidžiamąsias funkcijas, Teisingumo Teis-
mas konstatavo, jog minėtą nuostatą reikia aiškinti taip, kad valstybėms narėms suteikta 
galimybė nelaikyti valdžios institucijomis „įstaigų arba institucijų, vykdančių <...> įsta-
tymų leidžiamąsias funkcijas“, gali būti taikoma ministerijoms, jeigu jos dalyvauja tei-
sėkūros procese, visų pirma pateikdamos įstatymų projektus arba pastabas, ir ši gali-
mybė nepriklauso nuo šios direktyvos 2 straipsnio 2 punkto antros pastraipos antrame 
sakinyje nustatytų sąlygų laikymosi. Be to, analizuojama nuostata valstybėms narėms 
suteikta galimybė nelaikyti valdžios institucijomis įstaigų arba institucijų, vykdančių 



408

III. Informacinė dalis

įstatymų leidžiamąsias funkcijas, nebegali būti įgyvendinama, kai baigtas atitinkamas 
teisėkūros procesas (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2012 m. vasario 14 d. 
sprendimas byloje Flachglas Turgau GmbH prieš Vokietiją, (C-204/09). Svarbu, jog  
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad šia 
nuostata valstybėms narėms suteikiama teisė valdžios institucijomis, privalančiomis 
suteikti galimybę susipažinti su jų turima informacija apie aplinką, nelaikyti „įstaigų 
arba institucijų, vykdančių <...> įstatymų leidžiamąsias funkcijas“, negali būti susiju-
si su ministerijomis, kai jos rengia ir priima mažesnės galios nei įstatymas normines 
nuostatas.

8.2.2. Taip pat Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad iš Direktyvos 2003/4 struk-
tūros matyti, jog teisė į informaciją reiškia, kad informacijos atskleidimas turėtų būti 
bendra taisyklė ir kad valdžios institucijoms turėtų būti leidžiama nepatenkinti prašy-
mo pateikti informaciją apie aplinką tik konkrečiais ir aiškiai apibrėžtais atvejais. Taigi 
atsisakymo pateikti informaciją apie aplinką pagrindai turėtų būti aiškinami taikant ap-
ribojimus, lyginant visuomenės interesą atskleisti informaciją su interesu jos neatskleis-
ti (Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimas byloje Office of Communications 
prieš Information Commissioner (C-71/10). Direktyvos 2003/4 4 straipsnyje įtvirtintas 
visuomenės intereso atskleisti informaciją apie aplinką palyginimas su atsisakymo ją 
pateikti interesu turi būti atliktas kiekvienu konkrečiu kompetentingoms institucijoms 
pateiktu atveju, nors nacionalinės teisės aktų leidėjas bendro pobūdžio nuostatoje gali 
įtvirtinti kriterijus, palengvinančius tokį lyginamąjį egzistuojančių interesų vertinimą 
(Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas byloje Stichting Natuur en  
Milieu ir kiti prieš College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(C-266/09). 

8.2.3. Aiškindamas Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtintą iš-
imtį („valstybė narė gali numatyti, kad prašymas pateikti informaciją apie aplinką būtų 
atmestas, jei informacijos atskleidimas neigiamai paveiktų: a) valdžios institucijų procesi-
nių veiksmų konfidencialumą, jei toks konfidencialumas numatytas įstatymu“), Teisingu-
mo Teismas pažymėjo, kad šį punktą reikia aiškinti taip, kad jame numatyta sąlyga, pa-
gal kurią procesinių veiksmų konfidencialumas turi būti numatytas įstatymu, gali būti 
laikoma įvykdyta, jei atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje yra norma, ku-
rioje bendrai numatyta, kad valdžios institucijų procesinių veiksmų konfidencialumas 
yra šių institucijų atsisakymo leisti susipažinti su jų turima informacija apie aplinką 
motyvas, jeigu procesinių veiksmų sąvoka aiškiai apibrėžta nacionalinėje teisėje (Tei-
singumo Teismo didžiosios kolegijos 2012 m. vasario 14 d. sprendimas byloje Flachglas 
Turgau GmbH prieš Vokietiją, (C-204/09).

8.2.4. Aiškindamas Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies c punkte įtvirtintą iš-
imtį („valstybė narė gali numatyti, kad prašymas pateikti informaciją apie aplinką būtų 
atmestas, jei informacijos atskleidimas neigiamai paveiktų: <...> c) teisingumą, bet kurio 
asmens galimybę pasinaudoti nešališku teismu arba valstybinės valdžios galimybę atlikti 
baudžiamojo arba drausminio pobūdžio tyrimą“) Teisingumo Teismas taip pat yra nu-
rodęs, jog remiantis galimybe kiekvienam asmeniui pasinaudoti teise į teisingą bylos 
nagrinėjimą, Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte vals-
tybėms narėms leidžiama numatyti pareigos atskleisti informaciją apie aplinką išim-
tį, kad jos galėtų, konkrečiai tariant, paisyti Chartijos 47 straipsnio antroje pastraipo-
je įtvirtintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, jei to reikalauja aplinkybės. Be to, net 
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darant prielaidą, kad valstybė narė savo teisės aktuose, kuriais perkeliama Direktyva 
2003/4, nenumatė tokios išimties, nors, siekiant laikytis Chartijos 47 straipsnio antros 
pastraipos, aplinkybės to reikalauja, reikia priminti, kad valstybės narės šios direktyvos  
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte joms suteikta diskrecija bet kuriuo 
atveju turi naudotis taip, kad tai būtų suderinama su iš minėto Chartijos straipsnio ky-
lančiais reikalavimais. Kadangi užtikrinti Sąjungos teisės normų laikymąsi pagal savo 
kompetenciją privalo visos valstybių narių valdžios institucijos, įskaitant administraci-
nes institucijas ir teismus, jei įvykdytos Chartijos 47 straipsnio antros pastraipos taiky-
mo sąlygos, šios institucijos turi užtikrinti šiuo straipsniu garantuojamos pagrindinės 
teisės paisymą (Teisingumo Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartis byloje Ferdinand Stefan 
prieš Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
(C-329/13).

8.2.5. Pažymėtina, jog aiškinant Direktyvą 2003/4 reikia atsižvelgti į Orhuso kon-
vencijos tekstą ir tikslą, kurį šia direktyva siekiama įgyvendinti Sąjungos teisėje. Be to, 
nors Orhuso konvencijos įgyvendinimo vadovas gali būti laikomas aiškinamuoju do-
kumentu, į kurį, be kitų reikšmingų dokumentų, prireikus galima atsižvelgti aiškinant 
šią konvenciją, jame esanti analizė neturi jokios privalomosios galios ir norminės reikš-
mės, kokią turi Orhuso konvencijos nuostatos (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Fish Legal, Emily Shirley prieš Information 
Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water 
Services Ltd, (C-279/12); 2012 m. vasario 16 d. sprendimas byloje Marie-Noëlle Solvay ir 
kt. prieš Région wallonne (C-182/10).

9. Įgyvendindama minėtas Orhuso konvencijos ir Direktyvos 2003/4 nuostatas 
nacionalinėje teisėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. spalio 22 d. nutarimu 
Nr. 1175 patvirtino Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuome-
nei tvarkos aprašą (Žin., 1999, Nr. 90-2660, 2005, Nr. 26-831, 2010, Nr. 19-864; toliau 
– ir Informacijos apie aplinką aprašas), kuris nustato, kaip užtikrinti visuomenei tei-
sę susipažinti su institucijų turima arba joms skirta informacija apie aplinką Lietuvos 
Respublikoje ir ja naudotis, padaryti ją prieinamesnę, reglamentuoja šios informaci-
jos teikimo sąlygas. Minėtas aprašas netaikomas informacijos apie rengiamus planus 
ir programas, skirtus aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, teikimo 
ir visuomenės dalyvavimo rengiant šiuos planus ir programas atvejams ir tvarkai nu-
statyti (Informacijos apie aplinką aprašo 1 p.). Apraše pateikiama „informacijos apie 
aplinką“ sąvoka (2 p.) iš esmės analogiška kaip ir Direktyvoje 2003/4. Apraše varto-
jama sąvoka „institucija“ apibrėžiama taip: vyriausybė, savivaldybės ar kita valdymo 
institucija; kiti viešojo administravimo funkcijas atliekantys fiziniai ar juridiniai asme-
nys, kurių sprendimai turi ar gali turėti įtakos aplinkai; nurodytosioms institucijoms 
pavaldūs arba tos institucijos kontroliuojami fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių vei-
kla turi ar gali turėti įtakos aplinkai. Aprašo II dalyje reglamentuotas informacijos apie 
aplinką rengimas ir teikimas, o III dalyje įtvirtinta, kokia informacija ir kokiais atvejais  
nėra teikiama13. Aprašo 22 punkte nustatyta, kokią informaciją pagal kompetenciją turi 
13 Pagal Informacijos apie aplinką aprašo 16 punktą, informacija gali būti neteikiama, jeigu: prašoma 

informacijos, kuria institucija nedisponuoja ir teisės aktų neįpareigota jos turėti; kai paprašius 
prašymas ar pateikti duomenys nepatikslinami; prašymas susijęs su informacija ir duomenimis, kurie 
dar tik kaupiami, rengiami arba neapdoroti, jei tai nepažeidžia visuomenės interesų. Jeigu prašymas 
nepatenkinamas dėl to, kad yra susijęs su dar nagrinėjama medžiaga, institucija nurodo medžiagą 
rengiančią instituciją ir laiką, per kurį numatoma šią medžiagą parengti (Informacijos apie aplinką 
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skelbti institucijos, t. y.: su aplinka susijusių tarptautinių sutarčių, konvencijų arba susi-
tarimų, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tekstus ir savivaldybių institucijų 
sprendimus (22.1 p.); su aplinka susijusią įvairių sričių politiką, strategijas, planus ir 
programas (22.2 p.); aprašo 22.1 ir 22.2 punktuose nurodytų dokumentų įgyvendinimo 
pažangos ataskaitas, kai institucijos jas parengia ir saugo elektronine forma (22.3 p.); 
nacionalines, regionines ir, jeigu rengiamos, savivaldybių aplinkos būklės ataskaitas 
(skelbiamas reguliariai, ne rečiau kaip kas ketveri metai), kuriose pateikiama informa-
cija apie aplinkos kokybę ir poveikį aplinkai (22.4 p.); duomenis, gautus stebint aplin-
kos būklę ir veiklą, darančią arba galinčią daryti poveikį aplinkai, arba tokių duomenų 
santraukas (22.5 p.); sprendimus, darančius arba galinčius daryti reikšmingą poveikį 
aplinkai ar susitarimams dėl aplinkos, arba nuorodą, kur galima kreiptis ir susipažinti 
su tokia informacija (22.6 p.); PAV dokumentus ir aprašo 2.1 punkte nurodytų aplin-
kos elementų įvertinimus arba nuorodą, kur galima kreiptis ir susipažinti su tokia in-
formacija (22.7 p.).

10. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės 
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų užtikrina ir Lietuvos Respublikos teisės gauti infor-
maciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 
2005, Nr. 139-5008; toliau – ir TGIĮ). 

11. Apžvelgiant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtas bylas 
aplinkos apsaugos srityje, pastebėta, jog nacionalinių teismų praktikoje iš esmės nekyla 
savarankiškų ginčų dėl teisės gauti informaciją apie aplinką pažeidimų, tačiau visuo-
menės informavimo aplinkos srityje aspektai dažnai nagrinėjami ginčuose, susijusiuo-
se su poveikio aplinkai vertinimo procesu ir TIPK leidimais. 

II.2. VISUOMENĖS DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS APLINKOS KLAUSIMAIS

12. Visų pirma pažymėtina, jog tam, kad gerėtų aplinkos srityje priimamų spren-
dimų kokybė ir jų įgyvendinimas, turi būti ne tik plėtojama visuomenės galimybė gau-
ti informaciją apie aplinką, bet kartu privalo būti užtikrinama ir visuomenės galimybė 

aprašo 17 p.). Be to, institucijos neteikia informacijos, jeigu jos pateikimas: atskleistų informaciją, kuri 
pagal įstatymus yra valstybės ar tarnybos paslaptis; pažeistų įstatymų saugomus valstybės saugumo 
ir gynybos interesus; neigiamai paveiktų tarptautinius santykius; pažeistų įstatymų saugomą asmens 
teisę į nešališką teismą arba pagal įstatymus būtų laikomas kliudymu teisminėms ar valstybės 
institucijoms atlikti baudžiamosios, civilinės arba administracinės bylos (procedūros) tyrimą ar 
nagrinėjimą; atskleistų informaciją, kuri pagal nacionalinę ar Europos Sąjungos teisę yra komercinė 
(gamybos) paslaptis, arba pažeistų įstatymų saugomų statistikos duomenų ir duomenų apie mokesčių 
mokėtojus konfidencialumą; pažeistų įstatymo ginamas intelektinės nuosavybės teises; pažeistų asmens 
duomenų teisinę apsaugą; neigiamai paveiktų aplinkos, su kuria tokia informacija susijusi, apsaugą, 
pavyzdžiui, pakenktų įstatymų saugomoms retoms rūšims ir bendrijoms, jų buveinėms, radavietėms 
ir augavietėms; susijęs su vidaus administravimu ir institucijų bendradarbiavimu, jei tai nepažeidžia 
visuomenės interesų; neigiamai paveiktų asmenų, savanoriškai pateikusių informaciją, kuriems 
įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato pareigos tokią informaciją teikti, interesus ar keltų grėsmę jų 
saugumui (Informacijos apie aplinką aprašo 18 p.). Kad informacija nebus teikiama, pareiškėjui 
pranešama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, nurodant informacijos neteikimo priežastis ir 
sprendimo apskundimo tvarką. Visais atvejais, kai informacija neteikiama, turi būti įsitikinta, kad 
apsaugoti Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus interesus svarbiau nei užtikrinti pareiškėjo teisę gauti 
informaciją (Informacijos apie aplinką aprašo 19 p.).
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dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais. Visuomenė turi būti informuota 
apie dalyvavimo priimant sprendimus dėl aplinkos tvarką, galėti nevaržomai ja naudo-
tis ir žinoti, kaip ją taikyti (Orhuso konvencijos preambulė). 

13. Kaip jau buvo minėta, vienas iš pagrindinių Orhuso konvencijos tikslų yra 
užtikrinti visuomenės teisę dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais. Orhu-
so konvencija reglamentuoja visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl konkre-
čios veiklos (6 str.), visuomenės dalyvavimą rengiant planus, programas bei formuo-
jant politiką aplinkos srityje (7 str.) bei visuomenės dalyvavimą rengiant vykdomojo 
pobūdžio teisės aktus ir (arba) bendrojo pobūdžio privalomuosius norminius aktus  
(8 str.). Konvencijoje yra nustatyta pareiga užtikrinti visuomenės dalyvavimą jau pradi-
niame etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti 
veiksmingą visuomenės dalyvavimą (6 str. 2, 4 d.). Orhuso konvencijos 6 straipsnio 3 ir 
7 dalyse numatyta valstybės pareiga užtikrinti visuomenės teisę gauti informaciją apie 
planuojamas veiklas bei užtikrinti efektyvų visuomenės dalyvavimą priimant sprendi-
mus aplinkos klausimais. Be to, Orhuso konvencijos 6 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog 
turi būti užtikrinama, kad atitinkamame sprendime deramai atsispindėtų visuomenės 
dalyvavimo rezultatai. Pagal Orhuso konvenciją „visuomenė“ – vienas arba daugiau fi-
zinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinius įstatymus ar praktiką jų asociacijos, 
organizacijos arba grupės (2 str. 4 d.). „Suinteresuotoji visuomenė“ – visuomenė, kuriai 
daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra 
suinteresuota sprendimų priėmimo aplinkos srityje procesu; pagal šią apibrėžtį nevy-
riausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios nacionalinės 
teisės reikalavimus, laikomos suinteresuotosiomis organizacijomis (2 str. 5 d.).

14. Minėtas Orhuso konvencijos nuostatas Europos Sąjungos lygmeniu įgyven-
dina Direktyva 2003/35. Kaip minėta, visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus 
aplinkos srityje reglamentuoja, be kita ko, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. birželio 27 d. di-
rektyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (to-
liau – ir Direktyva 2001/42). 

15. Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus aplinkos klausimais įtvirtintas 
ir nacionaliniuose teisės aktuose. Pavyzdžiui, jau minėta, kad AAĮ nustato, jog vienas 
arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę nustatyta 
tvarka dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos PAV procese.

15.1. Išsamiau visuomenės teisė dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos PAV pro-
cese reglamentuota Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme. 
Jame prie PAV proceso dalyvių priskiriama ir visuomenė (5 str. 1 d. 5 p.), kuri api-
brėžiama kaip vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys bei jų organizacijos, aso-
ciacijos ar grupės (2 str. 11 d. (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija). 
Pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 10 dalį (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 
redakcija) suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį 
sprendimai, veiksmai ar neveikimas PAV srityje arba kuri yra suinteresuota PAV pro-
cesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės 
ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nu-
statyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asme-
nimis. Šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 
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redakcija) nustatyta, jog planuojamos ūkinės veiklos PAV procesą sudaro: 1) atranka 
dėl PAV, PAV proceso dalyvių informavimas bei pranešimas visuomenei apie priimtą 
atrankos išvadą; 2) planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengimas, pranešimas 
visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas; 3) planuojamos ūki-
nės veiklos PAV ataskaitos rengimas, derinimas ir viešas visuomenės supažindinimas;  
4) sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie priimtą 
sprendimą. 

15.2. PAVĮ 13 straipsnyje „Poveikio aplinkai vertinimo proceso viešumas“ nusta-
tyta, jog PAV metu suinteresuota visuomenė turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti 
iš kitų planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyvių informaciją apie galimą pla-
nuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai (1 d.). Visuomenės informavimą ir dalyvavi-
mą planuojamos ūkinės veiklos PAV procese savo lėšomis nustatyta tvarka organizuoja 
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (2 d.). Visuomenės informavi-
mo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV procese tvarką nustato Aplinkos 
ministerija (3 d.). Tokia tvarka nustatyta aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu 
Nr. D1-370 patvirtintame Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 
toliau – ir Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašas). Šio aprašo 3 punkte yra 
įtvirtintos visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros: 3.1. pranešimai apie 
planuojamos ūkinės veiklos PAV: 3.1.1. pranešimas apie atrankos išvadą, ar privaloma 
vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai; 3.1.2. pranešimas apie pareng-
tą PAV programą; 3.2. viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės vei-
klos PAV ataskaita; 3.3. informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės 
veiklos.

II.2.1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas atrankos dėl PAV procese 
(PAVĮ 3 str. 3 d., 7 str. 1 d.)

16. PAVĮ 7 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redak-
cija) įtvirtinta nuostata, jog atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į 
Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai 
vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas), ir tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimo pro-
ceso dalyviai to reikalauja pagal šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija 
nusprendžia, kad reikia atlikti atranką. Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (2011 m. bir-
želio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog visi planuojamos ūkinės vei-
klos PAV proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į 
planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad atranka 
dėl PAV būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į šio įstatymo 1 ir 
2 prieduose nurodytus sąrašus.

16.1. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas 
įstatymo nuostatas, vertino, jog net ir tais atvejais, kai konkreti planuojama ūkinė vei-
kla nei į įstatymo 1 priede esantį Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai 
privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, nei į 2 priede esantį Planuojamos ūkinės veiklos, 
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, neįrašy-
ta, bet kuris planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyvis, taip pat ir suinteresuota 
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visuomenė, turi teisę reikalauti atsakingos institucijos, kad būtų sprendžiama dėl at-
rankos dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo. Vis dėlto, diskrecija nuspręsti, ar 
konkrečiu atveju tokia atranka reikalinga, suteikta atsakingai institucijai (žr. 2014 m. 
balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-901/2014).

17. PAVĮ 7 straipsnio 8 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redak-
cija) įtvirtinta, jog apie tai, kad privaloma atlikti PAV, arba apie atrankos išvadą pla-
nuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) praneša visuomenei Aplinkos mi-
nisterijos nustatyta tvarka. PAVĮ 7 straipsnio 9 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo  
Nr. XI-1433 redakcija) numatyta, kad suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo 
atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 
teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. PAVĮ 7 straipsnio 
11 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) numatyta, kad atsakinga 
institucija, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), PAV doku-
mentų rengėjo, PAV subjektų motyvuotą prašymą ar suinteresuotos visuomenės pasiū-
lymus persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti PAV proceso dalyvius dalyvauti prii-
mant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV. Pagal PAVĮ 7 straipsnio 13 dalį 
atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, 
per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlik-
ti PAV. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) apie galutinę atrankos 
išvadą praneša visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (PAVĮ 7 str. 14 d. 
(2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).

18. Visuomenės dalyvavimo atrankos dėl PAV procese detalesnė procedūra nu-
statyta Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo III skyriuje „Pranešimas apie pla-
nuojamos ūkinės veiklos PAV“. 

19. Nagrinėdamas administracines bylas, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas pabrėžia atsakingos institucijos pareigą veiksmingai užtikrinti suinteresuotos 
visuomenės dalyvavimą PAV procese. 

19.1. Pavyzdžiui, išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A822-989/2013 
konstatavo, kad atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą, jog planuojamos 
ūkinės veiklos PAV yra neprivalomas, turi aiškiai ir nedviprasmiškai savo sprendime 
nurodyti konkrečią (tikslią) veiklą, dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje iš-
vadoje įvardytos planuojamos ūkinės veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra 
negalimas. Atsakingai institucijai, kuri atlieka PAV atranką, tenkantis reikalavimas aiš-
kiai ir konkrečiai (tiksliai) įvardyti planuojamą ūkinę veiklą kildinamas ir iš pareigos 
užtikrinti tinkamą suinteresuotų asmenų (suinteresuotos visuomenės) dalyvavimą PAV 
procese (žr. 2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A822-989/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis  
Nr. 26, 2013, 124–154 p.).

19.2. Kitoje administracinėje byloje teisėjų kolegija nustatė, kad visuomenei buvo 
sudarytos sąlygos dalyvauti PAV atrankos procese, priimant galutinę išvadą įvertinti 
visuomenės prašymai, bei kartu pabrėžė, jog ta aplinkybė, kad suinteresuota visuome-
nė nepasinaudojo savo teise dalyvauti atrankos procese, netrukdo suinteresuotai vi-
suomenei kreiptis į teismą dėl galutinės atrankos išvados teisėtumo (žr. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A822-1472/2014). 
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II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos  
rengimo, derinimo ir tvirtinimo procese 

(PAVĮ 8 str. 5 d.; Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 18.3 p.;  
Orhuso konvencijos 6 str. 2 d.)

20. PAVĮ 8 straipsnyje įtvirtinta PAV programos rengimo procedūra. Šio straips-
nio 5 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog PAV 
dokumentų rengėjas organizuoja visuomenės informavimą apie parengtą programą 
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Pasibaigus programos viešinimo terminui, pa-
rengtą ir pagal gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pataisytą programą PAV 
dokumentų rengėjas pateikia PAV subjektams. Pagal minėto straipsnio 12 dalį (2011 m. 
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), kai PAV subjektų išvados prieštarauja vie-
na kitai ir (ar) atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, 
atsakinga institucija, prieš tvirtindama programą, kviečia atvykti planuojamos ūkinės 
veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją, PAV subjektus svarstyti 
jų išvadų ir (ar) suinteresuotos visuomenės pasiūlymų. Taip pat kviečiami atvykti ir 
pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai. Detaliai visuomenės informa-
vimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir tvirtinimo procese regla-
mentuotas Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo III skyriuje „Pranešimas apie 
planuojamos ūkinės veiklos PAV“. 

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą 
Nr. A822-681/2011, kurioje ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos 2009 m. rugpjūčio 
27 d. sprendimo, kuriuo pritarta 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai 
statybai pagal pateiktą PAV ataskaitą, teisėtumo. Byloje pirmosios instancijos teismas 
nustatė, kad apie parengtą PAV programą PAV rengėjas visuomenę informavo 2008 m. 
liepos 18 d.–2008 m. liepos 19 d. paskelbdamas Visuomenės dalyvavimo PAV procese 
aprašo reglamentuojamos formos skelbimus rajoninėje, respublikinėje spaudoje, seniū-
nijose, internete, o 2008 m. rugsėjo 25 d.–2008 m. rugsėjo 30 d. vietinėje spaudoje ir 
internete buvo paskelbta apie specialiojo planavimo pradžią. Vadovaujantis Visuome-
nės dalyvavimo PAV procese aprašo 18.3 punktu (2005 m. liepos 15 d. aplinkos minis-
tro įsakymas Nr. D1-370), užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie parengtą PAV 
programą besiribojančių su planuojamos ūkinės veiklos teritorija žemės sklypų valdy-
tojams ar naudotojams, motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuome-
nės atstovams turi pranešti raštu (registruotu laišku)14. Remiantis Orhuso konvencijos 
6 straipsnio 2 dalimi, pradiniame sprendimo dėl aplinkos priėmimo procedūros etape 
suinteresuota visuomenė turi būti informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, ir at-
sižvelgiant į aplinkybes, taikomi du alternatyvūs būdai – viešai paskelbiant arba indi-
vidualia tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad apie parengtą PAV programą visuomenė buvo 

14 Šiuo metu galiojantis Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 18 punktas (2010 m. liepos 22 d. 
įsakymo Nr. 640 redakcija) nustato: „Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose 
nurodytą informaciją [įskaitant informaciją apie parengtą PAV programą] turi paskelbti: 18.1. miesto (-ų) 
ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje ir respublikinėje spaudoje, esant 
galimybei, – per radiją ir televiziją, užsakovo tinklalapyje; 18.2. savivaldybės (seniūnijos), kurios 
teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje, su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma 
apie gavimo faktą ir datą; 18.3. pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti 
raštu (registruotu laišku).“
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informuota kuo plačiau – paskelbiant pranešimus respublikinėje ir vietinėje spaudoje, 
internete, seniūnijų informacinėse lentose, toks pasirinktas visuomenės informavimo 
būdas, pirmosios instancijos teismo vertinimu, atitinka Orhuso konvencijos nuostatas. 
LVAT teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tai, jog savi-
ninkai žemės sklypų, patenkančių į numatomos elektros perdavimo linijos teritoriją, 
nebuvo informuoti apie patvirtintą PAV programą, kaip to reikalavo Visuomenės da-
lyvavimo PAV procese aprašo 18.3 punktas, nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą 
sprendimą neteisėtu; gyventojai registruotais laiškais buvo informuoti parengus PAV 
ataskaitą, kai buvo konkretizuota planuojamos ūkinės veiklos trasa, o kadangi PAV 
programos dokumentai sudaro PAV ataskaitą, supažindinant visuomenę su PAV atas-
kaita kartu buvo sudarytos galimybės susipažinti su PAV programa. Visuomenės da-
lyvavimo PAV procese aprašo 18.3 punkto reikalavimo pažeidimas laikytas formaliu 
PAV procedūrų pažeidimu ir neužkirtęs kelio suinteresuotai visuomenei susipažin-
ti su planuojama ūkine veikla (žr. 2011 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A822-681/2011).

II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo,  
derinimo ir viešo visuomenės supažindinimo procese 

(PAVĮ 9 str. 2, 3, 6 d.)

22. PAVĮ 9 straipsnio 2 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakci-
ja) nustatyta, jog PAV dokumentų rengėjas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka or-
ganizuoja visuomenės supažindinimą su ataskaita. Šio straipsnio 3 dalyje (2011 m. bir-
želio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nurodyta, jog PAV dokumentų rengėjas pagal 
suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pateikia patikslintą ataskaitą PAV subjektams. 
Šie patikrina, ar ataskaitoje išsamiai išnagrinėti jų kompetencijai priklausantys ir pro-
gramoje numatyti klausimai. PAV subjektai išnagrinėja ataskaitą ir per 20 darbo dienų 
nuo jos gavimo dienos savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės 
veiklos galimybių pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 9 str. 4 d.), kuris atsakingai 
institucijai pateikia ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūki-
nės veiklos galimybių bei argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įverti-
nimą (PAVĮ 9 str. 6 d. (Žin., 2008, Nr. 81-3167). Pagal minėto straipsnio 7 dalį (2011 m. 
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) atsakinga institucija turi teisę pareikalauti 
pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita, jeigu po viešo 
supažindinimo su ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma (pavyzdžiui, 
siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir 
t. t.) dėl gautų PAV subjektų motyvuotų išvadų ir atsakingos institucijos motyvuotų 
reikalavimų pataisyti ar papildyti ataskaitą. Kai po pakartotinio viešo supažindinimo 
arba atsakingos institucijos pateiktų pastabų ataskaita iš esmės pakeičiama, pataisoma 
ar papildoma, PAV dokumentų rengėjas turi gauti pakartotines PAV subjektų išvadas 
šio straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. Išsamiai visuomenės informavimas 
ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir viešo visuomenės supažindinimo 
procese aprašytas Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo IV skyriuje.

22.1. Analizuodamas PAVĮ 9 straipsnio 2 dalies bei 3 dalies nuostatas, Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas nurodė, jog iš jų yra aiškiai matyti, kad planuojamos 
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ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), prieš kreipdamasis į PAV subjektus, privalo 
teisės aktų nustatyta tvarka supažindinti visuomenę su parengta PAV ataskaita. Atsi-
žvelgdama į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstata-
vo, kad PAV subjektas turi teisę įvertinti, ar buvo laikomasi teisės aktuose nustatytų 
procedūrų, susijusių su visuomenės informavimu, ir nustatęs esminius šių procedūrų 
pažeidimus, motyvuotu sprendimu atsisakyti pateikti išvadą dėl PAV ataskaitos. Kita 
vertus, PAV subjektas – atitinkamo rajono savivaldybės administracija – neturi teisinio 
pagrindo atsisakyti suderinti pareiškėjo užsakymu parengtos Poveikio aplinkai vertini-
mo ataskaitos motyvuodamas aplinkybe, jog šiai ataskaitai nepritarė visi viešo svarsty-
mo metu dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai. Laikydamasi vietos savivaldos 
principų, rajono savivaldybės administracija privalo įvertinti, ar suinteresuotos visuo-
menės atstovų nurodomos ir vietos savivaldos institucijų kompetencijai priklausančios 
aplinkybės, dėl kurių jie išreiškia nesutikimą su parengta Poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita, yra teisėtos ir motyvuotos, kartu atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo 
organizatoriaus (užsakovo) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo 
šiais klausimais pateikiamus argumentus, bei, priimdamas neigiamą sprendimą, aiškiai 
nurodyti tokio sprendimo aplinkybes, argumentus bei teisinį pagrindą (žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A556-383/2009).

22.2. Dėl informacijos ataskaitoje tinkamo pateikimo suinteresuotai visuomenei 
LVAT yra nurodęs, jog ta aplinkybė, kad dalis ataskaitos informacijos buvo pateikta ne 
valstybine (anglų) kalba, nagrinėjamu atveju neturi būti pripažinta suvaržiusia suinte-
resuotos visuomenės teisę į informaciją, nes informacija buvo parengta naudojant pro-
graminę įrangą anglų kalba ir yra skirta siauram specialistų ratui, o pagal gautus mo-
deliavimo rezultatus buvo parengti vizualiai suprantami vertinimo rezultatų grafiniai 
brėžiniai ir pateikti PAV ataskaitos prieduose bei buvo eksponuojami viešų ataskaitos 
pristatymų visuomenei metu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. 
sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013). 

22.3. Kitoje byloje teisėjų kolegija, atsakydama į apeliacinio skundo argumentą, 
jog iš PAV ataskaitos matyti, kad į daugelį visuomenės atstovų ir įgaliotų institucijų 
klausimų nėra atsakyta arba atsakyta tik formaliai, pažymėjo, jog planuojamos ūki-
nės veiklos PAV procedūrų vykdymo metu, iki atsakinga institucija priima sprendimą, 
visi PAV proceso dalyviai turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų 
kompetencijos klausimais, raštu pateikdami informaciją dėl galimų pažeidimų nusta-
tant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar 
vykdant poveikio aplinkai vertinimo procedūras (PAVĮ 9 str. 8 d.). Be to, visuomenė 
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikia motyvuotus pasiūlymus dėl planuojamos 
ūkinės veiklos PAV ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai (PAVĮ 6 str. 5 d., Visuome-
nės dalyvavimo PAV procese aprašo 31 p.). Argumentuoti suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymai PAV dokumentų rengėjo turi būti įvertinti ir šis įvertinimas kartu su PAV 
ataskaita pateiktas atsakingai institucijai (PAVĮ 9 str. 6 d.). Iš byloje esančios medžia-
gos matyti, kad PAV procedūrų vykdymo metu visuomenė ne kartą naudojosi minė-
tomis teisėmis ir teikė pastabas bei pasiūlymus, kurie buvo registruojami ir įvertinti 
bei į juos atsakyta. Taigi teisės aktų nuostatos dėl visuomenės informavimo ir dalyva-
vimo PAV procese pažeistos nebuvo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad tei-
sės aktai nenumato, kaip visuomenės dalyvavimo rezultatai turi atsispindėti sprendime 
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(šiuo atveju PAV ataskaitoje) (žr. 2012 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A858-1193/2012)15.

II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą  
dėl planuojamos ūkinės veiklos 

(PAVĮ 2 str. 3 d., 6 str. 2 d., 10 str.; Orhuso konvencijos 6 str.)

23. Pagal PAVĮ 10 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 re-
dakcija) atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl ataskai-
tos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, per 
25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos: 1) teikia motyvuotus reikalavimus atas-
kaitą pataisyti ar papildyti arba 2) priima sprendimą. Šio straipsnio 6 dalyje (2011 m. 
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog kai PAV subjektų išvados 
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių prieštarauja viena kitai ir (ar) atsakinga ins-
titucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, atsakinga institucija, prieš 
priimdama sprendimą, kviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (už-
sakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją, PAV subjektus svarstyti jų 
išvadas ir (ar) suinteresuotos visuomenės pasiūlymus. Taip pat kviečiami ir pasiūlymus 
pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai. Pagal minėto straipsnio 10 dalį (2011 m. 
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) atsakinga institucija ir planuojamos ūki-
nės veiklos organizatorius (užsakovas) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka praneša 
visuomenei apie sprendimą ir suteikia galimybę su juo susipažinti. Visuomenės infor-
mavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos detalizuotas Visuo-
menės dalyvavimo PAV procese aprašo V skyriuje.

23.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija byloje, kurioje 
pareiškėjas asociacija ginčijo RAAD sprendimą leisti vykdyti planuojamą ūkinę vei-
klą tuo aspektu, kad buvo atmestos pareiškėjo siūlytos alternatyvos, pabrėžė pataria-
mąją suinteresuotos visuomenės funkciją poveikio aplinkai vertinime. LVAT nurodė, 
jog nors, vadovaujantis Orhuso konvencijos 6 straipsnio nuostatomis, kiekviename 
sprendime, susijusiame su neigiamu poveikiu aplinkai, turi atsispindėti visuomenės 
dalyvavimo rezultatai, įstatymai nesuteikia suinteresuotai visuomenei teisės galutinai 
nuspręsti nei dėl planuojamos ūkinės veiklos pobūdžio, nei dėl jos vykdymo vietos, 
kadangi tai yra planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus teisė, nes būtent pastarasis 
PAV proceso dalyvis planuoja ūkinę veiklą ir savo lėšomis atlieka PAVĮ jam nustatytas 
 

15 Šioje byloje pareiškėjas UAB „Reenergy“ ginčijo RAAD sprendimą, kuriuo nuspręsta, jog planuojama 
ūkinė veikla pagal pateiktą PAV ataskaitą nėra galima, taip pat prašė įpareigoti RAAD priimti naują 
sprendimą, patvirtinant PAV ataskaitą. Ginčijamas RAAD sprendimas, be kita ko, buvo grindžiamas 
tuo, jog nebuvo užtikrintas tinkamas vietos gyventojų atstovavimas priimant sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos, taip pažeidžiant Orhuso konvencijos nuostatas; gamyklos statyboms 
pasirinkta vieta dėl Lietuvoje vyraujančio pietvakarių krypčių vėjo kelia didžiausią aplinkinių 
gyvenamųjų rajonų gyventojų emocinį nepasitenkinimą; nepakankamą savivaldybių ir planuojamos 
ūkinės veiklos organizatoriaus įdirbį su visuomene bei motyvuotos informacijos visuomenei 
nepakankamumą. Byloje ginčo nebuvo dėl to, kad visuomenė buvo tinkamai informuota apie PAV 
procedūrų atlikimą, taip pat supažindinta su PAV programa ir PAV ataskaita. 
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PAV procedūras (PAVĮ 2 str. 3 d., 6 str. 2 d.) (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A602-186/2013). 

III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo procese 

(2002 m. TIPK taisyklių 11.11 p., 70 p., 71 p., 73 p.; Direktyvos 96/61 V priedo 4 ir 5 p.)

24. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas turi būti užtikrinamas ir TIPK lei-
dimų išdavimo procese. Tokia visuomenės teisė įtvirtinta Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintose Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisy-
klėse (Žin., 2013, Nr. 77-3901; toliau – ir 2013 m. TIPK taisyklės) bei iki 2014 m. liepos 
1 d. galiojusiose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu 
Nr. 80 patvirtintose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, at-
naujinimo ir panaikinimo taisyklėse (Žin., 2005, Nr. 103-3829; neteko galios 2014 m. 
kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-260 (nuo 2014 m. liepos 1 d.); TAR, 2014, Nr. 2014-02872; 
toliau – ir 2002 m. TIPK taisyklės). 

Be to, jau minėta, kad visuomenės dalyvavimą ir teisę kreiptis į teismus dėl lei-
dimų išdavimo detalizuoja ir Direktyvos 2010/75 normos (šios direktyvos pirmta-
kė yra Direktyva 96/61 bei Direktyva 2008/1; plačiau žr. šio apibendrinimo II skyriaus  
4 punktą).

25. Teisėjų kolegija, analizuodama 2002 m. TIPK taisyklių nuostatas, pažymėjo, 
jog jų 11.11 punkte (2006 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-503 redakcija) įtvirtintas 
principinis reikalavimas TIPK leidimų išdavimo procedūrai, pagal kurį būtina užti-
krinti visuomenės informavimą ir suinteresuotos visuomenės dalyvavimą leidimo iš-
davimo ir atnaujinimo procese. 2002 m. TIPK taisyklių 70 punktas įpareigojo RAAD 
ne vėliau kaip per 10 dienų po paraiškos išduoti ar atnaujinti leidimą priėmimo in-
formuoti visuomenę galimais informacijos sklaidos būdais, nurodant: kur ir kokiam 
ūkinės veiklos objektui (įrenginiui), kokiai ūkinei veiklai planuojama išduoti ar atnau-
jinti leidimą; kas yra veiklos vykdytojas; kur ir kada galima susipažinti su šių taisy-
klių 16, 17, 20 ir 22 punktuose nurodyta informacija; institucijos, dalyvaujančios pri-
imant sprendimą dėl leidimo išdavimo ar atnaujinimo, pavadinimą, kam ir iki kada 
teikti motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus dėl leidimo išdavimo ar atnaujinimo. Pagal 
2002 m. TIPK taisyklių 71 punktą suinteresuota visuomenė motyvuotus pasiūlymus ir 
pastabas turi teisę teikti 14 dienų nuo taisyklių 70 punkte nurodyto pranešimo paskel-
bimo dienos. 

Nagrinėtoje byloje atsakovas apie paraišką ginčijamo TIPK leidimo išdavimui pa-
skelbė tuo metu, kai dar nebuvo pateikti visi būtini leidimo išdavimui duomenys, nu-
rodyti jo 2006 m. balandžio 12 d. rašte dėl paraiškos trūkumų šalinimo. Pažymėta, kad 
šiame atsakovo rašte nurodyti svarbūs numatomą vykdyti atliekų tvarkymo veiklą api-
būdinantys momentai. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad nagrinėtu atveju suinteresuota 
visuomenė neturėjo realios galimybės per 14 dienų nuo skelbimo spaudoje susipažin-
ti su aktualia informacija, kadangi visa 2002 m. TIPK taisyklių 16, 17, 20 ir 22 punk-
tuose nurodyta informacija dar nebuvo pateikta atsakovui. Kartu tai reiškia, kad at-
sakovas ginčijamo leidimo išdavimo procese neįvykdė reikalavimo užtikrinti tinkamą 
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visuomenės informavimą ir dalyvavimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį 
leidimo išdavimo procedūros pažeidimą traktavo kaip esminį ir galėjusį turėti įtakos 
klausimo sprendimui iš esmės (žr. 2007 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A469-947/2007).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu visuomenės dalyvavimą leidimų išdavimo 
procese reguliuoja 2013 m. TIPK taisyklių 69-77 punktai, kuriais remiantis visuomenės 
informavimą ir jos dalyvavimą leidimų išdavimo procese organizuoja Aplinkos apsau-
gos agentūra (toliau – ir AAA). AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos 
gavimo apie tai informuoja to RAAD, kurio veiklos teritorijoje planuojama vykdyti 
veiklą, visuomenę, pateikdama Taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją. Visuome-
nė informuojama pateikiant minėtą informaciją AAA interneto svetainėje, per spaudą 
(atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje). Suinteresuota 
visuomenė turi teisę susipažinti su informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo 
informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiš-
kos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo suinteresuotoji visuomenė turi teisę teikti nuo 
pranešimo paskelbimo apie paraiškos gavimą dienos. AAA, pasibaigus visuomenės in-
formavimo terminui, viešai savo interneto svetainėje paskelbia iš suinteresuotosios vi-
suomenės gautus pasiūlymus.

26. Kitoje byloje, kurioje ginčas kilo dėl TIPK leidimo panaikinimo, LVAT nagri-
nėjo, ar nebuvo pažeista TIPK leidimo išdavimo procedūra. Šis klausimas iš esmės sie-
tas su suinteresuotos visuomenės dalyvavimu TIPK leidimo išdavimo procedūroje ir 
dalyvavimo reikšme sprendimo priėmimui. LVAT priminė, jog pagal 2002 m. TIPK tai-
syklių 70 punktą RAAD ne vėliau kaip per 10 dienų po paraiškos išduoti leidimą pri-
ėmimo informuoja apie tai visuomenę galimais informacijos sklaidos būdais, o pagal 
2002 m. TIPK taisyklių 71 punktą suinteresuota visuomenė motyvuotus pasiūlymus 
ir pastabas turi teisę pateikti per 14 dienų nuo 70 punkte nurodyto pranešimo paskel-
bimo dienos. 2002 m. TIPK taisyklių nuo 70.1 iki 70.4 punktuose yra nustatyta, kokia 
informacija turi būti nurodyta pranešime visuomenei. Pirmosios instancijos teismas 
šioje byloje nustatė, kad apie TIPK paraiškos priėmimą 2007 m. birželio 19 d. raštu 
asmeniškai buvo informuota pareiškėjų atstovė, Vilniaus RAAD, siekdamas tinkamai 
informuoti visuomenę apie paraiškos TIPK leidimui priėmimą, skelbimus išspausdi-
no 2007 m. birželio 15 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ Nr. 135, 2007 m. 
birželio 15 d. vietinėje spaudoje „Elektrėnų žinios“, 2007 m. birželio 15 d. paskelbė Vil-
niaus RAAD interneto svetainėje http://vrd.am.lt ir pakabino Elektrėnų savivaldybės 
Kazokiškių seniūnijos skelbimų lentoje, o interneto svetainėje buvo įdėta visa TIPK 
paraiškos tekstinė dalis PDF formatu, todėl visuomenė su TIPK paraiškoje pateikta in-
formacija galėjo susipažinti net neatvykusi į RAAD tiek švenčių, tiek darbo dienomis.

Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad RAAD, nepa-
žeisdamas 2002 m. TIPK taisyklių 70 punkto nuostatų, laiku informavo visuomenę 
apie paraiškos išduoti leidimą priėmimą, tačiau nurodė, jog pirmosios instancijos teis-
mas netyrė aplinkybių, ar suinteresuota visuomenė per 14 dienų nuo 2007 m. birželio 
15 d. turėjo realią galimybę susipažinti su pateikta informacija apie paraiškos išduoti 
leidimą priėmimą ir pateikti motyvuotus pasiūlymus bei pastabas, tai yra, ar 14 die-
nų terminas šiuo atveju gali būti laikomas tinkamu terminu Direktyva 96/61 V priedo  
5 punkto prasme, pagal kurį tam, kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, 
o suinteresuotai visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą 



420

III. Informacinė dalis

aplinkos klausimais, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai. Teisėjų kolegija, 
atsižvelgdama į tai, kad Direktyvos 96/61 V priedo 4 punktas nustato, kad priimant 
sprendimą turi būti atsižvelgiama į konsultavimosi su visuomene rezultatus, o šią di-
rektyvą įgyvendinančių 2002 m. TIPK taisyklių 73 punktas nustato, kad iš suinteresuo-
tos visuomenės gautus motyvuotus bei pagrįstus pasiūlymus RAAD turi užregistruoti 
ir atsižvelgti į juos rengdamas leidimą, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas 
netyrė aplinkybių, susijusių su tuo, kaip priimant sprendimą buvo atsižvelgta į konsul-
tavimosi su visuomene rezultatus arba dėl kokių priežasčių tokių rezultatų apskritai 
nebuvo. Taip pat pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybių, kaip šiuo atveju buvo 
garantuotas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus Orhuso konvencijos nuos-
tatų prasme (žr. 2009 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-50/2009).

Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu galiojančios Direktyvos 2010/75 24 straips-
nio 1 dalis nustato, jog valstybės narės užtikrina,` kad suinteresuotai visuomenei būtų 
sudarytos išankstinės ir veiksmingos sąlygos dalyvauti šiose procedūrose: a) išduodant 
leidimą naujiems įrenginiams; b) išduodant leidimą kiekvienam esminiam pakeitimui; 
c) išduodant ar atnaujinant įrenginio leidimą, kai siūloma taikyti 15 straipsnio 4 dalį; 
d) atnaujinant leidimą arba leidimo sąlygas įrenginiui pagal 21 straipsnio 5 dalies a 
punktą. Tokiam dalyvavimui taikoma IV priede nustatyta procedūra. Pagal IV prie-
do „Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus“ 4 ir 5 punktus, priimant spren-
dimą turi būti atsižvelgiama į šiame priede nustatyto konsultavimosi rezultatus. Išsa-
mias visuomenės informavimo priemones (pavyzdžiui, skelbimus tam tikru spinduliu 
ar skelbimus vietiniuose laikraščiuose) ir konsultavimosi su suinteresuotąja visuomene 
priemones (pavyzdžiui, raštu ar rengiant visuomenės apklausas) nustato valstybės na-
rės. Kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o suinteresuotajai visuomenei 
pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą aplinkos klausimais pagal šį 
priedą, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai.

III.2.6. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas teritorijų planavimo procese

27. Neretai teritorijų planavimo procese priimami sprendimai yra susiję su aplin-
ka (daro įtaką aplinkai), todėl visuomenės galimybė dalyvauti priimant tokius sprendi-
mus taip pat turi būti užtikrinama. Įtraukiant visuomenę ar atskirus asmenis į terito-
rijų planavimo procesą užtikrinama tiek asmenų teisių bei teisėtų interesų apsauga ir 
derinimas, tiek ir teritorijų planavimo proceso skaidrumas. 

28. Pagrindinius klausimus, susijusius su visuomenės dalyvavimu minėtame pro-
cese, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo šeštasis skirsnis 
„Teritorijų planavimo viešumas“ bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyva-
vimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 
2007, Nr. 33-1190; 2013, Nr. 140-7096; toliau – ir Visuomenės dalyvavimo TP procese 
nuostatai). 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog asmenų, kurių 
teisėms ir interesams turi įtakos teritorijų planavimas, dalyvavimas planuojant teritori-
jas yra itin svarbus teritorijų planavimo principas. Asmenų subjektines teises dalyvauti 
detaliojo plano viešame svarstyme valdžios institucijos turi užtikrinti tokiu būdu, kad 
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šios teisės būtų realios, o ne iliuzinės (2007 m. sausio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-64/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007, 120–134 p.; taip pat žr. 2009 m. kovo 30 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A556-440/2009). 

29. Išsamiau apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą teritorijų planavimo 
procese skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų 
planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009, 376–442 p.).

II.3. TEISĖ KREIPTIS Į TEISMUS APLINKOS KLAUSIMAIS

30. Jau minėta, Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnis garantuoja suinteresuotos 
visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į 
teismą įgyvendinant teisę gauti informaciją apie aplinką bei suinteresuotos visuomenės 
teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos ir 
jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje. 

31. Kreipimosi į teismą aspektu taip pat paminėtina Orhuso konvencija, kurios  
9 straipsnyje įtvirtinta teisė kreiptis į teismus. 

Šiame straipsnyje nurodyta, jog kiekviena Šalis, vadovaudamasi savo nacionalinės 
teisės aktais, užtikrina, kad kiekvienas asmuo turėtų teisę kreiptis dėl priimto spren-
dimo pakartotinio nagrinėjimo teisme arba kitoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtoje 
nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, jei asmuo mano, kad jo prašymas suteikti 
informaciją pagal 4 straipsnį nebuvo nagrinėtas, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš 
dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą nebuvo deramai atsižvelgta pagal 
nurodyto straipsnio nuostatas (1 d.). Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog kiekvie-
na Šalis vadovaudamasi savo nacionalinės teisės aktais užtikrina, kad suinteresuotosios 
visuomenės nariai, a) pakankamai suinteresuoti, arba kaip alternatyva, b) manantys, 
kad buvo pažeista kokia nors jų teisė, kai tai kaip būtiną sąlygą nustato Šalies admi-
nistracinės procesinės teisės normos, turėtų teisę kreiptis dėl priimtų sprendimo pa-
kartotinio nagrinėjimo teisme ir (arba) kitoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstatymų 
nustatyta tvarka įsteigtoje institucijoje siekiant teisiniu ir procesiniu požiūriu užgin-
čyti bet kokio sprendimo, veiksmo ar neveikimo teisėtumą vadovaujantis 6 straipsnio 
nuostatomis, ir, kai tai nustatyta nacionalinėje teisėje bei nepažeidžiant šio straipsnio  
3 dalies, kitomis atitinkamomis šios Konvencijos nuostatomis. Pakankamas suinte-
resuotumas ir kokios nors teisės pažeidimas nustatomi remiantis nacionalinės teisės 
nuostatomis bei siekiant suteikti suinteresuotajai visuomenei plačias galimybes kreip-
tis į teismus pagal šią Konvenciją. Todėl laikoma, kad šio straipsnio a punktui taiky-
ti pakanka bet kokios 2 straipsnio 5 dalyje16 keliamus reikalavimus atitinkančios ne-
vyriausybinės organizacijos suinteresuotumo. Be to, laikoma, kad tokios organizacijos 
turi teises, kurios gali būti pažeistos, pagal b punkto nuostatas. Pagal Konvencijos  
9 straipsnio 3 dalį, be to, ir nepažeidžiant 1 ir 2 dalyse minimų pakartotinio nagrinėjimo 

16 Šioje dalyje įtvirtinta „Suinteresuotoji visuomenė“ – visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti 
įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo aplinkos 
srityje procesu; pagal šią apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir 
atitinkančios nacionalinės teisės reikalavimus, laikomos suinteresuotosiomis organizacijomis.“
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procedūrų, kiekviena Šalis užtikrina, kad visuomenės nariai, atitinkantys nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus, jeigu tokie yra, galėtų pasinaudoti administracinėmis arba 
teisminėmis procedūromis privačių asmenų ir valstybės institucijų, pažeidžiančių su 
aplinka susijusias nacionalinės teisės nuostatas, veiksmams arba neveikimui užginčyti.

32. Be specialaus aplinkos apsaugos teisinius santykius reglamentuojančio Aplin-
kos apsaugos įstatymo bei Orhuso konvencijos, aptariamu klausimu reikšmingos ir 
bendrosios pagrindinio administracinių bylų teiseną reguliuojančio teisės akto – Lie-
tuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo – nuostatos, įtvirtinančios 
subjektų teisę kreiptis į teismą. 

32.1. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas suinteresuotas 
subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeis-
ta ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies  
1 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba 
jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, 
skundą ar prašymą. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje (Žin., 2007, Nr. 72-2830) nustatyta, jog 
skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto 
ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravi-
mo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, 
pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai 
yra pažeisti. 

32.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą savo praktikoje yra 
pažymėjęs, jog šios nuostatos taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (žr., 
pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 
272–294 p., 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011, 
kt.).

32.3. Be to, Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad minėtos ABTĮ 
nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog to-
kiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi in-
teresai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar 
interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinė-
damas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas 
pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pa-
žeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), 
ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs 
nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 
2–4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą 
(prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (žr., pvz., 2010 m. kovo 26 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A502-399/2010, 2011 m. gegužės 30 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A822-2214/2011, kt.). Pastebėtina, kad plačiau apie materialinį teisinį 
suinteresuotumą bei minėtų ABTĮ nuostatų taikymo ypatumus administracinių teis-
mų praktikoje pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant 
Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 542-877 p.). 

32.3. Vis dėlto įstatymų leidėjas ABTĮ numatė reikalavimo kreiptis dėl suintere-
suoto asmens teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo išimtį. Administraciniuose 
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teismuose įgyvendinama ne tik suinteresuotų asmenų, kurių teisės ar interesai yra 
pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Tam tikri įstatyme nustatyti subjektai teisminiu būdu 
gali ginti ir viešuosius interesus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio  
3 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal pro-
kuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės insti-
tucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais 
atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. To paties įstatymo 56 straipsnio 
1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, 
valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į 
teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savi-
valdybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Plačiau apie viešojo intereso 
gynimą skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas 
pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimą (Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008, 325–362 p.).

33. Apibendrinimo sudarytojai pažymi, jog administracinių teismų praktikoje dėl 
kreipimosi į teismą aplinkos klausimais pasitaiko įvairių teisminės gynybos atvejų (for-
mų) (pavyzdžiui, kai subjektai siekia teisme apginti savo teises ar interesus, gina viešąjį 
interesą arba siekia tiek savo teisių ar interesų, tiek viešojo aplinkos apsaugos intereso 
apgynimo), kurių įgyvendinimas praktikoje apžvelgiamu laikotarpiu kėlė proceso da-
lyvių aktyvias teisines diskusijas.

II.3.1. Viešojo ir privataus intereso atribojimas 
(ABTĮ 5 str. 1 d., 3 d. 1 ir 3 p., 56 str. 1 d.)

34. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog gi-
nant viešąjį interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, adminis-
tracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje byloje svarbu nustatyti, dėl 
ko pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas viešąjį interesą, ar subjek-
tinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, ir pagal tai apibrėžti ginčo nagrinėjimo ribas. 
Sistemiškai vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį,  
3 dalies 1 ir 3 punktus, 56 straipsnio 1 dalį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas savo praktikoje laikosi nuostatos, kad tada, kai pareiškėjas savo reikalavimą grin-
džia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas 
kreipėsi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą 
subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą. O tais atvejais, kai pareiškėjas savo 
skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos da-
liai, vertintina, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir  
56 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą (žr., pvz., 2004 m. sausio 23 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A3-11/2004, 2007 m. sausio 19 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A3-64/2007, Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007, 120–134 p., 2008 m. spalio 3 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-1661/2008, 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A756-2428/2011, kt.). 

35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad vertinant bei 
nustatant asmenų (proceso dalyvių) teisinį suinteresuotumą, administracinių bylų 
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procese yra galimos tokios situacijos, kai asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomi 
interesai iš esmės yra susiję su tuo, kas reikšminga ne tik konkrečiam subjektui (as-
meniui), bet ir visuomenei ar jos daliai, t. y. atskirais atvejais viešojo intereso teisinė ap-
sauga (gynyba) yra neatsiejamai susijusi su privačių subjektinių teisių (interesų) teisine 
apsauga (gynyba). Taigi inicijuojant procesą dėl konkrečių socialinių bei teisinių gėrių 
(vertybių) apsaugos kartu gali būti ginami tiek viešieji, tiek ir atskirų asmenų privatūs 
interesai. Atitinkamai esant tokioms procesinėms situacijoms (nustačius, jog procesi-
niai reikalavimai yra neatsiejamai susiję tiek su viešųjų, tiek ir su privačių interesų ap-
sauga) asmenims turi būti užtikrinta jų teisė į teisminę gynybą (Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis) bei nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad 
konkretus asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl tos priežasties, jog jis formaliai ne-
priklauso Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte nuro-
dytų subjektų, turinčių teisę ginti viešąjį interesą, ratui (žr., pvz., 2007 m. sausio 19 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A3-64/2007, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007, 120–134 p., 2012 m. ba-
landžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1338/2012, kt.).

35.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-1338/2012, įvertinusi šios kon-
krečios bylos aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino, jog pareiškėjų (fizinių asmenų) 
skundo reikalavimai teismui buvo susiję tiek su viešojo, tiek ir su jų privačių subjek-
tinių teisių (interesų) gynimu. Šiuo aspektu pažymėta, jog pareiškėjos kreipėsi į teis-
mą gindamos konkrečias pažeistas jų subjektines teises (interesus), susijusias su galbūt 
netinkamai suformuotomis gretimo sklypo ribomis bei šio sklypo formavimo (mata-
vimo) procedūrų pažeidimais, tačiau šie pareiškėjų reikalavimai vertinti ir kaip susi-
ję su viešojo intereso apsauga, t. y. pareiškėjų skundas buvo grindžiamas tuo, kas yra 
reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (keliami klausimai dėl ginčo 
sklype galbūt esančio miško teisinės apsaugos (miško išsaugojimo), taip pat dėl visuo-
menės teisės į sveiką, švarią aplinką užtikrinimo, t. y. skundu siekiama užtikrinti, kad 
miškui galbūt priskirtiname žemės plote nebūtų atliekami jokie statybos darbai, aplin-
kos pertvarkymo darbai). Įvertinus šias aplinkybes, daryta išvada, jog nagrinėtu atveju 
pareiškėjų teisme ginamos subjektinės teisės bei įstatymų saugomi interesai buvo ne-
atsiejamai akumuliuoti (susiję) su visuomeninę reikšmę turinčiomis vertybėmis, todėl 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos neturi teisinio 
suinteresuotumo ginčyti atitinkamus administracinius aktus (žr. 2012 m. balandžio 2 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1338/2012).

II.3.2. Subjektinės teisės ar įstatymų saugomo intereso gynimas aplinkos srityje

36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose nereti 
atvejai, kada asmenys, kreipdamiesi į teismą aplinkos srityje, nepagrindžia savo suinte-
resuotumo, tai yra nenurodo konkrečių aplinkybių, patvirtinančių, jog jų teisės ar įsta-
tymų saugomi interesai yra pažeisti. 

36.1. Byloje pareiškėjas UAB „A. R. valymo įrenginiai“ kreipėsi su skundu į teis-
mą prašydamas panaikinti Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. 
sprendimą „Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-72 da-
linio pakeitimo“ ir 2009 m. birželio 25 d. sprendimą „Dėl viešajam vandens tiekimui 
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reikalingo ir tinkamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
objekto statybos“, kuriais iš esmės numatyta statyti naujus nuotekų valymo įrenginius 
Gelgaudiškio mieste, Nemuno gatvėje, pagal patikslintą sklypo vietą ir šis numatomas 
statyti objektas pripažintas svarbiu savivaldybės infrastruktūros objektu. Teisėjų ko-
legija iš pareiškėjo skundo turinio nustatė, kad jo interesai yra susiję ne su aplinkos 
apsauga, o su privačiu verslu. LVAT sprendė, kad šie Šakių rajono savivaldybės tary-
bos sprendimai kokios nors įtakos pareiškėjo UAB „A. R. valymo įrenginiai“ teisėms 
ar pareigoms neturi. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad pareiškėjas UAB  
„A. R. valymo įrenginiai“ pagal 2004 m. gruodžio 1 d. nuomos sutartį laikinai atly-
gintinai naudojasi nuotekų valymo įrenginiais ir jų priklausiniais, esančiais Skaistakai-
mio kaime, Gelgaudiškio seniūnijoje, Šakių rajone. Šakių rajono savivaldybė ir UAB 
„A. R. valymo įrenginiai“ 2000 m. kovo 1 d. yra sudariusios sutartį, kurios pagrindu 
UAB „A. R. valymo įrenginiai“ teikia savivaldybei nuotekų valymo paslaugas naudoda-
ma anksčiau nurodytus įrenginius. Tokiu būdu tarp Šakių rajono savivaldybės ir UAB 
„A. R. valymo įrenginiai“ yra susiklostę sutartiniai santykiai. Teismas konstatavo, jog 
ginčijamais Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimais nėra 
keičiama ar nutraukiama minėta sutartis. Šie Šakių rajono savivaldybės tarybos spren-
dimai nėra susiję nei su pareiškėjo naudojamais įrenginiais, nei su minėtos sutarties 
pagrindu teikiamomis paslaugomis. Byloje nėra jokių duomenų, kad ginčijamame atsa-
kovo sprendime numatyta būsimų valymo įrenginių statybų vieta yra kokiu nors būdu 
susijusi su pareiškėjo interesais. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pareiškėjas iš 
esmės nenurodė, kokiu būdu Gelgaudiškyje, Nemuno gatvėje, numatytų statyti valy-
mo įrenginių pripažinimas svarbiais savivaldybės infrastruktūros objektais pažeidžia 
jo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus. Konstatuota, jog ginčijami Šakių 
rajono savivaldybės tarybos sprendimai nepažeidžia jokių subjektinių pareiškėjo teisių 
ar įstatymų saugomų interesų (žr. 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A756-2428/2011). 

36.2. Teisėjų kolegija byloje, kurioje pareiškėja asociacija „Rudaminos bendruo-
menė“ ginčijo Alytaus RAAD 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo dalies dėl 400 kV 
elektros energijos perdavimo oro linijos juostos nuo Žuvinto biosferos rezervato iki 
Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos ties Galadusio ežeru (subalternaty-
vos B1 dalies) (toliau – Linija) statybos ir eksploatavimo teisėtumą, nustatė, jog Liniją 
planuojama tiesti šalia Rudaminos miestelio, kai kurių šių bendruomenės narių žemės 
sklypai patenka į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją, be to, pareiškėjas, naudodama-
sis AAĮ jam įtvirtinta teise, dalyvavo poveikio aplinkai vertinime, teikė Linijos tiesimo 
alternatyvą, todėl prieita prie išvados, jog pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą, ginda-
mas atstovaujamos bendruomenės interesus. Pareiškėjas buvo „suinteresuota visuome-
nė“ PAVĮ 2 straipsnio 10 punkto prasme, vadinasi, turėjo teisę pagal ABTĮ kreiptis dėl 
savo kaip juridinio asmens (asociacijos) teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidi-
mo, ginčydamas minėtą sprendimą (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A602-186/2013). 

37. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas 
aplinkos srityje, subjektams nėra keliama jokių papildomų, ABTĮ (5 str. 1 d., 22 str. 1 d.) 
nenustatytų, reikalavimų, kreipiantis į teismą siekiant apginti savo pažeistą ar ginčijamą 
teisę arba įstatymų saugomą interesą. Tokia teisė garantuojama kiekvienam suinteresuo-
tam subjektui. Primintina, jog plačiau apie minėtų ABTĮ nuostatų taikymo ypatumus 
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administracinių teismų praktikoje pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinime 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 542-877 p.). 

38. Daugiau problemų nagrinėjant administracines bylas kelia situacijos, kai su-
bjektai, kreipdamiesi į teismą aplinkos klausimais, siekia apginti viešąjį interesą. Į tai 
atsižvelgdami, apibendrinimo autoriai išsamiau aptaria Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktiką dėl subjektų teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį aplinkos  
apsaugos interesą. 

II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje 
(ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p., 37 str. 2 d. 1 p.; 56 str. 1 d., 101 str. 1 d.)

39. Kaip jau buvo minėta, ABTĮ įtvirtina, jog įstatymų nustatytais atvejais pro-
kuroras, administravimo subjektai, valstybės kontrolės pareigūnai, kitos valstybės ins-
titucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su 
pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės 
ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p., 56 str. 1 d.). 

39.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad pagal ABTĮ  
5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reguliavimą viešasis in-
teresas teisme gali būti ginamas tik esant dviem sąlygoms: viešieji interesai ginami tik 
įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir tik įstatymų numatytais atve-
jais. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, kiekvienu 
atveju patikrina, ar subjektas, kuris kreipiasi į teismą, turi įstatyme numatytus įgalioji-
mus ginti viešąjį interesą. Jei tokia teisė įstatymu nesuteikta, teismas negali konstatuoti 
į teismą besikreipusio asmens materialinio suinteresuotumo ir tenkinti jo reikalavimą 
apginti viešąjį interesą. Be minėtų dviejų sąlygų teismų praktikoje nurodoma ir prielai-
da kreiptis dėl viešojo intereso gynimo – tai viešojo intereso buvimas (2013 m. rugsėjo 
23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013 m., 271–302 p.).

Svarbu, jog pareiškėjo buvimas tinkamu subjektu, galinčiu ginti viešąjį interesą, 
tai yra specialusis subjektiškumas, turi būti tikrinamas dar skundo priėmimo stadijo-
je ir nustačius, jog pareiškėjas akivaizdžiai minėtojo subjektiškumo stokoja, jo skundą 
turi būti atsisakoma priimti nagrinėti. Tokiu atveju pareiškėjo skundą, reiškiamą įsta-
tymų neįgalioto asmens, turi būti atsisakyta priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio  
2 dalies 1 punktu, o priėmus jį nagrinėti ir nustačius, jog tai buvo padaryta be pagrin-
do, byla turi būti nutraukiama (ABTĮ 101 str. 1 d.) (2013 m. rugpjūčio 19 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A502-580/2013; Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2014, 207 p.).

II.3.3.1. Viešojo intereso samprata

40. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs universalaus viešojo intereso sąvokos apibrėži-
mo, todėl teismas kiekvieną kartą ad hoc turi nustatyti viešojo intereso buvimo faktą. 

41. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog vals-
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tybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis – užtikrinti žmogaus tei-
ses ir laisves, garantuoti viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 
2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Tačiau 
kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybė-
mis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, jo įtvirtinimas 
ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga yra konstituciškai motyvuoti. Konstitucinio Teis-
mo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto 
ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios 
visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 
2005 m. gegužės 13 d. nutarimai). 

42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad vie-
šuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik 
toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo 
ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvienu atveju, kai kyla klausimas, 
ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenki-
nus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (2008 m. liepos 25 d. iš-
plėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008, 184–229 p.). 

43. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės pažeidimas 
nėra vienintelis reikalavimas, kad tam tikras interesas būtų pripažintas viešuoju. Kons-
titucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešojo intereso kaip valstybės pripažinto ir teisės 
ginamo visuomeninio intereso įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuo-
menės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutari-
mas). Konstitucinis Teismas 2003 m. kovo 4 d. nutarime yra pažymėjęs, kad „visuome-
nės interesas“ sietinas su „socialiai svarbiais tikslais“. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas laikosi praktikos, kad viešasis interesas, taikant Administraci-
nių bylų teisenos įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikš-
minga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą 
administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įsta-
tymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai 
yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (2004 m. sausio 23 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A575-11/2004, 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A663-1725/2005, 2007 m. sausio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-64/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007 m., 221-248 p., 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės tei-
sėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 184–229 p., 2009 m. vasario 12 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A882-65/2009, kt.).

44. Pagal Konstitucinio Teismo praktiką tais atvejais, kai sprendimą, ar tam ti-
kras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis intere-
sas, turi priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina tai motyvuoti atitinkamame teismo 
akte. Priešingu atveju kiltų pagrįsta abejonė, kad tai, kas teismo yra ginama ir saugoma 
kaip viešasis interesas, iš tikrųjų yra ne viešasis, bet privatus tam tikro asmens interesas 
(Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas).

45. Daugiau apie viešąjį interesą skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
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praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), 
apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008, 
325–362 p.).

II.3.3.2. Aplinka, kaip viešasis interesas

46. Kas laikytina viešuoju interesu aplinkos srityje teisės aktuose ilgą laiką ne-
buvo įtvirtinta. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos Teritorijų planavi-
mo įstatyme (įsigaliojusiame nuo 2014 m. sausio 1 d., (Žin., 2013, Nr. 76-3824) jau yra 
įtvirtintas sąrašas elementų, sudarančių visuomenės (viešąjį) interesą teritorijų plana-
vimo procese. 

47. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visuomenės (viešąjį) interesą 
planuojant teritorijas sudaro: 1) visuomenės gyvenimo kokybė, pagrįsta objektyviais 
visuomenės poreikiais ir ištekliais, nuosavybės teisių apsaugos prioritetu, investici-
jų skatinimu, nustatyta teritorijų planavimo, želdynų normomis, visuomenės sveika-
tos saugos reglamentais, kitais teisės aktuose nustatytais reikalavimais; 2) kraštovaiz-
džio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, žemės ūkio naudmenų su derlinguoju 
dirvožemiu, miškų, žemės gelmių išteklių, kitų gamtos išteklių apsauga ir racionalus 
naudojimas, darnus kultūrinio kraštovaizdžio formavimas; 3) valstybės ir savivaldybių 
funkcijoms ar teritorijų funkcionavimui reikalinga socialinė ar inžinerinė infrastruktū-
ra, šių teritorijų plėtojimas; 4) valstybei svarbūs projektai; 5) visuomenės informavimas 
ir jos dalyvavimas priimant sprendimus. Pagal šio straipsnio 2 dalį visuomenės (vieša-
sis) interesas planuojant teritorijas įgyvendinamas per reglamentuotą viešą teritorijų 
planavimo procesą, privalomą visiems planavimo organizatoriams, teritorijų planavi-
mo dokumentų sprendiniuose nustatant teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones, 
privalomas ar galimas veiklas ir jų ribojimus.

48. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje tam tikrus aplinkos objektus 
yra įvardinęs kaip viešąjį interesą, visuotinės reikšmės turinčias vertybes. Pavyzdžiui, 
Konstitucinis Teismas konstatavo, jog konstitucinis žemės apsaugos principas rodo, kad 
žemė traktuojama kaip visuotinė vertybė, turinti socialinę funkciją – tarnauti tautos 
gerovei. Visuomenei ne tas pats, kaip žemė naudojama, nes išsaugoti žemės produkty-
vumą yra visuotinis poreikis. Ypač svarbu, kad ši vertybė būtų racionaliai ir efektyviai 
naudojama (Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d., 1996 m. rugsėjo 25 d. nutari-
mai). Be to, Konstitucinis Teismas reikšminga vertybe yra pripažinęs ir mišką. Teismas 
pabrėžė, jog miškas yra vienas iš pagrindinių gamtos turtų. Jis yra vieningos ekologi-
nės sistemos dalis, tarnauja visuomenės ir žmonių gerovei, saugo kraštovaizdžio stabi-
lumą, gerina aplinkos kokybę. Ypatinga ekologinė, socialinė ir ekonominė miško reikš-
mė aplinkai, viešiesiems interesams sąlygoja miško savininkų nuosavybės teisės tam 
tikrus apribojimus ir suvaržymus (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2006 m. 
kovo 14 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat nurodė, 
jog natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir augaliją, atskirus gamtos objektus ir ypač 
vertingas vietoves Konstitucija traktuoja kaip visuotinę reikšmę turinčias nacionalines 
vertybes. Teismas viešuoju interesu pripažino natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos 
ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsaugą bei gamtos ište-
klių racionalų naudojimą, atkūrimą ir gausinimą, inter alia laukinių gyvūnų (jų rūšių)  
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populiacijų tinkamą valdymo užtikrinimą (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. 
nutarimas).

49. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje aplinkos srity-
je įvairių objektų apsaugą taip pat pripažino viešuoju interesu. Bene daugiausiai tokių 
atvejų pasitaiko ginant viešąjį interesą teritorijų planavimo procese. Paminėtina, kad 
teismas yra konstatavęs, jog teritorijų planavimas – tai fizinių, juridinių asmenų veiklos 
organizavimas, kuriuo siekiama užtikrinti viešąjį interesą – racionalų teritorijos panau-
dojimą (žr. 2005 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A180-247/2005). 

50. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl 
teritorijų planavimo, ne kartą savo praktikoje pabrėžė saugomų teritorijų apsaugą, kaip 
viešąjį interesą. Pavyzdžiui, LVAT pabrėžė, jog saugomų teritorijų apsauga yra reikš-
minga visuomeninė vertybė, todėl neabejotinai nagrinėjamu atveju egzistuoja gintinas 
viešasis interesas, kurį pažeidžia įstatymui prieštaraujantis sprendimas dėl ūkinės vei-
klos Plinkšių miško biosferos poligone (2006 m. sausio 22 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A469-86/2007). Kitoje byloje teisėjų kolegija darė išvadą, kad pareiškėjas 
prokuroras administracinę bylą inicijavo neabejotinai esant viešajam interesui, pra-
šydamas panaikinti sprendimus, kuriais patvirtinti tam tikrų žemės sklypų Neringo-
je detalieji planai, taip pat su šių detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimu susijusius 
individualius administracinius aktus, viešąjį interesą grįsdamas būtinumu išsaugoti 
unikalų ir ypač vertingą Lietuvos kraštovaizdžio kompleksą – Kuršių nerijos naciona-
linį parką, kultūrinį Lietuvos paveldą visai visuomenei (2009 m. vasario 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146-88/2009). Dėl būtinybės ginti Kuršių nerijos naciona-
linio parko apsaugą Vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs ir kitose bylose. 
Pavyzdžiui, teisėjų kolegija, nustačiusi, jog, kadangi ginčijamo detaliojo plano sprendi-
niais padaryti esminiai teisės aktų ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų pažei-
dimai Kuršių nerijos nacionaliniame parke, t. y. valstybės saugomoje teritorijoje, todėl 
pagrįstai konstatuotas viešojo intereso buvimas ir poreikis jį ginti (2013 m. gruodžio 
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1978/2013). Kitu atveju, įvertinus, kad 
prokuroro ginčijami Neringos savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės adminis-
tracijos priimti aktai dėl juose įtvirtintų sprendimų (jais, be kita ko, patvirtinti detalieji 
planai) gali turėti įtakos saugomoms teritorijoms, konstatuota, jog šių sprendimų tei-
sėtumas ir pagrįstumas yra laikytinas viešuoju interesu (2008 m. spalio 30 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A822-1678/2008). Kitoje byloje pripažinta, kad tinkama sau-
gomų teritorijų (vertingų vietovių) apsauga yra suinteresuota visa visuomenė. Todėl 
interesas, kad bet kokia veikla, galinti turėti neigiamos įtakos minėtoms teritorijoms, 
būtų vykdoma griežtai laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir jiems 
neprieštaraujančių kitų teisės aktų reikalavimų, laikytinas viešuoju interesu (2010 m. 
vasario 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-361/2010; šiuo aspektu taip 
pat žr. 2014 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-923/2013).

51. Iš LVAT praktikos matyti, jog viešuoju interesu gali būti pripažįstamas ir 
sprendimų dėl žemės sklypų, kurie nėra saugomose teritorijose, tačiau gali turėti įtakos 
saugomoms teritorijoms, teisėtumas ir pagrįstumas. Nors apžvelgiamoje byloje žemės 
sklypai, dėl kurių priimti ginčijami Trakų rajono savivaldybės sprendimai, ir nepriskir-
ti saugomoms teritorijoms, išplėstinė teisėjų kolegija įvertino tai, kad, be šioje byloje 
nagrinėtų sprendimų, pareiškėjas kreipėsi į teismą ginčydamas viešojo administravimo 
subjektų sprendimus, priimtus dėl daugiau kaip 150 žemės sklypų, kurių bendras plotas 



430

III. Informacinė dalis

sudaro apie 450 ha ir kurių įgyvendinimas galėtų sukelti neigiamas pasekmes Trakų 
rajono tradiciniam kraštovaizdžiui, gamtos bei istorijos ir kultūros vertybėms. Kadangi 
prokuroro ginčijami Trakų rajono savivaldybės tarybos ir kitų viešojo administravi-
mo subjektų priimti aktai dėl juose įtvirtintų sprendimų bei jų kiekio gali turėti įtakos 
saugomoms teritorijoms, konstatuota, jog šių sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas yra 
laikytinas viešuoju interesu (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 15, 2008, 184–229 p.). 

52. Teisėjų kolegija, kilus ginčui dėl detalaus planavimo, klausimą dėl miškų 
ūkio paskirties žemės (Sartų regioniniame parke, Sartų hidrografiniame draustiny-
je, t. y. vertingoje, valstybės saugomoje teritorijoje) tikslinės paskirties keitimo į namų 
valdą, miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimo į mažesnius sklypus teisėtumo 
pripažino viešuoju interesu (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A556-742/2007). 

53. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas viešojo intereso gynimo faktą 
yra nustatęs ir bylose, susijusiose su statybų teisiniais santykiais. Pavyzdžiui, teismas 
yra konstatavęs, jog, kadangi pareiškėjo prokuroro ginčijami administraciniai aktai 
(Neringos savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo patvirtintas detalusis planas, pro-
jektavimo sąlygų sąvadas bei statybos leidimas motelio statybai) buvo viena iš prie-
laidų, leidusių statybas saugomoje teritorijoje, reikalavimas šiuos aktus panaikinti dėl 
galimai juos priimant padarytų teisės aktų pažeidimų yra keliamas srityje, susijusio-
je su viešojo intereso gynimu (2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-65/2009).

54. Taip pat tam tikrų objektų apsauga Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikoje pripažįstama viešuoju interesu ginčuose dėl nuosavybės teisių atkūrimo. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje prokuroras gindamas viešąjį interesą kreipėsi į teis-
mą inter alia dėl nuosavybės teisių atkūrimo trečiajam suinteresuotam asmeniui teisė-
tumo ir reikalavimus grindė tuo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui nepagrįstai 
buvo atkurtos nuosavybės teisės, kadangi ginčo žemės sklypas yra Varnių regioninio 
parko teritorijoje, nepagrįstai į vandens telkinį buvo atkurtos nuosavybės teisės ir toks 
nuosavybės teisių atkūrimas pažeidė imperatyvias teisės aktų nuostatas. Teisėjų kole-
gija konstatavo, jog šiuo atveju dėl pareiškėjo teisės ginti viešąjį interesą ginčas nekyla 
(2013 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-131/2013). 

55. Administracinėse bylose viešuoju interesu pripažįstama ir miškų apsauga. Pa-
vyzdžiui, teisme kilus ginčui dėl valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus privalo-
mojo nurodymo, kuriame nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiuose 
miško sklypuose, miško paskirties žemėje, vykdomi golfo laukų įrengimo darbai: kasa-
mi tvenkiniai, rengiami keliai bei lyginamas žemės paviršius, bei nurodyta: 1) sustab-
dyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus, kol nepakeista tikslinė že-
mės naudojimo paskirtis, 2) pagal Miškų įstatymo IV skyriaus 5 punktą atkurti iškirstą 
mišką iki 2007–2008 metų, teisėjų kolegija konstatavo, jog bylos aplinkybės nesudaro 
pagrindo teigti, kad pareiškėjos interesas įrengti privačius golfo laukus yra svarbesnis 
už viešąjį interesą saugoti miškus (žr. 2007 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A14-663/2007). 

56. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aplinkybes, kad ginčo objektas yra Vėžaičių bui-
tinių atliekų sąvartyno (t. y. veiklos rūšies, kuri patenka į Orhuso konvencijos I priede 
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pateiktą galinčių turėti didelį poveikį aplinkai veiklos rūšių sąrašą) įrangos detalusis 
planas, kad teisminis procesas dėl 1996 m. detaliojo plano panaikinimo buvo inicijuo-
tas siekiant ginti Vėžaičių miestelio gyventojų konstitucines teises į sveikatos apsau-
gą ir sveiką aplinką (Konstitucijos 53, 54 str.), konstatavo, kad prašymo dėl 1996 m. 
detaliojo plano panaikinimo pagrindas priskirtinas prie viešojo intereso gynimo 
aplinkos apsaugos srityje (2014 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A146-342/2014). 

II.3.3.3. Subjektai, turintys teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso  
gynimo aplinkos srityje

57. Kaip jau buvo minėta, ABTĮ suteikia teisę prokurorui, administravimo subjek-
tams, valstybės kontrolės pareigūnams, kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms, or-
ganizacijoms, tarnyboms ar fiziniams asmenims įstatymų nustatytais atvejais kreiptis į 
teismą siekiant apginti viešąjį interesą (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p., 56 str. 1 d.). 

58. Be to, primintina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo 
praktikoje yra nurodęs, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio  
1 dalyje įtvirtintą reguliavimą viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant 
dviem sąlygoms: viešieji interesai ginami tik įstatymų numatytiems subjektams krei-
piantis į teismą ir tik įstatymų numatytais atvejais (2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.).

59. Pastebėtina, jog praktikoje kreipdamiesi į teismą viešąjį interesą aplinkos sri-
tyje aktyviausiai gina visuomeninės organizacijos bei prokurorai. Į tai atsižvelgdami, 
apibendrinimo sudarytojai daugiau dėmesio skiria Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo praktikai, kurioje pasisakyta būtent dėl šių subjektų teisės ginti viešąjį 
aplinkos apsaugos interesą. 

II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos  
apsaugos interesą 

(AAĮ 1 str. 1 d. 22 p.; ABTĮ 4 str. 6 d., 5 str. 1 d., 3 d. 3 p.; 22 str. 1 d.;, 37 str. 2 d. 1, 7 p.,  
56 str. 1 d., 101 str. 1, 3 p.; TPĮ 2 str. 11 d., 35 d.; Orhuso konvencijos 2 str. 5 d., 6 str., 9 str.;  

Direktyvos 85/377 10a str.)

60. Visuomeninės organizacijos (asociacijos) savo teisę kreiptis į teismus ginant 
viešąjį aplinkos apsaugos interesą paprastai grindžia ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punk-
to, 56 straipsnio 1 dalies bei Orhuso konvencijos 9 straipsnio nuostatomis. 

61. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog sistemiškai ana-
lizuojant Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 2 dalies normas ir ABTĮ 
5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje nurodytas teisės normas yra 
akivaizdu, kad suinteresuotos visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti aplin-
kosaugos problemas, veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę 
ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį teismą aplinkosaugos srityje (žr., pvz., 
2004 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-11/2004, kt.). 
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62. Apžvelgus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl visuo-
meninių organizacijų (asociacijų) teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį aplinkos apsau-
gos interesą, galima išskirti tam tikras sąlygas, kurios teismų praktikoje yra vertina-
mos, sprendžiant, ar visuomeninė organizacija (asociacija) turi teisę teisme ginti viešąjį 
interesą: 

1) visuomeninė organizacija kreipiasi į teismą gindama būtent viešąjį (aplinkos 
apsaugos) interesą;

2) visuomeninė organizacija turi būti suinteresuota;
3) toks visuomeninės organizacijos kreipimasis įmanomas tik įstatymų nustaty-

tais atvejais ir tvarka;
4) visuomeninė organizacija turi laikytis įstatymuose nustatytos kreipimosi į teis-

mą tvarkos. 
Apibendrinimo sudarytojai plačiau aptaria kiekvieną iš šių sąlygų.

1) Visuomeninė organizacija kreipiasi į teismą gindama būtent viešąjį (aplinkos ap-
saugos) interesą

63. Tam, kad visuomeninė organizacija turėtų teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį 
aplinkos apsaugos interesą, visų pirma, ji turi ginti būtent viešąjį interesą, o ne savo tei-
ses ar interesus. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne 
kartą yra pažymėjęs, jog ginant viešąjį interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų 
saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje 
byloje svarbu nustatyti, dėl ko pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas 
viešąjį interesą, ar subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, ir pagal tai apibrėžti 
ginčo nagrinėjimo ribas (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A756-2428/2011, kt.). Apie viešojo ir privataus intereso atribojimą plačiau skaityti šio 
apibendrinimo skyriuje II.3.1. „Viešojo ir privataus intereso atribojimas“. 

64. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką viešojo intereso gynimas 
susijęs ne su konkrečių asmenų teisių ar interesų pažeidimu, bet su neindividualizuo-
tu visuomenės, jos dalies ar tam tikrų asmenų grupių teisių bei interesų pažeidimu 
(2009 m. kovo 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-382/2009). 

65. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš Vyriausiojo administracinio teismo 
praktikos matyti, jog neretai visuomeninės organizacijos kreipiasi į teismą, siekdamos 
apginti ne tik viešąjį aplinkos apsaugos interesą, bet kartu ir savo bei organizaciją suda-
rančių narių subjektines teises ar interesus (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p. ir kt.). LVAT yra pripažinęs, 
jog vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas yra asociacija, nesudaro pagrindo išvadai, kad 
asociacija į teismą gali kreiptis tik ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ar 56 straipsnio 
pagrindu, teisę jam kreiptis į teismą suteikia ir ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis (2011 m. ge-
gužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011). 

66. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, sprendžiant klausimą 
dėl visuomeninės organizacijos teisės kreiptis į teismą, ginčijant viešojo administravi-
mo subjekto priimtą aktą ar veiksmus, ne kartą buvo pažymėta, kad organizaciją suda-
rančių narių subjektinių teisių ir interesų gynyba administraciniame teisme gali įgau-
ti įvairias formas, t. y. pareiškėjas kreipdamasis į teismą gali ginti savo, kaip juridinio 
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asmens, pažeistas teises ir interesus, viešąjį interesą ar administracinėje byloje dalyvau-
ti kaip savo narių procesinis atstovas (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės tei-
sėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p., 2011 m. gegužės 27 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011, 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisė-
jų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013 m., 271–302 p. ir kt.).

67. Pasisakydamas plačiau apie minėtas gynybos formas, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas (žr., pvz., bylą Nr. A556-393/2010) pažymėjo, kad pirmiausia, or-
ganizacijos narių teisės ir įstatymų saugomi interesai gali būti apginti per pareiškėjui 
suteikiamus įgalinimus ginti viešąjį interesą. Tokioje byloje, administracinių bylų tei-
senos, t. y. procesiniu, požiūriu, organizacija veikia savo vardu (kaip pareiškėjas), bet 
iš esmės dėl kitų asmenų (tiek esančių, tiek nesančių organizacijos nariais), visuome-
nės (jos dalies) ar valstybės teisėms ir teisėtiems interesams galbūt padaryto pažeidi-
mo, kurio pašalinimas yra viešojo intereso reikalas. Tačiau ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 
3 punkte, taip pat 56 straipsnyje nurodyta, kad asmenų (šiuo atveju pareiškėjo) įgali-
nimai (teisė) ginti viešąjį interesą turi būti nustatyti įstatyme, todėl tuo atveju, jei to-
kia teisė įstatymu nesuteikta, asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl viešojo intereso 
gynimo, o teismas neturi pareigos nagrinėti tokio pareiškimo. Skundą (prašymą) tokiu 
atveju turėtų būti atsisakoma priimti (ABTĮ 4 str. 6 d., 37 str. 2 d. 1 p.), o jei jis jau pri-
imtas – byla turėtų būti nutraukta (ABTĮ 4 str. 6 d., 101 str. 1 p.). 

68. Minėtoje administracinių teismų praktikoje taip pat nurodyta, jog organizaci-
jos narių teisės ir teisėti interesai taip pat gali būti apginti jiems administracinių bylų 
teisenoje dalyvaujant pareiškėjais, tačiau įgaliojant juos atstovauti tam tikrą organiza-
ciją (asociaciją), jei toks pavedimas neprieštarauja teisės normoms. Šiuo atveju patys 
organizacijos nariai (kaip fiziniai ar juridiniai asmenys) dalyvauja byloje pareiškėjais 
(procesiniu požiūriu), o atitinkama organizacija yra tik procesinis jų atstovas. Tačiau 
tokiu atveju teismui turi būti pateikti atstovaujamųjų įgaliojimai, įforminti įstatymų 
nustatyta tvarka, kuriais atstovui pavedama veikti jų (atstovaujamųjų) vardu. Jei skun-
dą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo, skun-
dą (prašymą) atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p.). Jei pastaroji aplinkybė pa-
aiškėja jau iškėlus bylą, skundas (prašymas) turi būti paliekamas nenagrinėtas (ABTĮ  
103 str. 3 p.). 

69. Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog pagal ABTĮ 
5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta 
tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų 
saugomas interesas. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad skundą (prašymą) 
dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo 
(neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, 
įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir 
įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. 
Šios nuostatos taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Todėl pabrėžtina, 
jog pareiškėjas, kaip juridinis asmuo (asociacija), turi teisę kreiptis į teismą dėl savo, 
kaip juridinio asmens (asociacijos), teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo  
(žr. 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje  
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Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 
272–294 p., 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011, 
2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 
271–302 p., kt.).

2) Visuomeninė organizacija turi būti suinteresuota

70. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog vadovaujan-
tis Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi, visuomenės, kuriai daro arba gali dary-
ti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų 
aplinkos srityje priėmimo procesu (suinteresuotos visuomenės), nariai, siekdami teisiš-
kai užginčyti sprendimo, veiksmo ar neveikimo, patenkančio į Orhuso konvencijos  
6 straipsnio taikymo sritį, teisėtumą, nacionalinės teisės aktų užtikrinta tvarka turi tei-
sę kreiptis į teismą dėl priimto sprendimo pakartotinio nagrinėjimo (žr. 2013 m. ge-
gužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013, 2013 m. rugsėjo 23 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.). Tei-
sę kreiptis teisminės gynybos aplinkos apsaugos srityje Orhuso konvencija suteikia ne 
kiekvienam, o tik suinteresuotam subjektui (2013 m. gegužės 29 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A602-186/2013).

71. Pagal Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalį suinteresuota visuomenė – tai 
visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendi-
mai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo aplinkos srityje procesu; pagal 
šią apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkan-
čios nacionalinės teisės reikalavimus, laikomos suinteresuotosiomis organizacijomis.

72. Direktyvos 2011/92 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad suinteresuota visuo-
menė – tai visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti poveikio 2 straipsnio 2 dalyje nuro-
dyta sprendimų aplinkos klausimais priėmimo tvarka arba kuri yra suinteresuota ta 
tvarka. Šioje apibrėžtyje nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą 
ir atitinkančios reikalavimus pagal nacionalinę teisę, yra laikomos suinteresuotomis. 
Šios direktyvos 11 straipsnyje nurodyta, jog valstybės narės užtikrina, kad pagal ati-
tinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai: a) turintys pa-
kankamą interesą, arba alternatyviai; b) pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valsty-
bės narės administracinio proceso teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos, turėtų 
teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališ-
koje institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią 
direktyvą taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisė-
tumą. Kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas nustato valstybės narės, de-
ramai siekdamos suteikti suinteresuotai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teis-
mus. Tuo tikslu kiekvienos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio  
2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra laikomas pakankamu šio straipsnio  
1 dalies a punkto prasme. Tokia organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios gali 
būti pažeistos, šio straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Atkreiptinas dėmesys, jog iš 
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esmės panašias nuostatas įtvirtino ir Direktyvos 2011/92 pirmtakė, tai yra Direktyvos 
85/377 10a straipsnis17.

73. Pažymėtina, jog Teisingumo Teismas gana plačiai aiškina suinteresuotos visuo-
menės teisę kreiptis į teismą aplinkos klausimais. Teisingumo Teismas savo praktikoje, 
aiškindamas Direktyvos 85/337 nuostatas, pabrėžė, jog nacionalinės taisyklės turi, viena 
vertus, užtikrinti „plačias galimybes kreiptis į teismus“ (angl. wide access to justice) ir, 
kita vertus, garantuoti Direktyvos 85/337 nuostatų, susijusių su teise užginčyti spren-
dimą teisme, veiksmingumą (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 8 d. spren-
dimą byloje Lesoochranárske zoskupenie VLK prieš Ministerstvo životného prostredia  
Slovenskej republiky (C-240/09), 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą Trianel Kohlekraftwerk 
Lünen (C-115/09). Tačiau Teisingumo Teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, 
jog Direktyvos 85/337 10a straipsnyje valstybėms narėms paliekama didelė diskrecija 
tiek apibrėžti, kas yra teisės pažeidimas, tiek nustatyti, be kita ko, ieškinio priimtinumo 
sąlygas bei įstaigas, kurioms ieškinys gali būti pateiktas (Teisingumo Teismo 2011 m. 
gegužės 12 d. sprendimas Trianel Kohlekraftwerk Lünen byloje (C-115/09). Teisingumo 
Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog Direktyvos 85/337 10a straipsnyje esanti 
nuoroda į 1 straipsnio 2 dalį palieka nacionalinės teisės aktų leidėjams nustatyti taiky-
tinus reikalavimus, kad nevyriausybinė organizacija, skatinanti aplinkos apsaugą, kaip 
asociacija, galėtų pasinaudoti teise pateikti apeliacinį skundą teisme minėtomis sąlygo-
mis. Taip pat nacionalinės teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad asociacijos, keti-
nančios teisminiu būdu ginčyti į Direktyvos 85/337 taikymo sritį patenkantį projektą, 
tikslas būtų susijęs su gamtos ir aplinkos apsauga (Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 
15 d. sprendimas Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening byloje (C-263/08).

74. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs išdėstytas Orhuso kon-
vencijos bei minėtų direktyvų nuostatas, darė išvadą, jog nevyriausybinė organizaci-
ja tam, kad ji būtų laikoma suinteresuota visuomene Orhuso konvencijos prasme, be 
kitų reikalavimų, taip pat turi padėti spręsti aplinkosaugos problemas, skatinti aplin-
kos apsaugą bei atitikti reikalavimus pagal nacionalinę teisę, veikti pagal nacionalinių 
įstatymų reikalavimus (žr. 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.).

75. Pagrindiniai nacionalinės teisės aktai, pateikiantys suinteresuotos visuomenės 
sąvoką, yra AAĮ, TPĮ ir PAVĮ. 

76. Pagal AAĮ 1 straipsnio 1 dalies 22 punktą (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo  

17 „Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės 
nariai:
a) turintys pakankamą interesą, arba alternatyviai;
b) pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso teisė reikalauja to 
kaip išankstinės sąlygos,
turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje 
institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą taikomos 
visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą.
Valstybės narės nustato, kuriame etape sprendimai, veikimas ar neveikimas gali būti ginčijami.
Kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas nustato valstybės narės, deramai siekdamos suteikti 
suinteresuotai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus. Šiuo tikslu kiekvienos nevyriausybinės 
organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra laikomas 
pakankamu šio straipsnio a punkto prasme. Tokia organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios 
gali būti pažeistos, šio straipsnio b punkto prasme.“
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Nr. XII-287 redakcija) suinteresuota visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ar juridi-
nių asmenų, kuriems daro arba gali daryti poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas 
aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje arba kurie yra suinte-
resuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai 
asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), 
kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais lai-
komi suinteresuotais asmenimis.

77. Pagal TPĮ 2 straipsnio 20 dalį (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 re-
dakcija) suinteresuota visuomenė – visuomenė, kurios teisėtiems interesams daro arba 
gali daryti poveikį rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra 
suinteresuota, kad šie sprendiniai būtų įgyvendinti. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir 
kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteig-
tus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina darnų teri-
torijų vystymą ir aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis. 
Ankstesnės redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo  
Nr. XI-619 redakcija) nustatė, jog suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro 
įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar 
kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausy-
binės organizacijos, padedančios spręsti kraštotvarkos problemas ir veikiančios pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijo-
mis (2 str. 35 d.). 

78. PAVĮ 2 straipsnio 10 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redak-
cija) nustatyta, jog suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti 
poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas PAV srityje arba kuri yra suinteresuota 
PAV procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus 
valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės 
aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais 
asmenimis. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į Aplinkos apsaugos bei 
Teritorijų planavimo įstatymų nuostatas, išskyrė kriterijus, kuriais remiantis nustaty-
tina, ar pareiškėjas (asociacija) laikytinas suinteresuota visuomene pagal Aplinkos 
apsaugos įstatymą bei Teritorijų planavimo įstatymą, turinčia teisę kreiptis į teismą:  
1) asociacija (nevyriausybinė organizacija) įsteigta teisės aktų nustatyta tvarka, vei-
kianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus; 2) ji skatina aplinkos apsau-
gą, padeda spręsti kraštotvarkos problemas (žr. 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisė-
jų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.).

Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog minėta taisyklė buvo suformuo-
ta aiškinant TPĮ buvusią (šiuo metu jau pakeistą) sąvoką „suinteresuota visuomenė“, 
pagal kurią suinteresuota visuomenė – tai visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali da-
ryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra suintere-
suota tų sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, 
padedančios spręsti kraštotvarkos problemas ir veikiančios pagal Lietuvos Respubli-
kos įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis (TPĮ 2 str. 35 d. 
(2012 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. XI-2034 redakcija).

Apie minėtus kriterijus pasisakytina išsamiau. 



437

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

a) Asociacija (nevyriausybinė organizacija) įsteigta teisės aktų nustatyta tvarka,  
veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus

79. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745; toliau – ir 
AsocĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos 
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos 
narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus vie-
šuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė 
organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti (2 d.). Aso-
ciacijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje (3 d.). Asociacija privalo turėti bent 
vieną sąskaitą kredito įstaigoje (4 d.). Asociacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvir-
tinti asociacijos veiklos pagrindai, t. y. kad asociacija veikia laikydamasi Konstitucijos, 
CK, šio bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo 
įstatais. Minėto įstatymo 4 straipsnyje reglamentuotas asociacijos steigimas. Nurody-
ta, jog asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) 
juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų 
skaičius yra trys (1 d.). Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai (2 d.). Visi 
asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos 
nariais (3 d.). Asociacijos steigėjai iki asociacijos įregistravimo juridinių asmenų regis-
tre parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įsta-
tai ir sudaromas bent vienas valdymo organas (4 d.). Steigiamos asociacijos vardu vei-
kia steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo (5 d.). 
Asociacijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija teisės aktų nustatyta 
tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre. Asociacija laikoma įsteigta nuo 
įregistravimo juridinių asmenų registre (4 d.). Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustaty-
ta, jog asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieš-
tarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems CK, šiame įstatyme ir asociacijos įstatuose. 
Įstatymo 16 straipsnyje įvardijami asociacijos veiklos ribojimai.

79.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija admi-
nistracinėje byloje Nr. A520-211/2013 konstatavo, jog pareiškėjas asociacija Kaimo 
bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ įsteigtas teisės aktų nustatyta tvarka ir veikia pa-
gal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Teismas tokią išvadą darė, įvertinęs 
šias aplinkybes: iš asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ įstatų, stei-
giamojo susirinkimo protokolo matyti, kad pareiškėjas asociacija Kaimo bendruome-
nė „Lumpėnų strazdas“ įsteigta 2011 m. gruodžio 27 d., juridinių asmenų registre įre-
gistruota 2012 m. sausio 9 d., asociacijos adresas (duomenys neskelbtini); įstatų 1.1–1.2 
punktuose nurodoma, kad pareiškėjas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, ne 
pelno siekiantis juridinis asmuo, veikiantis Lumpėnų gyvenamojoje vietovėje, vienijan-
tis ir jos apylinkių socialiai aktyvius piliečius bei joje registruotus juridinius asmenis, 
koordinuojantis pareiškėjo narių veiklą, atstovaujantis pareiškėjo interesams ir juos gi-
nantis ar tenkinantis kitus viešuosius interesus, savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, 
CK, Asociacijų bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei 
įstatais; iš steigiamojo susirinkimo protokolo matyti, jog yra trys steigėjai (vyresni nei 
18 metų); iš pareiškėjo pateikto asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ 
narių registracijos žurnalo matyti, jog pareiškėjo kreipimosi į teismą metu (2012 m. 
sausio 20 d.) bendruomenėje veikė septyni nariai; pareiškėjas asociacija Kaimo  
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bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ veikia teritoriniu lygmeniu (2013 m. rugsėjo 23 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.).

b) Asociacija (nevyriausybinė organizacija) skatina aplinkos apsaugą, padeda spręsti 
kraštotvarkos problemas

80. Orhuso konvencijos įgyvendinimo gairėse18 yra nurodyta, kad nustatant, ar 
nevyriausybinė organizacija realiai veikė padedant spręsti aplinkosaugos problemas, 
vertinami įvairūs aspektai, tokie, kaip įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai, subjekto 
įstatai bei veikla.

81. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. 
rugsėjo 23 d. priimtame sprendime administracinėje byloje Nr. A520-211/2013 kons-
tatavo, jog tam, kad būtų nustatyta, ar visuomeninė organizacija skatina aplinkos ap-
saugą, padeda spręsti kraštotvarkos problemas, turi būti vertinami teisės aktai, regla-
mentuojantys visuomeninės organizacijos veiklą, bei įrodymai, patvirtinantys realią 
pareiškėjo veiklą aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje, visuomeninės organizaci-
jos įstatų nuostatos, iš kurių galima nustatyti, jog aplinkos apsauga yra viena iš pagrin-
dinių visuomeninės organizacijos veiklos tikslų.

Spręsdama dėl pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ 
priskyrimo suinteresuotai visuomenei, išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje byloje nuro-
dė, jog po kreipimosi su skundu į teismą visuomeninės organizacijos vykdoma veikla, 
atliekami veiksmai, kreipimasis į įvairias institucijas, nesudaro pagrindo konstatuoti, 
kad ji kreipimosi į teismą metu realiai veikė kaip nevyriausybinė organizacija, skati-
nanti aplinkos apsaugą bei sprendžianti kraštotvarkos problemas. Tai, kad iki asocia-
cijos įsikūrimo jos nariai, kaip pavieniai asmenys, aktyviai dalyvavo aptariant vėjo jė-
gainių plėtros klausimus Pagėgių savivaldybėje ir gretimuose rajonuose, nepagrindžia 
pareiškėjo, kaip visuomeninės organizacijos, veiklos aplinkos apsaugos bei kraštotvar-
kos srityje (2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 26, 2013, 271–302 p.). 

83. Tuo metu kitoje administracinėje byloje LVAT, įvertinęs pareiškėjo (visuome-
ninės organizacijos) įstatus bei byloje surinktus duomenis, konstatavo, jog šie įrodymai 
patvirtina, kad pareiškėjas realiai veikė aplinkos apsaugos srityje, todėl pareiškėjas turi 
teisę kreiptis į teismą su skundu dėl viešo intereso gynimo (2014 m. sausio 27 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013). 

84. Taigi, kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 
sprendžiant, ar visuomeninė organizacija (asociacija) laikytina suinteresuota visuome-
ne nagrinėjamos bylos kontekste, yra vertinama aplinkybių, įrodymų visuma. 

84.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-186/2013 teisėjų kolegija ver-
tino tai, kad iš byloje esančių pareiškėjo įstatų matyti, jog asociacija „Rudaminos ben-
druomenė“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis sau naudos, juridinis 
asmuo, kurio tikslas – koordinuoti viešuosius interesus. Pareiškėjo buveine įstatuose 

18 The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2013, p. 48, prieiga per internetą: < http://www.
unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ppdm/Aarhus_Implementation_Guide_second_edition_-_text_
only.pdf>.
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nurodoma Rudaminos miest., Lazdijų r. sav. (1.7 punktas), o vienas iš tikslų – atstovau-
ti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Rudaminos bendruomenės interesus 
<...> (2.2.3 punktas). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog ginčo elektros energijos 
perdavimo oro liniją planuojama tiesti šalia Rudaminos miestelio, kai kurių šių ben-
druomenės narių žemės sklypai patenka į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją, be to, 
pareiškėjas, naudodamasis Aplinkos apsaugos įstatymo jam įtvirtinta teise, dalyvavo 
poveikio aplinkai vertinime, teikė ginčo linijos tiesimo alternatyvą, bei konstatavo, kad 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjas turi teisę kreiptis į teis-
mą, gindamas atstovaujamos bendruomenės interesus. Apeliacinės instancijos teismas 
darė išvadą, jog pareiškėjas buvo „suinteresuota visuomenė“ PAV įstatymo 2 straipsnio 
10 punkto prasme, ergo turėjo teisę pagal ABTĮ kreiptis dėl savo kaip juridinio asmens 
(asociacijos) teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo, ginčydamas sprendimą, 
kurio teisėtumas yra šios administracinės bylos nagrinėjimo dalykas (žr. 2013 m. gegu-
žės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013). 

84.2. Administracinėje byloje Nr. A575-11/2004 teismas, nustatęs, kad, kaip matyti 
iš pareiškėjo įstatų, jis yra visuomeninė organizacija įsteigta įstatymų nustatyta tvarka, 
organizacija faktiškai veikia ir gina aplinkosaugos interesus, o tokia pareiškėjo veikla 
neprieštarauja jo įstatams, sprendė, kad pareiškėjas visuomeninė organizacija „Žvėryno 
bendruomenė“, Orhuso konvencijos prasme, yra suinteresuota organizacija, padedanti 
spręsti aplinkosaugos problemas (žr. 2004 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje by-
loje Nr. A575-11/2004). 

Asociacijos įsisteigimo momento reikšmė

85. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, 
jog AAĮ ir TPĮ suteikia teisę viešiesiems juridiniams asmenims ginti viešąjį interesą, 
nesiejant šios teisės su juridinio asmens įsisteigimo momentu. Taigi įstatymų leidėjas 
pasirinko tokį reguliavimą, kuriuo suteikė locus standi ginti viešąjį interesą viešiesiems 
juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo to, kada jie buvo įsteigti. Teisėjų kolegija 
byloje darė išvadą, kad pareiškėjo (kaimo bendruomenės) įsisteigimo momentas būtų 
svarbus sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo, kaip juridinio asmens, pažeistų subjekti-
nių teisių ar interesų gynimo (2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos spren-
dimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.). 

86. Taip pat ir kitoje byloje LVAT aplinkybę, kad bendruomenė buvo įsteigta jau 
prasidėjus PAV, kurios iš esmės buvo ginčijamos byloje ginant viešąjį interesą, pri-
pažino teisiškai nereikšminga (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-1890/2013). 

87. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prak-
tikoje yra bylų, kuriose teismas konstatavo, kad asociacija neturi teisės ginčyti viešo-
jo administravimo akto, kadangi ji, kaip juridinis asmuo, įsteigta vėliau nei priimtas 
skundu ginčijamas viešojo administravimo aktas (žr. 2008 m. vasario 4 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A146-150/2008). Tačiau pažymėtina, jog nurodytose bylose tokia 
išvada buvo daryta, vertinus ne pareiškėjų teisę ginti teisme viešąjį interesą, o teisę 
kreiptis į teismą ginant savo teises ir teisėtus interesus (ABTĮ 5 str. 1 d., 3 d. 1 p.). 
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3) Toks visuomeninės organizacijos kreipimasis įmanomas tik įstatymų nustatytais 
atvejais ir tvarka

88. Paprastai visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė kreiptis į teismą ginant 
viešąjį aplinkos apsaugos interesą yra kildinama iš Orhuso konvencijos. Į tai atsižvelg-
dami, apibendrinimo sudarytojai pirmiausia aptaria šios konvencijos nuostatų taikymo 
ypatumus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje. 

89. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, 
kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis atitinkamais atvejais gali suteikti teisę 
visuomeninei organizacijai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos sri-
tyje (žr., pvz., 2006 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-1775/2006, 
2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 
272–294 p. ir kt.).

90. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 2 dalies nuostatos gali būti taikomos tiesiogiai, tačiau tik tam 
tikrais atvejais. LVAT yra nurodęs, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis gali 
būti tiesiogiai taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam į 
Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. Konvencijos 6 straipsnis taikytinas priimant 
sprendimus, ar leisti Konvencijos I priede išvardytas planuojamos veiklos rūšis (Kon-
vencijos 6 str. 1 d. a p.); taip pat, vadovaujantis nacionaline teise, sprendimams dėl  
I priede neišvardytų planuojamų veiklos rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai. 
Šiuo tikslu Šalys nustato, ar tokiai planuojamai veiklos rūšiai šios nuostatos taikyti-
nos (Konvencijos 6 str. 1 d. b p.). Konvencijos įgyvendinimo gairėse nurodoma, kad 
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai apibrėžia šio straipsnio veikimo sritį 
(The Aarhus Convention: An Implementation Guide, p. 92; prieiga per internetą: <http://
www.unece.org/env/pp/acig.pdf>). Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Kon-
vencijos I priedo 20 dalyje nurodyta „bet kokia veiklos rūšis, nenurodyta 1-19 dalyse, 
tais atvejais, kai, vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, visuomenės dalyvavimas įgy-
vendinamas taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą“. Taigi konstatuota, kad į 
Konvencijos I priedo ir, atitinkamai, į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei 
Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies veikimo sritį gali patekti ir tokia veikla, kuriai pagal 
nacionalinę teisę numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, teisė dalyvauti ku-
rioje suteikiama ir visuomenei. Todėl šiuo požiūriu gali būti aktualus ir nacionalinis tei-
sinis reguliavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo (žr. 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p.). Analogiška praktika pa-
kartota ir kitose administracinėse bylose (žr., pvz., 2011 m. vasario 21 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A525-18/2011, 2011 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A822-681/2011, 2011 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2214/2011, 
2011 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2683/2011, 2012 m. vasario 
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012, kt.). 

91. Išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėjusi bylą, kurioje visuomeninė organizacija 
,,Žvėryno bendruomenė“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti įvairius 
aktus, iš esmės susijusius su gyvenamojo namo statybos leidimo išdavimu, konstata-
vo, jog gyvenamųjų namų statyba į Konvencijos I priede konkrečiai išvardytas veiklos 
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rūšis nepatenka. Be to, byloje nėra nei įtikinamų argumentų, nei pakankamų įrodymų, 
kad nagrinėjamos apimties statybai turėjo būti atliktas PAV pagal PAVĮ. Byloje nėra 
pateikta nei įtikinamų pareiškėjo argumentų, nei pakankamų įrodymų, kad nagrinė-
jama veikla pateko į 1-ąjį („Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai pri-
valo būti vertinamas, rūšių sąrašas“) ar 2-ąjį („Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi 
būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“) minėto įstaty-
mo (Lietuvos Respublikos 2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) prie-
dus ar dėl kitų priežasčių turėjo būti vertinama (PAVĮ 3 str. 3 d. (Lietuvos Respubli-
kos 2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija). Iš to seka, kad nagrinėjamas 
atvejis nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto veikimo sritį. Išplėsti-
nė teisėjų kolegija, remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, nurodė, jog 
šioje byloje nėra pateikta nei įtikinamų argumentų, nei pakankamų įrodymų, kad pa-
gal nacionalinę (Lietuvos) teisę ginčo gyvenamojo namo statyba turėtų būti laikoma 
turinčia didelį poveikį aplinkai. Pastebėta, kad ginčo namo statybai ir eksploatavimui 
nebuvo būtina gauti taršos ir integruotos prevencijos kontrolės leidimą (žr. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintas Tar-
šos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo 
taisykles). Statybos leidimo išdavimo metu šis statinys nebuvo priskirtas prie visuome-
nei svarbių statinių (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Sta-
tinio projektavimas“ 4 priedas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruo-
džio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 redakcija). Vadinasi, nagrinėjamas atvejis nepatenka ir 
į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies b punkto veikimo sritį. Apibendrindama prieš tai 
išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija darė išvadą, kad šioje byloje pareiš-
kėjas negali grįsti savo teisės ginti viešąjį interesą, skundžiant išduotą statybos leidimą, 
Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi, nes ginčijamas atvejis dėl veiklos pobūdžio 
ir masto nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio veikimo sritį (žr. 2010 m. gruodžio 9 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 272–294 p.). Pažymėtina, 
jog gyvenamųjų namų statyba ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
nagrinėtose bylose nebuvo pripažinta sritimi, kurioje visuomeninė organizacija turi 
teisę kreiptis į teismą gindama viešąjį interesą (žr., pvz., 2006 m. spalio 24 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A39-1775/2006, 2011 m. vasario 21 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A525-18/2011).

92. Kitoje byloje, kurioje buvo ginčijami administraciniai aktai, kurių pagrindu 
suteikta teisė atlikti NKV – Kauno pilies – tvarkymo statybos darbus (atkūrimą, pri-
taikymą), teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog pareiškėjai Draugija „Pilis“ ir Senojo 
Kauno draugija savo teisės ginčyti priimtus aktus negalėjo grįsti Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 2 dalimi, nes ginčijamas atvejis dėl veiklos pobūdžio ir masto nepatenka į 
Konvencijos 6 straipsnio veikimo sritį (2011 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A525-2683/2011).

93. Taip pat ir kitu atveju teisėjų kolegija, nustačiusi, kad byloje ginčijamais aktais 
planuojama ūkinė veikla (0,285 km ilgio 10 kV elektros kabelio 0,7 m gylyje tiesimas) 
į Konvencijos I priede išvardytas planuojamos veiklos rūšis nepatenka, be to, pagal na-
cionalinę teisę (PAVĮ) nėra būtinas PAV, konstatavo, kad ginčijamais aktais planuojama 
ūkinė veikla nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei Konvencijos 
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9 straipsnio 2 dalies veikimo sritį ir jai Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis ne-
gali būti tiesiogiai taikoma (2011 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-2214/2011).

94. Tuo metu teisėjų kolegija, nustačiusi, kad byloje nagrinėjamam 330 kV elektros 
perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos ir Telšių apskrityse projektui 
buvo taikyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kurioje teisė dalyvauti suteikia-
ma ir visuomenei, bei įvertinusi kitas aplinkybes, sprendė, kad asociacijos nagrinė-
jamoje byloje turi teisę ginti visuomenės interesus Orhuso konvencijos 9 straipsnio  
2 dalies prasme (2011 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-681/2011). 
Iš esmės tokia pati išvada buvo padaryta ir kitoje byloje, kurioje nustatyta, kad nagri-
nėtam šachtų tipo kasyklos įrengimui buvo taikyta poveikio aplinkai vertinimo proce-
dūra, kurioje teisė dalyvauti suteikiama ir visuomenei, o pareiškėjas asociacija Pagirių 
kaimo bendruomenės centras laikytinas visuomene PAVĮ 2 straipsnio 11 dalies prasme 
(2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012). 

95. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, pareiškėjo teisių 
gynybos apimtis gali būti nustatoma ir pagal tai, iš kokio teisės akto nuostatų kildina-
ma jo teisė kreiptis į teismą. 

95.1. Pavyzdžiui, teisėjų kolegija administracinėje byloje pabrėžė, kad konsta-
tavus, jog pareiškėjo teisė ginčyti sprendimą išplaukia iš PAVĮ nuostatų, neaktualus 
tampa pirmosios instancijos teismo argumentas, kad gali būti vertinami tik pažei-
dimai aplinkosaugos srityje (2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-1231/2012). 

95.2. Kitoje byloje LVAT konstatavo, jog, atsižvelgiant į PAVĮ 4 straipsnio 1 dalyje 
numatytus poveikio aplinkai vertinimo tikslus – nustatyti, apibūdinti ir įvertinti gali-
mą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 
gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kli-
matui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materi-
alinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponen-
tų tarpusavio sąveikai, suinteresuotųjų asmenų veikla skatinant aplinkos apsaugą gali 
apimti ne tik Aplinkos apsaugos įstatyme apibrėžtų gamtinių komponentų apsaugą, 
bet ir visuomenės sveikatos, kraštovaizdžio, socialinės ekonominės aplinkos ir mate-
rialinių vertybių, nekilnojamų kultūros vertybių apsaugą. Pareiškėjo asociacijos kaimo 
bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ reikalavimai byloje grindžiami aplinkybėmis, su-
sijusiomis su poveikio aplinkai vertinimo planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vie-
tovėje pagrįstumu ir teisėtumu, todėl jo teisė ginti teisme viešąjį interesą kyla PAVĮ  
15 straipsnio 3 dalies pagrindu, ginamų interesų apimtis apibrėžiama atsižvelgiant į šio 
įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatytus poveikio aplinkai vertinimo tikslus (2014 m. 
sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013). 

96. Kitoje administracinėje byloje teismas konstatavo, jog teisės aktai nenumato 
galimybės visuomeninėms organizacijoms kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo 
nekilnojamojo turto registravimo srityje. Pareiškėjo kreipimasis nekilnojamojo turto 
registravimo klausimais nepatenka į aplinkos apsaugos, t. y. teritorijų planavimo, pla-
nuojamos ūkinės veiklos PAV ar kitas viešąjį interesą turinčias sritis, todėl pareiškėjas 
neturi reikalavimo teisės kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Atsižvelgdama 
į tai, teisėjų kolegija darė išvadą, jog pareiškėjas Pandėlio miesto bendruomenė neturi 
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teisės reikalauti išregistruoti trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančius ginčo 
statinius (2014 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-251/2014). 

97. Apžvelgiant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl Orhu-
so konvencijos 9 straipsnio 3 dalies taikymo, pirmiausia pažymėtina, jog pagal Orhu-
so konvencijos 9 straipsnio 3 dalį visuomenės nariams, atitinkantiems nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus (jeigu tokie yra), turi būti sudaryta galimybė pasinaudo-
ti administracinėmis arba teisminėmis procedūromis su aplinka susijusias nacionali-
nės teisės nuostatas pažeidžiančių privačių asmenų ir valstybės institucijų veiksmams 
arba neveikimui užginčyti (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A602-186/2013, 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biu-
letenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.).

98. Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 da-
lis Sąjungos teisėje neveikia tiesiogiai. Teismas nurodė, kad nėra jokio aiškaus ir tiks-
laus įpareigojimo, kuris galėtų tiesiogiai reguliuoti asmenų teisinę situaciją; kadangi tik 
„visuomenės atstovai, atitinkantys nacionaliniuose įstatymuose numatytus kriterijus“ 
turi minėto 9 straipsnio 3 dalyje numatytas teises, šios nuostatos vykdymas arba vei-
kimas priklauso nuo vėlesnio akto priėmimo. Teisingumo Teismas teigė, kad nesant šią 
sritį reguliuojančių Sąjungos teisės normų, kiekviena valstybė narė savo nacionalinės 
teisės sistemoje turi nustatyti ieškinių, skirtų iš Sąjungos teisės kylančių asmenų teisių 
apsaugai užtikrinti, pareiškimo procesines taisykles (Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 
8 d. sprendimas byloje Lesoochranárske zoskupenie VLK prieš Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky (C-240/09).

99. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip 
pat yra konstatavęs, jog Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalies nuostata neturi tie-
sioginio poveikio. Kitaip tariant, ji pati savaime ir tiesiogiai nesuteikia asmenims tei-
sės kreiptis į teismą. Šis klausimas ir toliau turi būti sprendžiamas pagal nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus, kaip tai ir yra numatyta Orhuso konvencijos 9 straipsnio 
3 dalyje. Tačiau šiuo aspektu kartu būtina pabrėžti, kad aiškinant nacionalinės teisės 
normas, teismas, be kita ko, turėtų atsižvelgti į minėtos Konvencijos normos paskirtį ir 
Konvencijos tikslus (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p., 2011 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A525-2683/2011, 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biu-
letenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.).

100. Suinteresuotai visuomenei (visuomeninėms organizacijoms) teisę kreiptis į 
teismą ginant viešąjį interesą aplinkossrityje suteikia ne vienas nacionalinės teisės ak-
tas. Nacionalinės teisės aktų nuostatos iš esmės šią teisę detalizuoja, jose yra pabrėžia-
ma, kad tokia teisė turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. 

100.1. Pavyzdžiui, suinteresuotos visuomenės teisę įstatymų nustatyta tvarka 
kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos ište-
klių naudojimo srityje įtvirtina Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalis. Lietu-
vos Respublikos PAVĮ 15 straipsnio 3 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 
redakcija) taip pat nustatyta, jog suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respubli-
kos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ginčijant 
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sprendimų, veiksmų ar neveikimo poveikio aplinkai vertinimo srityje materialinį ar 
procesinį teisėtumą.

4) Visuomeninė organizacija turi laikytis įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą 
tvarkos

101. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog Konven-
cijos 9 straipsnio nuostatos nėra besąlyginės ir negarantuoja visuomenei teisės neter-
minuotai kreiptis į teismus. Šiame straipsnyje yra įtvirtinta, kad šalis, vadovaudamasi 
nacionaliniais įstatymais, užtikrina teisę visuomenei kreiptis į teismą, o tai reiškia, kad 
visuomenės atstovai, kreipdamiesi į teismus, privalo laikytis nacionaliniuose teisės ak-
tuose nustatytų reikalavimų, taip pat ir terminų (2008 m. gegužės 23 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A525-132/2008). 

101.1. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje 
byloje nurodė, kad vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, jeigu specialus įstatymas 
nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną 
mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie 
veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Įstatymo nustatytas vieno 
mėnesio kreipimosi į teismą terminas, asociacijai ginant viešąjį interesą, skaičiuotinas 
nuo tos dienos, kai asociacija (asociacijos nariai) faktiškai sužinojo ar turėjo sužinoti 
apie ginčijamą teisės aktą (teisės aktą priėmusį subjektą, akto priėmimo datą, turinį). 
Aiškinantis šį faktą, turi būti vertinama reikšmingų aplinkybių visuma. Vadovaujantis 
ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, prašymo padavimo terminas gali būti atnaujintas pripa-
žinus, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (2006 m. spalio 25 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS15-469/2006, 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. AS143-636/2010). 

102. Taip pat pažymėtina, jog nors pagal Vyriausiojo administracinio teismo 
praktiką pripažįstama visuomeninių organizacijų, padedančių spręsti aplinkosau-
gos problemas, teisė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau tokios organizaci-
jos privalo pasinaudoti privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, 
kai tai nustatyta teisiniu reguliavimu (žr., pvz., 2008 m. vasario 4 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A20-150/2008, 2008 m. spalio 3 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A438-1661/2008). 

II.3.3.3.2. Prokuroro teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą 
(ProkĮ 19 str. 1 d., 2 d. 1 p.; Konstitucijos 118 str. 2 d.)

103. Teismų praktikoje prokuroro teisė paduoti skundą teismui ginant viešąjį 
interesą pripažįstama remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respu-
blikos prokuratūros įstatymu (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919; toliau – ir 
ProkĮ). Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo nusta-
tytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Proku-
roro teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl viešojo intereso gynimo nustato Lietuvos 
Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalis (Žin., 2011, Nr. 91-4333). Joje 
nustatyta, jog prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo 



445

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažei-
dimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, 
kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių jam 
pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. Prokuratūros įstatymo  
19 straipsnio 2 dalies 1 punktas (Žin., 2011, Nr. 91-4333) nustato, jog prokurorai turi 
įgaliojimus kreiptis į teismą gindami viešąjį interesą turėdami pagrindą manyti, kad 
pažeisti teisės aktų reikalavimai.

104. Apibendrinimo sudarytojai pažymi, jog išskirtinių ypatybių prokurorams 
kreipiantis į teismą ir ginant viešąjį interesą būtent aplinkos apsaugos srityje nėra, to-
dėl šiuo klausimu iš esmės aktuali Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prak-
tika, kurioje pasisakyta dėl bendros prokuroro teisės kreiptis į teismus ginant viešąjį 
interesą bei tokio kreipimosi ypatumų.

104.1. Vienas iš prokuroro kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą ypatumų – 
termino, per kurį prokuroras turi kreiptis į teismą skaičiavimas. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į adminis-
tracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti 
eigos pradžia skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad 
yra pažeistas viešasis interesas (2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS39-27/2005, 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39-67/2005, 
2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-585/2005, Administra-
cinių teismų praktika Nr. 8, 205–230 p.; 2007 m. birželio 28 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A438-660/2007, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A556-742/2007), ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, pri-
klausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008, 184–229 p., 2014 m. balandžio 10 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-342/2014, kt.). Teisėjų kolegija pažymėjo, jog 
termino prokurorui kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą eigos pradžios ypatumas, ly-
ginant su savo subjektinę teisę ginančiais asmenimis (t. y. ne nuo administracinio akto 
gavimo, o nuo duomenų apie viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos 
surinkti), yra ne privilegija viešąjį interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas nuose-
klia proceso įstatymų aiškinimo logika. Prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisi-
nių santykių dalyvis. Privatūs subjektai yra tiesioginiai administracinio akto adresatai 
ar kitokiu būdu dalyvauja administraciniu aktu sukurtuose teisiniuose santykiuose, to-
dėl jie, gavę administracinį aktą suvokia, ar šis aktas turi įtakos jų teisėms ir pareigoms, 
ar jis pažeidžia jų teises ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant savo teises. Skir-
tingai nei privatūs subjektai, prokuroras Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų 
pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia viešąjį inte-
resą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Pirmiausia jis turi 
nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, 
ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą. Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo 
būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tam-
pa suvokiama apie šio intereso pažeidimą ir prasideda termino kreiptis į teismą eigos 
pradžia (žr. 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje 
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byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 
2008, 184–229 p.). 

105. Plačiau apie prokuroro teisę ginti teisme viešąjį interesą skaityti Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginan-
čių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 325–362 p.).

II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą 
(AAĮ 6 str. 2 d. 10 p., 8 str. 10 p.; ABTĮ 56 str.)

106. Kaip matyti iš ABTĮ 56 straipsnio, valstybės institucijoms įstatymų nustaty-
tais atvejais taip pat yra suteikta teisė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. 

106.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėdamas bylą, kurioje 
kilo ginčas dėl Aplinkos ministerijos neigiamo atsakymo į pareiškėjų fizinių asmenų 
prašymą „imtis visų įmanomų veiksmų ir priemonių, kad būtų kuo skubiau nustaty-
ta ir atlyginta dėl neteisėto miško iškirtimo aplinkai padaryta žala, patraukti teisinėn 
atsakomybėn už pažeidimą atsakingi asmenys ir atkurta iki pažeidimo buvusi būklė 
(atstatytas nukirstas miškas)“, analizavo Aplinkos ministerijos teisę ginti viešąjį inte-
resą. Buvo nustatyta, kad AAĮ 6 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyta, jog Aplinkos 
ministerija, vykdydama aplinkos apsaugos valdymą ir valstybinį gamtos išteklių nau-
dojimo reguliavimą inter alia vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas. To paties įsta-
tymo 8 straipsnio 10 punkte pasisakoma, jog valstybės valdžios, valdymo ir kontrolės 
institucijos pagal savo kompetenciją privalo, be kita ko, nustatyta tvarka reikalauti, kad 
atsakingi asmenys imtųsi prevencinių, aplinkos atkūrimo ar kitų aplinkos apsaugos 
priemonių, taip pat kontroliuotų, kaip vykdomos šios priemonės. Aplinkos ministerijos 
pareigūnai turi teisę pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, kai tokia žala padaryta vals-
tybės interesams. Aplinkos ministerija, jai pavaldžios ar kitos valstybės ar savivaldybių 
institucijos pagal kompetenciją ieškinius dėl žalos aplinkai bei kitų nuostolių, įskaitant 
prevencinių ir (arba) aplinkos atkūrimo priemonių vykdymą, atlyginimo gali pareikšti 
ūkio subjektui arba kitam asmeniui, padariusiam aplinkai žalos arba sukėlusiam realią 
jos grėsmę, per penkerius metus nuo dienos, kada šios priemonės buvo baigtos taikyti 
arba buvo nustatytas atsakingas ūkio subjektas arba kitas asmuo, atsižvelgus į tai, kuri 
iš minėtų aplinkybių atsirado vėliau. LVAT, sistemiškai įvertinęs šias nuostatas, darė iš-
vadą, kad Aplinkos ministerijai įstatymų leidėjas yra suteikęs įgalinimus ginti viešąjį 
interesą (žr. 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2879/2011).
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III. POVEIKIO IR PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS

1. 1992 m. Rio de Žaneiro konferencijos metu priimtoje deklaracijoje inter alia 
jos 17 principe akcentuojama, jog poveikio aplinkai vertinimo, kaip nacionalinės prie-
monės, turi būti imamasi planuojamos veiklos atžvilgiu, kuri gali turėti reikšmingą 
poveikį aplinkai ir yra kompetentingos nacionalinės institucijos priimamo sprendimo 
objektu.

2. Kaip pažymėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, povei-
kio ir pasekmių aplinkai vertinimo procedūros užtikrina prevencijos principo aplinkos 
apsaugos srityje įgyvendinimą bei kompleksinę aplinkos apsaugą. Prevencijos princi-
pas aplinkos apsaugos srityje įpareigoja asmenis, planuojančius vykdyti ūkinę veiklą, 
galinčią turėti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, užkirsti kelią neigiamo poveikio 
aplinkai atsiradimą (Konstitucijos 53 str. 3 d., AAĮ 4 str.). Poveikio ir pasekmių aplin-
kai vertinimas tai procedūra, kurios tikslas yra įvertinti strateginių dokumentų (planų, 
programų) įgyvendinimo pasekmes bei įvertinti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendi-
nimo pasekmes, būtent jos poveikį aplinkai ir atskiriems jos elementams. Pagal nagri-
nėjimo dalyką poveikio ir pasekmių aplinkai vertinimas gali būti strateginis, planuo-
jamos ūkinės veiklos bei tarpvalstybinis. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas tai 
procedūra, kurios metu vertinamos strateginių dokumentų (planų, programų) įgyven-
dinimo pasekmės. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (individu-
alus poveikio aplinkai vertinimas) tai procedūra, kurios metu vertinamos planuojamos 
ūkinės veiklos įgyvendinimo pasekmės, jos poveikis aplinkai (šiuo aspektu žr. 2013 m. 
gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).

III.1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

3. PAV procesas – tai planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nu-
statymas, apibūdinimas ir įvertinimas (PAVĮ 2 str. 5 d.). Taigi šio proceso objektas yra 
planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų 
gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai (PAVĮ 3 str. 1 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo 
Nr. XI-1433 redakcija). Planuojama ūkinė veikla apibrėžiama kaip numatoma vykdyti 
veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, ga-
mybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos 
būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir 
kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos 
projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplin-
kai (PAVĮ 2 str. 2 d. (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija). Poveikio 
aplinkai vertinimu siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netie-
sioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, 
dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui 
ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, ne-
kilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąvei-
kai; sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir 
kitiems aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti; nustatyti, ar planuojama 
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ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje (PAVĮ 
4 str. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). 

Taigi planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūra skirta numatomo aplinkos po-
kyčio, kurio priežastimi yra planuojama ūkinė veikla, nustatymui ir sprendimo, ar to-
kia veikla leistina, priėmimui (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-1890/2013).

Svarbu, jog PAV procesas yra viena iš sąlygų ūkinės veiklos leidimui gauti (šiuo as-
pektu žr. AAĮ 15 straipsnio 2 dalį (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija); 
taip pat 2010 m. spalio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).

4. Nagrinėjamu aspektu taip pat aktualios 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Par-
lamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projek-
tų PAV (toliau – ir Direktyva 2011/92; įsigaliojimo data – 2012 m. vasario 17 d.) bei 
jos pirmtakė – Direktyva 85/337. Dėl nacionalinės teisės aiškinimo ir taikymo bū-
tent šių direktyvų šviesoje expressis verbis buvo pasisakyta ne vienoje Vyriausiojo 
administracinio teismo nagrinėtoje byloje (žr., pvz., 2014 m. birželio 2 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A822-1472/2014; 2013 m. sausio 22 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A525-355/2013; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A492-12/2011).

5. Atkreiptinas dėmesys, jog poveikio aplinkai vertinimas aktualus ir taikant Kon-
vencijos nuostatas. Pavyzdžiui, byloje Giacomelli prieš Italiją EŽTT konstatavo EŽTK  
8 straipsnio pažeidimą, nustatęs, jog Italija neužtikrino teisingo balanso tarp visuome-
nės intereso turėti pramonės atliekų tvarkymo gamyklą ir pareiškėjo teisės į privataus 
ir šeimos gyvenimo gerbimą. Teismas akcentavo, jog iki 1996 metų (septynerius metus 
nuo pramoninių atliekų detoksikacijos veiklos pradėjimo) iš įmonės, eksploatavusios 
gamyklą, nebuvo reikalaujama atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Be to, vėliau atliktų 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų metu nustatyta, jog gamyklos eksploatavimas 
kėlė riziką vietos gyventojų sveikatai. Taigi keletą metų pareiškėjo teisė į privatų ir šei-
mos gyvenimo gerbimą buvo rimtai pažeista eksploatuojant gamyklą, nutolusią 30 me-
trų nuo pareiškėjo namų (plačiau žr. 2006 m. lapkričio 2 d. sprendimą byloje Giacomelli 
prieš Italiją, pareiškimo Nr. 59909/00). Byloje Tătar prieš Rumuniją Konvencijos  
8 straipsnio pažeidimas pripažintas ir remiantis tuo, jog nacionalinės kompetentingos 
institucijos neatliko savo pareigos iš anksto tinkamai įvertinti aukso gavybos veiklos 
keliamas rizikas bei imtis pakankamų priemonių, ypač galinčių apsaugoti teisę į priva-
taus ir šeimos gyvenimo gerbimą, o bendrai – teisę turėti sveiką ir apsaugotą aplinką 
(plačiau žr. 2009 m. sausio 27 d. sprendimą byloje Tătar prieš Rumuniją pareiškimo  
Nr. 67021/01).

6. PAVĮ 3 straipsnio 2 dalis (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) 
išskiria tris konkrečius atvejus, kuriems esant atliekamas PAV, tai yra: 

1) kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios po-
veikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas); 

2) kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privaloma 
atlikti PAV; 

3) kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų te-
ritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 
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nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Akcentuotina, kad ši nuostata įtvirtina 
savarankišką atvejį, kada privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplin-
kai vertinimą, ir kuris siejamas su dvejomis kumuliatyviomis aplinkybėmis (sąlygomis) 
– (1) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekolo-
ginio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoms ir (2) kompetentinga institucija nustato, kad 
šis poveikis gali būti reikšmingas. Tai reiškia, kad pagal šį punktą atliekamo vertini-
mo objektas apsiriboja tik planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio reikšmingumu  
minėtoms teritorijoms (šiuo aspektu žr. 2015 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A502-2102/2014).

III.1.1. PAV procesas

7. Remiantis PAVĮ 3 straipsnio 5 dalimi (2008 m. birželio 30 d. įstatymo  
Nr. X-1654 redakcija), galima teigti, jog PAV procesą sudaro keturi etapai, tai yra:

1) atranka dėl PAV (toliau – ir PAV atranka), PAV proceso dalyvių informavi-
mas bei pranešimas visuomenei apie priimtą atrankos išvadą. PAV atranką detalizuoja 
PAVĮ 7 straipsnis. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuo-
jamos ūkinės veiklos PAV (PAVĮ 7 str. 2 d.).

2) PAV programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programą, de-
rinimas ir tvirtinimas. Šį etapą išsamiau reglamentuoja PAVĮ 8 straipsnis;

3) PAV ataskaitos rengimas, derinimas ir viešas visuomenės supažindinimas, api-
būdinti PAVĮ 9 straipsnyje.

4) sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie priimtą 
sprendimą, apibrėžti PAVĮ 10 straipsnyje.

PAV proceso dalyviams priskirtini: 1) atsakinga institucija – Vyriausybės įgaliota 
institucija19; 2) planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektai, tai yra valstybės institucijos, 
atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, ir 
savivaldybių institucijos20; 3) planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas); 
4) PAV dokumentų rengėjas; 5) visuomenė; 6) kai atliekamas tarpvalstybinio poveikio 
aplinkai vertinimas – Vyriausybės įgaliota institucija, koordinuojanti tarpvalstybinio 
poveikio aplinkai vertinimo procesą (žr. PAVĮ 5 str. 1 d.).

Rengiant PAV programą bei PAV ataskaitą yra taikomi Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 patvirtinti PAV pro-
gramos ir ataskaitos rengimo nuostatai (Žin., 2006, Nr. 6-225; toliau – ir PAV nuosta-
tai). Šiuo aspektu taip pat aktualus aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu  
Nr. D1-311 patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų nagrinėjimo 

19 Žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 900 „Dėl įgaliojimų 
Aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms suteikimo (Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir 
jai pavaldžioms institucijoms suteikimo)“ (Žin., 2000, Nr. 65-1956) ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro  2006 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882).

20 Pagal PAVĮ 5 straipsnio 2 dalį, PAV subjektai gali būti ir kitos valstybės institucijos, jei jas pakviečia 
dalyvauti atsakinga institucija ar jos pačios suinteresuotos dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo 
procese ir atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar vietos 
ypatumus, tam pritaria.
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Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas (Žin., 2006,  
Nr. 75-2882; toliau – ir PAV dokumentų nagrinėjimo aprašas) bei jau minėtas Visuo-
menės dalyvavimo PAV procese aprašas.

III.1.1.1. Atranka dėl PAV 
(PAVĮ 3 str. 3 d., 7 str. 1, 2, 4-6, 7, 13 d., 1 ir 2 priedai)

8. Kaip minėta, PAV atrankos atlikimo tvarką detalizuoja PAVĮ 7 straipsnis. At-
liekant PAV atranką taip pat taikomi aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsaky-
mu Nr. D1-665 patvirtinti Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai 
(Žin., 2006, Nr. 4-129; toliau – ir PAV atrankos metodiniai nurodymai). 

9. Kaip numatyta PAVĮ 7 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo  
Nr. XI-1433 redakcija), PAV atranka atliekama:

1) planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi 
būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą (2 priedas), ir 

2) tais atvejais, kai PAV proceso dalyviai to reikalauja pagal PAVĮ 3 straipsnio  
3 dalį ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką. PAVĮ 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), jog visi PAV 
proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuoja-
mos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad PAV atranka būtų 
atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į PAVĮ 1 ir 2 prieduose nurody-
tus sąrašus.

10. Klausimas, ar apskritai yra privaloma atlikti PAV atranką, buvo keliamas, pa-
vyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-901/2014. Šioje byloje pareiškėjas asocia-
cija ginčijo Kauno RAAD 2013 m. balandžio 22 d. sprendimą atsisakyti atlikti PAVĮ  
3 straipsnio 3 dalyje ir 7 straipsnyje numatytą atrankos procedūrą UAB „Danplastas“ 
vykdomai veiklai (stiklo plastiko gaminių gamybai). Pareiškėjas siekė, kad skundžia-
mas sprendimas būtų panaikintas ir atsakovas būtų įpareigotas atlikti PAV atrankos 
procedūrą, įvykus esminiam gamybos apimties pasikeitimui.

Nagrinėjamu atveju UAB „Danplastas“ vykdoma veikla nepateko nei į PAVĮ 1, nei 
į PAVĮ 2 priede esančius sąrašus. Be to, ji jau buvo vykdoma nuo 2004 metų. 2003 me-
tais, prieš UAB „Danplastas“ pradedant vykdyti veiklą, Kauno RAAD atliko UAB „Dan-
plastas“ veiklos PAV atranką ir 2003 m. spalio 23 d. priėmė atrankos išvadą, jog PAV 
rengiant programą ir ataskaitą neprivalomas. Taigi prieš UAB „Danplastas“ pradedant 
vykdyti veiklą, atsakovas buvo pareikalavęs atlikti PAV atrankos procedūrą. Tai, pa-
reiškėjo vertinimu, reiškia, kad atsakovas prilygino UAB „Danplastas“ vykdomą veiklą 
PAVĮ 2 priede išvardytoms veikloms, o tai atitinkamai reiškia, kad įvykus esminiam 
gamybos apimties pasikeitimui, atsakovas turi pareikalauti atlikti PAV atrankos proce-
dūrą išplėstos gamybos apimties atžvilgiu. LVAT su tuo nesutiko. 

Esminio gamybos apimties išplėtimo aspektu buvo aktualūs PAVĮ 1 priedo  
10 punktas ir 2 priedo 14 punktas. PAVĮ 1 priedo 10 punkte nustatyta – į Planuojamos 
ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą įrašytos 
planuojamos ūkinės veiklos pakeitimas ar išplėtimas tais atvejais, kai toks pakeitimas 
ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius dydžius, jei jie yra nustatyti. 
PAVĮ 2 priedo 14 punkte nustatyta – į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis 
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aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai 
turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos 
keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir 
technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio 
(masto) ar rūšies pakeitimą naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius 
daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

Remdamasis nurodytų teisės normų analize, LVAT vertino, kad planuojamos ūki-
nės veiklos pakeitimas ar išplėtimas pagrindu atlikti PAV (1 priedo 10 p.) ar PAV at-
ranką (2 priedo 14 p.) yra tik tuo atveju, jei tokia veikla patenka atitinkamai į PAVĮ  
1 arba 2 priede esančius sąrašus. Šios normos negali būti taikomos pagal analogiją tei-
giant, kad dėl į PAVĮ 1 ar 2 priedo sąrašus nepatenkančių veiklos rūšių, esant jų pakei-
timui ar išplėtimui, turi būti atliekamas PAV ar PAV atranka.

Tačiau minėti išaiškinimai nereiškia, kad dėl veiklos, nepatenkančios į PAVĮ 1 ar  
2 priedą, pakeitimo ir (ar) išplėtimo, apskritai negali būti pareikalauta atlikti PAV at-
ranką. Sistemiškai įvertinęs PAVĮ 3 straipsnio 3 dalį, 7 straipsnio 1 ir 2 dalį, LVAT pri-
pažino, jog net ir tais atvejais, kai konkreti planuojama ūkinė veikla nei į PAVĮ 1 prie-
de esantį rūšių sąrašą, nei į PAVĮ 2 priede esantį rūšių sąrašą, neįrašyta, bet kuris PAV 
proceso dalyvis turi teisę reikalauti atsakingos institucijos, kad būtų sprendžiama dėl 
PAV atrankos būtinumo. Vis dėlto diskrecija nuspręsti, ar konkrečiu atveju tokia at-
ranka reikalinga, suteikta atsakingai institucijai. Apibendrinant konkrečias bylos aplin-
kybes padaryta išvada, jog nėra teisinio pagrindo spręsti, kad PAV atranka dėl UAB 
„Danplastas“ veiklos yra reikalinga (2014 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A525-901/2014).

11. Atsakingai institucijai nusprendus atlikti PAV atranką, tampa svarbūs PAVĮ  
7 straipsnio 4-6 dalyse įtvirtinti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant turi būti priimama 
PAV atrankos išvada, tai yra nusprendžiama, ar būtina atlikti PAV. 

Pagal PAVĮ 7 straipsnio 4 dalį, atranka atliekama remiantis planuojamos ūkinės 
veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateikta informacija 
apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinan-
čia planuojamą ūkinę veiklą (veiklos mastas, naudojamos technologijos bei medžiagos, 
gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų susidarymas, jų 
tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine veikla, avari-
jų tikimybė ir jų prevencija). Be to, atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos 
ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūki-
nės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo papildomos infor-
macijos, reikalingos atrankai atlikti (PAVĮ 7 str. 5 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo  
Nr. XI-1433 redakcija). Atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar priva-
loma atlikti PAV, remdamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija bei at-
sižvelgusi į: 1) vietovės, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, jautrumą aplin-
kosaugos požiūriu, ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėnaudos pobūdį, vietovės 
infrastruktūrą, gamybos objektų sutelkimą, santykinį gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir 
regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą, ypatingą dėmesį atkreipdama 
į saugomas teritorijas, taip pat į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos 
gamtosauginius tikslus, tankiai apgyvendintas teritorijas, pelkes, miškus, apsaugines 
zonas, vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizę, teritorijas, kuriose jau viršytas 
leistinas užterštumo lygis ar kurios vertingos istoriniu, kultūriniu arba archeologiniu 
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aspektu; 2) galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūni-
jai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui, kraštovaizdžiui, materialinėms ver-
tybėms, kultūros paveldui ir visų šių veiksnių sąveikai, ypatingą dėmesį atkreipdama į 
galimą poveikio mastą, tarpvalstybinį poveikį, poveikio kompleksiškumą, jo tikimybę, 
trukmę, dažnumą ir grįžtamumą bei teritorijos ir populiacijos dydį (PAVĮ 7 str. 6 d.).

Per 20 darbo dienų nuo informacijos atrankai atlikti gavimo dienos atsakinga ins-
titucija raštu pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), PAV do-
kumentų rengėjui (jeigu jis teikė atrankos informaciją) ir PAV subjektams motyvuotą 
atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio PAV (PAVĮ 7 str. 7 d.). Suinteresuota vi-
suomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti 
atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (PAVĮ 7 str. 9 d.). Pla-
nuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), PAV dokumentų rengėjas, PAV 
subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateik-
ti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą (PAVĮ 7 str.  
10 d.). Atsakinga institucija, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (už-
sakovo), PAV dokumentų rengėjo, PAV subjektų motyvuotą prašymą ar suinteresuo-
tos visuomenės pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti PAV proceso 
dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV (PAVĮ  
7 str. 11 d.). Kai, persvarstant atrankos išvadą, PAV subjektai pareikalauja papildomos 
informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 
(užsakovas) ar PAV dokumentų rengėjas tokią informaciją turi pateikti PAV subjek-
tams. Šie per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu informuoja pla-
nuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją (jeigu jis 
teikė papildomą informaciją) ir atsakingą instituciją apie savo išvadas, ar privaloma 
atlikti PAV (PAVĮ 7 str. 12 d.). Atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų PAV subjektų 
išvadas, per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma 
atlikti PAV (PAVĮ 7 str. 13 d.).

11.1. PAVĮ 7 straipsnio 11-12 dalys reglamentuoja atrankos išvados persvarstymą, 
tai yra administracinę procedūrą, kuri pradedama (inicijuojama) PAVĮ 7 straipsnio  
10 dalyje  numatyto motyvuoto prašymo ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymo 
persvarstyti atrankos išvadą įteikimu atsakingai institucijai ir baigiama šiai instituci-
jai priėmus galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplin-
kai vertinimą. Šios administracinės procedūros metu PAV subjekto  teikiama išvada 
yra vienas iš tarpinių procedūrinių dokumentų. Tokie dokumentai nėra ir negali būti 
savarankišku administracinės bylos dalyku. Iš tiesų konkrečias ir galutines materiali-
nes pasekmes aptariamoje procedūroje sukelia būtent atsakingos institucijos galuti-
nė atrankos išvada, ar privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ver-
tinimas. Taigi, minėtos PAV subjekto išvados teisėtumas ir pagrįstumas negali būti 
vertinamas pagal atskirą reikalavimą, tai yra tokia išvada negali būti savarankiškas 
administracinės bylos dalykas (2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-2102/2014). Remiantis nuoseklia LVAT praktika, galutinė atrankos išvada PAVĮ 
7 straipsnio prasme vertintina kaip sukelianti teisines pasekmes, ji laikytina individu-
aliu teisės aktu ir yra skundžiama teismui (2007 m. lapkričio 26 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A18-1078/2007; 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimas administraci-
nėje byloje Nr. A502-1252/2009; 2010 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-1540/2010). 
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11.2. Kaip nurodoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, 
PAVĮ 7 straipsnio 4-6 dalyse įtvirtintu reguliavimu siekiama optimalaus planuojamos 
ūkinės veiklos organizatoriaus ir suinteresuotos visuomenės, kuriai planuojama ūkinė 
veikla darys ar gali daryti poveikį, interesų derinimo. Atliekamos atrankos metu pa-
kanka įvertinti, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį, šiame etape nespren-
džiant dėl galimo poveikio konkretaus masto. Detaliai planuojamos ūkinės veiklos po-
veikis aplinkai nustatomas PAV ataskaitoje, sudarytoje pagal programą, kurią rengia 
kompetentingas subjektas vadovaudamasis PAV nuostatais (2011 m. birželio 2 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011).

Atrankos tikslas iš esmės yra įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla dėl savo po-
būdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. 
Atitinkamai pripažinus, kad planuojama ūkinė veikla dėl minėtų ją apibūdinančių 
aplinkybių gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, tokios veiklos poveikio aplinkai 
vertinimas turi būti atliekamas. Įstatymų leidėjo vartojama formuluotė „gali daryti“, 
ją vertinant PAVĮ 7 straipsnio 7 ir 13 dalyse numatytos atsakingos institucijos parei-
gos motyvuoti (galutinę) atrankos išvadą kontekste, leidžia teigti, kad pakanka moty-
vuotos prielaidos apie galimą reikšmingą poveikį, kai yra atliekama minėta atranka. Ir 
priešingai, atrankos išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertini-
mas yra neprivalomas, galima priimti tik tokiu atveju, kai neabejotinai konstatuojama, 
kad ši veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio aplinkai PAVĮ prasme 
(2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014).

11.3. Be to, aiškinant PAVĮ 7 straipsnio 4 dalį lingvistiniu būdu, administracinių 
teismų praktikoje konstatuota, kad PAVĮ numato, į ką privalo atsižvelgti atsakinga ins-
titucija priimdama išvadą, tačiau pagrindų, kuriems esant atsakinga institucija privalo 
priimti išvadą atlikti PAV ar jo neatlikti, nedetalizuoja (2007 m. lapkričio 26 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A261-1078/2007). Tokio sprendimo [išvados atlikti PAV ar 
jo neatlikti] priėmimas yra paliekamas atsakingos institucijos diskrecijai (2011 m. bir-
želio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011). Dėl atsakingos instituci-
jos diskrecijos teisės priimant atrankos išvadą ar galutinės atrankos išvadą analogiškai 
aiškintina ir PAVĮ 7 straipsnio 6 dalis (2009 m. lapkričio 23 d. sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A502-1252/2009). Tačiau svarbu, jog atsakinga institucija neturi neribo-
tos diskrecijos nuspręsti dėl PAV privalomumo ir priimdama galutinę išvadą privalo 
įvertinti aplinkybes, nurodytas PAVĮ 7 straipsnio 6 dalyje (2014 m. liepos 17 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr. A556-1424/2014).

11.4. Remiantis PAVĮ 7 straipsnio 2, 4-6 dalimis, akivaizdu, jog atsakinga institu-
cija, priimdama atrankos išvadą privalo ne tik atsižvelgti į planuojamos ūkinės veiklos 
organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateiktą informaciją apie vietą, 
kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informaciją, apibūdinančią planuoja-
mą ūkinę veiklą, tačiau taip pat išanalizuoti ir įvertinti minėtą informaciją bei išanali-
zuoti daugelį kitų veiksnių, nurodytų PAVĮ 7 straipsnio 6 dalyje, identifikuojant galimą 
planuojamos ūkinės veiklos poveikį įvairiems saugomiems gėriams (2014 m. birželio 
2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1472/2014). 

11.5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog konkrečios 
atrankos dėl PAV apimtį pirmiausia apsprendžia planuojamos ūkinės veiklos organi-
zatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateikta informacija atrankai atlik-
ti. Atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą, jog planuojamos ūkinės veiklos 
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PAV yra neprivalomas, turi aiškiai ir nedviprasmiškai savo sprendime nurodyti kon-
krečią (tikslią) veiklą, dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje išvadoje įvar-
dytos planuojamos ūkinės veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra negalimas 
(2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-989/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 124-154 p.; 
taip pat žr. 2015 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014).

11.6. Vien administracinio akto pavadinimo nepakanka apspręsti atliktos atran-
kos dėl PAV apimtį. Šiuo tikslu turi būti, be kita ko, analizuojamas ir pats administra-
cinio akto, kuriame įtvirtinta aptariama atrankos išvada, turinys. Dėl turinio analizės 
apimties būtina pastebėti, kad minėtas įstatymų leidėjo apibrėžtas planuojamos ūkinės 
veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateiktos informacijos 
ir atsakingos institucijos atliekamos atrankos dėl PAV tarpusavio ryšis savaime supo-
nuoja pareigą išvadą dėl atrankos privalomumo ar neprivalomumo ir administracinį 
aktą, kuriame ši išvada įforminta, vertinti atsižvelgiant inter alia į teiktą informaciją 
atrankai atlikti (2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A822-989/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 
2013, 124-154 p.).

12. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgiamoje srityje administraciniai 
ginčai kilo, kai ūkio subjektai ginčijo atrankos išvadas, numatančias pareigą atlikti PAV 
(žr., pvz., 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1078/2007; 
2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009; 2011 m. 
birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011; 2011 m. lapkričio 
28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-3261/2011; 2012 m. spalio 4 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A662-2883/2012; 2014 m. sausio 16 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A502-2532/2014; 2014 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A602-621/2014); asociacijos, fiziniai asmenys, priešingai, reikalavo panaikinti atrankos 
išvadas, kuriose konstatuojama, jog PAV neprivalomas (pvz., 2011 m. birželio 6 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A525-1484/2011; 2014 m. birželio 2 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A822-1472/2014; 2014 m. liepos 17 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A556-1424/2014), arba prašė įpareigoti atsakingą instituciją atlikti PAV atrankos pro-
cedūrą (pvz., 2014 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-901/2014).

III.1.1.1.1. Galutinės atrankos išvados motyvavimas 
(PAVĮ 7 str. 4-6, 7, 13 d.)

13. Apibendrinus šios srities bylas, galima daryti išvadą, jog viena pagrindinių 
problemų yra tai, jog galutinės atrankos išvados stokoja motyvuotumo ir pagrįstumo. 
Akcentuotina, kad pagal PAVĮ 7 straipsnio 7 ir 13 dalis, Atrankos metodinių nurody-
mų 11 punktą, PAV dokumentų nagrinėjimo aprašo 6 punktą, VAĮ 8 straipsnį, atrankos 
išvados privalo būti motyvuotos. 

13.1. Kitaip tariant, atsakingai institucijai yra nustatyta pareiga priimti motyvuo-
tą galutinę atrankos išvadą. Ši išvada turi būti priimama įvertinant PAVĮ 7 straipsnio  
6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus kriterijus. Atsakinga institucija, gavusi PAV subjek-
tų pasiūlymus, turi juos įvertinti ir nuspręsti, ar juose nurodytai argumentai yra pagrįs-
ti ir sudaro pagrindą teigti, kad konkrečiu atveju turi būti atliekamas PAV. Institucijai 
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neužtenka galutinėje atrankos išvadoje konstatuoti, kad tam tikri pasiūlymai yra 
gauti, tačiau būtina juos įvertinti ir nurodyti, kokie konkrečiai juose nurodyti aspek-
tai leidžia teigti, kad turi būti ar neturi būti atliekamas PAV. Galutinė atrankos išvada 
yra priimama apsvarsčius ir įvertinus pirminės atrankos išvados teisingumą. Taigi pri-
imant priešingą sprendimą nei tas, kuris buvo nurodytas pirminėje atrankos išvado-
je, minėta argumentacija yra svarbi, nes iš galutinės atrankos išvados turi būti aišku, 
kokios aplinkybės lemia, kad yra priimamas priešingas sprendimas. Priimant galutinę 
atrankos išvadą, turi būti įvertinti PAVĮ 7 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti 
kriterijai ir bent bendrai pasisakoma, kokiems konkretiems aplinkos veiksniams (gyvū-
nijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui ir kt.) bus galimai daromas neigiamas poveikis. 
Be to, kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų, inter alia konstitucinių, tei-
sės principų (teisinės valstybės, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, pro-
porcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, 
objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Tai reiškia, jog atsakinga 
institucija, galutinėje atrankos išvadoje nutardama, kad būtina atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą, privalo tokį savo sprendimą tinkamai argumentuoti (2014 m. birželio 2 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-621/2014).

13.2. Dėl atsakingos institucijos pareigos argumentuoti galutinę atrankos išva-
dą, gali būti paminėta administracinė byla Nr. A556-1424/2014. Šioje byloje pareiškė-
jai Lietuvos ornitologų draugija, Trakų rajono žemės ūkio bendrovė „Merkys“ ir Palu-
knio bendruomenės „Dienmedis“ prašė panaikinti dvi 2013 m. gegužės 31 d. Vilniaus 
RAAD priimtas galutines atrankos išvadas. Ginčijamais teisės aktais nuspręsta, jog PAV 
UAB „Gavyba“ ūkinei veiklai – durpių išteklių eksploatacijai Naujienų durpių telkinio 
30,61 ha plote ir UAB „Ferta“ ūkinei veiklai – durpių išteklių eksploatacijai Naujienų 
durpių telkinio 134,48 ha plote neprivalomi. 

Pareiškėjai pirmiausia nurodė, jog bendras plotas, skaičiuojant abiejų bendro-
vių ketinamas eksploatuoti Naujienų durpių telkinio dalis kartu, viršija 150 ha. PAVĮ  
1 priedo 2.3 punkte nustatyta, kad tokiu atveju – durpių gavybai, kai gavybos plotas 
yra 150 ha ir didesnis – PAV privalomas. 

Vyriausiasis administracinis teismas su tuo nesutiko. Jis pažymėjo, kad pagal ga-
liojantį teisinį reglamentavimą vien tai, kad UAB „Gavyba“ ir UAB „Ferta“ planuoja 
ūkinę veiklą vykdyti toje pačioje Naujienų durpių telkinio teritorijoje, savaime nesuda-
ro pagrindo šių bendrovių gavybos plotus vertinti kartu. Ginčo plotai yra atskirti plen-
tu ir nesiriboja. Byloje taip pat nėra duomenų, įrodančių, kad paminėtos bendrovės yra 
susijusios bei kad ginčo ūkinę veiklą vykdys kartu. Teismas konstatavo, kad analizuo-
jama ūkinė veikla patenka į PAVĮ 2 priedo 2.1 punktą – durpių gavyba, kai gavybos 
plotas – mažiau kaip 150 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha.

Toliau vertindamas ginčijamų aktų teisėtumą, Vyriausiasis administracinis teis-
mas akcentavo, jog PAVĮ nuostatos (7 str. 2, 4-6 d.) numato kompleksą kriterijų, į ku-
riuos turi būti atsižvelgiama sprendžiant, ar PAV yra privalomas. Remiantis nustatytu 
teisiniu reguliavimu, atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą dėl PAV atlikimo 
privalomumo, turi ne tik remtis planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsako-
vo) ar PAV dokumentų rengėjo pateikta informacija, bet taip pat privalo įvertinti ir 
kitas aplinkybes, nurodytas PAVĮ 7 straipsnio 6 dalyje.

Apžvelgiamu atveju Vilniaus RAAD 2013 m. gegužės 31 d. galutinėse atrankos išva-
dose dėl Naujienų durpių telkinio dalies (30,61 ha ir 134,48 ha) naudojimo PAV nurodė, 
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jog durpių kasyba leistų įsisavinti naudinguosius išteklius, kurie šiuo metu genda, tuo 
pačiu teršdami aplinką (anglies dvideginio bei metano dujomis), be to, pagal Trakų 
rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą Naujienų durpių telkinys priskiriamas 
pagrindiniams leistiniems eksploatuoti naudingųjų iškasenų telkiniams; planuojamos 
ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas, kultūros paveldo objektų, Europos eko-
loginio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, teritorijos plotas užima apie 5 proc.; Paluknio 
pievų ir planuojamos veiklos vietoje šiuo metu jau vykdoma ūkinė veikla. Galutinėse 
išvadose detaliai aptarta pati planuojama ūkinė veikla, tačiau iš esmės nenurodoma dėl 
galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio gyvūnijai ir augalijai, nevertinta, kad pla-
nuojama ūkinė veikla bus atliekama skirtinguose Naujienų durpių telkinio 30,61 ha ir 
134,48 ha plotuose, t. y. pilnai neįvertintas planuojamos veiklos mastas ir galimas ben-
dras jo poveikis aplinkai. Pažymint, jog pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos 
duomenis, planuojamos veiklos teritorijoje buvo fiksuotas griciuko ir stulgio buvimas, 
nėra vertinama galima planuojamos ūkinės veiklos įtaka ginčo teritorijoje fiksuotiems 
saugomiems paukščiams. Ginčijamose išvadose taip pat nurodyta, kad artimiausia 
„Natura 2000“ teritorija yra 660 m į pietus nuo durpių telkinio nutolusi Merkio upė, 
tačiau nepateiktas pagrindimas, kodėl ūkinė veikla nekels grėsmės Europos ekologinio 
tinklo „Natura 2000“ gamtinei aplinkai.

Byloje nustatyta, jog atsakovui 2013 m. balandžio 12 d. priėmus išvadas, kad PAV 
neprivalomas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Paluknio seniūnija ir Lietuvos ornitologų draugija pateikė pastabas ir 
siūlymus persvarstyti atrankos išvadas. Trakų rajono savivaldybės administracija ir Pa-
luknio seniūnija kėlė abejones dėl planuojamos durpių gavybos veiklos ir dėl atsakovo 
išvados, jog PAV nebūtinas, nurodė, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas tu-
rės neigiamų pasekmių teritorijos biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui bei Trakų rajo-
no žemės ūkio subjektų ekonominei ir socialinei raidai. Tuo tarpu Lietuvos ornitologų 
draugija 2013 m. gegužės 10 d. rašte akcentavo, kad ginčo teritorijos yra ypač vertingos 
ornitologiniu požiūriu dėl jose perinčių nykstančių ir saugomų paukščių rūšių bei mi-
gruojančių paukščių sankaupų, bei kad atsakovui UAB „GJ Magma“ pateikta informa-
cija yra klaidinga ir neatspindi realios ornitofaunistinės situacijos planuojamos ūkinės 
veiklos plote, atkreipė dėmesį, kad abiejuose planuojamos ūkinės veiklos plotuose yra 
globaliai nykstančio į ES Paukščių direktyvos I priedą įrašyto stulgio tuokvietės, kurios 
yra viena iš penkių rytų Lietuvoje likusių šios rūšies perimviečių ir antra pagal svarbą 
pagal populiacijos būklę.

Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, nagrinėjamu atveju vertinant, ar galu-
tinės atrankos išvados yra pagrįstos, turi būti atsižvelgta į tai, jog, kaip nustatyta, suin-
teresuota visuomenė bei vietos savivaldos institucijos iš esmės nesutiko su planuojama 
Trakų rajono Naujienų durpių telkinio eksploatacija dėl galimo ženklaus neigiamo ūki-
nės veiklos poveikio aplinkai bei gyventojams. Tačiau galutinėse išvadose neatsispindi 
argumentai dėl minėtose Trakų rajono savivaldybės administracijos, Paluknio seniūni-
jos ir Lietuvos ornitologų draugijos pastabose nurodytų aplinkybių. 

Pažymėta, kad institucijai neužtenka galutinėje atrankos išvadoje konstatuoti, kad 
tam tikros pastabos yra gautos, tačiau būtina jas įvertinti ir nurodyti, kokios aplinky-
bės paneigia pastabose bei pasiūlymuose keliamas abejones dėl to, ar šiuo atveju nepri-
valo būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Be to, galutinė atrankos išvada yra priimama apsvarsčius ir įvertinus pirminės  
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atrankos išvados teisingumą (PAVĮ 7 str. 11 d.), todėl joje turėtų būti pateikta papildo-
ma argumentacija dėl daromos išvados apie PAV atlikimo būtinumą. Tačiau, kaip maty-
ti iš 2013 m. balandžio 12 d. atrankos išvadų ir 2013 m. gegužės 31 d. galutinės atrankos  
išvadų, jose priimti sprendimai dėl PAV atlikimo neprivalomumo motyvuojami iš es-
mės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, ginči-
jamos galutinės atrankos išvados negali būti laikomos pagrįstomis ir pakankamai mo-
tyvuotomis PAVĮ 7 straipsnio 4 ir 5 dalių, 6 dalies 1 ir 2 punktų bei 13 dalies prasme. 
Atsakovo priimtose galutinės atrankos išvadose, nesilaikant PAVĮ 7 straipsnio 6 dalies 
reikalavimų, nėra aptarta dauguma iš minėto straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nuro-
dytų reikšmingų kriterijų, o esama motyvacija nėra pakankama išvadai, kad PAV pla-
nuojamai ūkinei veiklai nėra reikalingas. Taigi ginčijami aktai nėra pakankamai moty-
vuoti ir pagrįsti, dėl to negali būti laikomi teisėtais. 

Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų skundai tenkinti iš dalies – galutinės atrankos išvados 
panaikintos, o atsakovas įpareigotas priimti naujas galutines išvadas dėl UAB „Ferta“ 
ir UAB „Gavyba“ planuojamo Naujienų durpių telkinio (134,48 ha ir 30,61 ha) nau-
dojimo PAV laikantis PAVĮ 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų (2014 m. liepos 17 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1424/2014).

13.3. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. A662-2883/2012, kurioje buvo vertina-
ma Klaipėdos RAAD 2012 m. vasario 15 d. priimta galutinė atrankos išvada, nustačiu-
si, jog pareiškėjo vykdomai veiklai – smėlio ir žvyro karjero eksploatavimui – PAV yra 
privalomas, konstatuota, jog atsakovo priimtas aktas yra pakankamai motyvuotas. 

Byloje nustatyta, jog ginčijama galutinė atrankos išvada priimta persvarsčius 
2011 m. gruodžio 14 d. atrankos išvadą remiantis Kultūros paveldo departamento te-
ritorinio padalinio pateiktame 2011 m. spalio 27 d. rašte išdėstytais motyvais, jog prieš 
vykdant planuojamą ūkinę veiklą būtina atlikti PAV paveldosauginiu aspektu dėl ga-
limų archeologinių vertybių atskleidimo. Vadovaujantis PAVĮ 7 straipsnio 11 dalimi, 
2011 m. gruodžio 14 d. vyko atrankos išvados persvarstymas. Teritorinis padalinys 
archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybę pareiškėjo planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijoje grindė Mokslinės archeologijos komisijos nuomone. Ši ko-
misija 2011 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokole, įvertinusi visus duomenis, nutarė, kad 
planuojamo karjero vieta yra potencialiai vertinga archeologiniu atžvilgiu, nes joje yra 
archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybė.

Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, konsta-
tavo, jog atsižvelgiant į tai, kad byloje nebuvo pateikta duomenų apie pareiškėjo pla-
nuojamos ūkinės veiklos teritorijoje atliktus reikiamus archeologinius tyrimus ir ne-
buvo aišku, kurioje konkrečiai aplink pelkes esančioje teritorijoje galėjo būti įkurtos 
gyvenvietės, vertintina, jog buvo reali grėsmė, kad buvusios gyvenvietės ar jų dalis gali 
patekti į pareiškėjo siekiamą eksploatuoti sklypą, dėl ko buvo pagrįstai konstatuota, 
jog yra būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Mokslinės archeologinės komisijos 
pateiktą informaciją teismas vertino kaip pakankamą pagrindą padaryti išvadą dėl 
archeologinio pobūdžio vertingų savybių galimo buvimo (tikimybės), todėl nesutiko 
su pareiškėjo argumentu, jog sprendimą atlikti PAV paveldosauginiu aspektu galima 
tik po archeologinių tyrimų atlikimo ir nustatymo. Pareiškėjo apeliacinio skundo ar-
gumentai, jog atsakovas, nepareikalaudamas iš planavimo organizatoriaus paneigti ar 
patvirtinti archeologines vertybes planuojamoje teritorijoje, pateikiant daugiau infor-
macijos, pažeidė PAVĮ 7 straipsnio 12 dalį, vertinti kaip nepagrįsti, kadangi pareiškėjo 
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teisė pateikti tokius duomenis nebuvo ribojama. Taip pat kaip nepagrįsti atmesti pa-
reiškėjo argumentai, jog atsakovas pažeidė PAVĮ 7 straipsnio 13 dalies nuostatas. Pasak 
LVAT, atsakovo priimta galutinė atrankos išvada yra motyvuota ir atitinka jos priė-
mimui keliamus reikalavimus (2012 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A662-2883/2012).

13.4. Administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011 pareiškėjas ginčijo Vilniaus 
RAAD 2010 m. liepos 1 d. galutinę atrankos išvadą, nustačiusią jog pareiškėjo planuo-
jamai ūkinei veiklai – distribucinių sandėlių ir logistikos komplekso statybai – būtina 
atlikti PAV, be kita ko, teigdamas, jog galutinė atrankos išvada nėra pakankamai moty-
vuota. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tuo nesutiko.

Byloje nustatyta, jog ginčijama galutinė atrankos išvada buvo priimta persvarsčius 
atrankos išvadą, atsižvelgus į tai, kad visi svarstyme dalyvavę visuomenės atstovai rei-
kalavo atlikti komplekso statybos privalomą PAV, teigdami, kad jų motyvai pagrįsti ir 
išdėstyti Salininkų bendruomenės asociacijos 2010 m. birželio 17 d. rašte, o svarstymo 
metu atsakymų į klausimus neišgirdę; Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas 
nurodė, kad privalomo PAV atlikti nebūtina, tačiau reikia atlikti poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo procedūras; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos 
apsaugos skyrius nurodė, kad PAV yra privalomas, kadangi numatomas planuojamos 
ūkinės veiklos vykdymas gali turėti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ir gamtinei 
aplinkai.

Analizuodamas kilusį ginčą, LVAT pažymėjo, kad PAVĮ 7 straipsnio 4-6 dalių 
nuostatomis siekiama optimalaus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir suin-
teresuotos visuomenės, kuriai planuojama ūkinė veikla darys ar gali daryti poveikį, in-
teresų derinimo, ir atliekamos atrankos metu pakanka įvertinti, kad planuojama ūkinė 
veikla gali daryti poveikį, šiame etape nesprendžiant dėl galimo poveikio konkretaus 
masto. Detaliai planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai nustatomas PAV ataskai-
toje, sudarytoje pagal programą, kurią rengia kompetentingas subjektas vadovaujan-
tis Aplinkos ministerijos patvirtintais PAV programos ir ataskaitos rengimo nuostatais 
(PAVĮ 8 str. 1 d.). 

Atsižvelgdamas į tai, LVAT nurodė, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog priimant 
Vilniaus RAAD 2010 m. liepos 1 d. galutinę atrankos išvadą jau turėjo būti konkrečiai 
įvertinta planuojamas ūkinės veiklos poveikio aplinkai mastas – triukšmo lygio padi-
dėjimas, užstatymo intensyvumas, poveikis požeminių vandens telkinių sanitarinėms 
apsaugos zonoms, paviršinių nuotekų tvarkymas, transporto srautų padidėjimas, oro 
taršos padidėjimas, poveikis Salininkų sodų gyventojų poilsiui ir gyvenimo kokybei. 

Ginčijama išvada padaryta remiantis Salininkų bendruomenės asociacijos rašte, 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išvadoje iš-
dėstytais argumentais, Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovo nurodymu, kad 
reikia atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Pareiškėjas yra su-
sipažinęs su šia informacija, todėl jo teiginiai apie tai, kad išvada nemotyvuota ir nepa-
grįsta, atmestini. Apie išvados motyvų buvimą ir jų pakankamumą spręstina remiantis 
informacijos, sudarančios vieno ar kito sprendimo priėmimo pagrindą, suteikimo su-
interesuotam asmeniui (šiuo atveju pareiškėjui) ir jos vertinimo pakankamumo krite-
rijumi (2011 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011).

13.5. Administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009 taip pat kilo ginčas dėl Klaipė-
dos RAAD 2008 m. rugsėjo 10 d. galutinės atrankos išvados, kurioje buvo vertinamas 
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UAB „Alveta“ planuojamos ūkinės veiklos – Pagėgių sklypo žvyro-smėlio karjero įren-
gimas, teisėtumo. Šioje išvadoje nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas. 
Pagrindiniai motyvai, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, buvo šie: a) PAV su-
bjektai – Tauragės apskrities viršininko administracija ir Pagėgių savivaldybės admi-
nistracija pateikė motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl PAV; b) planuojamo eksploa-
tuoti žvyro-smėlio karjero gretimybėse yra kultūros paveldo objektas, t. y. buvusi karo 
belaisvių stovyklos „Oflager-53“ teritorija; c) Pagėgių savivaldybės administracijos gy-
ventojai nepritaria planuojamai ūkinei veiklai; d) planuojamas žvyro-smėlio karjeras 
patenka į valstybinio miško teritoriją. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ginčijamą išvadą pripažino teisėta ir 
pagrįsta. Teismas pirmiausia konstatavo, jog suinteresuota visuomenė buvo netinkamai 
informuota apie pareiškėjo planuojamą ūkinę veiklą (PAVĮ 7 str. 8 d.; PAV dokumentų 
nagrinėjimo aprašo 8.1; 9 p.) – byloje nebuvo jokių duomenų apie tai, jog atitinkama 
informacija apie atrankos išvadą būtų buvus paskelbta savivaldybės (seniūnijos), ku-
rios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje. Be to, pasak LVAT, pirmo-
sios instancijos teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, jog tai, kad ginčo sklypo gre-
timybėje yra kultūros paveldo objektas (buvusi karo belaisvių stovykla „Oflager-53“), 
nagrinėjamu atveju nėra reikšminga, kadangi jis nepatenka į planuojamo žvyro-smėlio 
karjero teritoriją ar jo sanitarines apsaugos zonas. Kaip buvo nustatyta byloje iš liudy-
tojų parodymų, nėra aišku, kur baigiasi faktinės šios stovyklos ribos, nes nebuvo atlikti 
reikiami archeologiniai tyrimai, todėl yra reali grėsmė, kad dalis faktinės minėtos sto-
vyklos teritorijos pateks į UAB „Alveta” siekiamą eksploatuoti sklypą, dėl ko yra būti-
na atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Tą patvirtina ir Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostata, jog įstatymų nustatyta tvarka verti-
nant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, tos veiklos organizatorius Kultūros 
paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos užsako poveikio vertinimui būtinus 
taikomuosius mokslinius nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimus. Nagrinėjamu atveju 
Kultūros paveldo departamentas laikėsi pozicijos, kad tokie tyrimai turi būti privalo-
mai atlikti. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai neatsižvelgė ir į tai, jog 
UAB „Alveta“ planuojama ūkinė veikla kelia Rusijos Federacijos susidomėjimą. Kaip 
nurodoma PAVĮ 7 straipsnio 6 dalies 2 punkte, atsakinga institucija, priimdama išvadą, 
ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, turi atsižvelgti inter alia į tarpvals-
tybinį poveikį. Be to, neaišku, kuo remdamasis, pirmosios instancijos teismas padarė 
išvadą, jog UAB „Alveta” planuojamame eksploatuoti sklype iškirtus mišką, jam žalos 
padaryta nebus. Tai, jog Šilutės miškų urėdijos atstovas teisminio nagrinėjimo metu 
nurodė, kad mažiausia žala miškui bus padaryta įrengus 23,7 ha žvyro-smėlio karje-
rą, nereiškia, jog ji nebus padaryta, taip pat nereiškia ir to, jog ji, kaip nurodė Šilutės 
miškų urėdijos atstovas, bus maža. Atsižvelgusi į tai, kad ginčo sklypas patenka į vals-
tybinio miško teritoriją, LVAT teisėjų kolegija laikėsi pozicijos, kad atsakovas pagrįstai 
tai vertino kaip vieną iš veiksnių, pagrindžiančių būtinybę atlikti PAV. LVAT pažymėjo 
ir tai, jog į sanitarinę apsaugos zoną patenka keletas pastatų, kuriuose, nors jie ir nėra 
įregistruoti kaip gyvenamieji namai, kai kurių liudytojų teigimu, faktiškai gyvena žmo-
nės. Tais atvejais, kai yra sprendžiama dėl PAV atlikimo reikalingumo, yra būtinybė 
atsižvelgti ir į tokias aplinkybes (2009 m. lapkričio 23 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A502-1252/2009).
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III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas 
(PAVĮ 7 str. 12 d.; VAĮ 26 str. 3 d., 31 str.)

14. Kaip minėta, pagal PAVĮ 7 straipsnio 12 dalį (2011 m. birželio 9 d. įstatymo 
Nr. XI-1433 redakcija), kai, persvarstant atrankos išvadą, PAV subjektai pareikalauja 
papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą, planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius (užsakovas) ar PAV dokumentų rengėjas tokią informaciją turi pateikti 
PAV subjektams. Šie per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu infor-
muoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją 
(jeigu jis teikė papildomą informaciją) ir atsakingą instituciją apie savo išvadas, ar pri-
valoma atlikti PAV.

14.1. Ši norma buvo aktuali administracinėje byloje Nr. A502-2532/2013, kurioje 
pareiškėjai ginčijo Vilniaus RAAD 2012 m. lapkričio 19 d. galutinę atrankos išvadą, nu-
stačiusią, jog pareiškėjų planuojamai ūkinei veiklai (Miškinių žvyro ir smėlio telkinio 
naujo ploto naudojimui) būtinas PAV.

Pareiškėjai paaiškino, kad nesutinka su atsakovo sprendimu, kad jų planuojamai 
ūkinei veiklai privalomas PAV, nes skundžiamas aktas yra nemotyvuotas, neatitinka 
individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Pareiškėjai iki galutinės at-
rankos išvados priėmimo pašalino visus Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir UAB 
„Miškinių karjeras“ nurodytus trūkumus. Išvada priimta kitais pagrindais nei buvo 
pradėta atrankos išvados peržiūrėjimo procedūra, ji nėra pagrįsta konkrečiomis teisės 
normomis bei objektyviais duomenimis.

Nagrinėjamos bylos duomenys rodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras 
(PAV subjektas) ir UAB „Miškinių karjeras“ (suinteresuota visuomenė), nesutikdami 
su Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 26 d. atrankos išvada, kad pareiškėjų planuojamai 
ūkinei veiklai PAV neprivalomas, atitinkamai 2011 m. lapkričio 9 d. ir 2011 m. lapkri-
čio 25 d. PAVĮ 7 straipsnio 9 ir 10 dalyje nustatyta tvarka kreipėsi į Vilniaus RAAD, 
prašydami persvarstyti atrankos išvadą. Vilniaus RAAD, 2011 m. gruodžio 6 d. posė-
dyje nagrinėdamas šį klausimą, nurodė PAV dokumento rengėjui pateikti papildomą 
medžiagą. Reikalaujamą informaciją Vilniaus RAAD ir Vilniaus visuomenės sveika-
tos centras gavo 2012 m. spalio 31 d., o UAB „Miškinių karjeras“ ji buvo įteikta paštu 
2012 m. lapkričio 5 d., t. y. po 10 mėnesių nuo minėto įpareigojimo davimo. 

Vertindama šią situaciją, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad PAVĮ nenurodytas 
laikotarpis, per kurį planuojamos ūkinės veiklos organizatorius turi pateikti papildomą 
informaciją PAV subjektams, be to, konkretus terminas pareiškėjams nebuvo nustatytas 
ir Vilniaus RAAD 2011 m. gruodžio 6 d. protokoliniu sprendimu. Nepaisant paminėtų 
aplinkybių susiklosčiusi padėtis, kai 2011 m. rudenį pradėta PAV atrankos procedūra 
(atrankos išvados persvarstymo stadijoje) tęsėsi nepateisinamai ilgai (net iki 2012 m. 
lapkričio 19 d.), negali būti pripažinta kaip atitinkanti viešojo administravimo prin-
cipus. VAĮ, kurio teisės normos PAVĮ atžvilgiu yra lex generalis, 26 straipsnio 3 dalyje 
įtvirtinta, kad dokumentams ir informacijai, reikalingiems administracinės procedūros 
sprendimui priimti, pateikti turi būti nustatytas konkretus terminas. Vilniaus RAAD mi-
nėtos pareigos neatliko, tuo sudarydamas pareiškėjams galimybę nuo 2011 m. gruodžio 
6 d. neapibrėžtą laiką vilkinti administracinės procedūros užbaigimą. Todėl atsižvelg-
dama į faktą, kad viešojo administravimo subjektas nenustatė pareiškėjams termino, 
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per kurį jie turėjo pateikti galutinei atrankos išvadai priimti reikalingą informaciją, 
LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog šie veiksmai privalėjo būti atlikti per protingą 
ir objektyviai pakankamą laiką, bet kuriuo atveju neviršijantį bendros administracinės 
procedūros trukmės (VAĮ 31 str.). 

Nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų visuma vienareikšmiškai patvirtino, jog 
pareiškėjai, pasinaudodami atsakovo klaida, nesąžiningai ilgai delsė pateikti būtinus 
duomenis, todėl Vilniaus RAAD, 2012 m. spalio 31 d. susipažinęs su papildoma infor-
macija, teisėtai ir pagrįstai aktualumo netekusią atrankos išvadą persvarstė nesilaiky-
damas Vilniaus visuomenės sveikatos centro prašyme ir UAB „Miškinių karjeras“ pa-
siūlyme suformuluotų ribų.

LVAT, pripažinęs, kad atsakovas, PAVĮ nustatyta tvarka peržiūrėdamas 2011 m. 
spalio 26 d. atrankos išvadą turėjo teisę, nulemtą tarp administracinės bylos proce-
so šalių susiklosčiusių teisinių santykių specifikos, atlikti naują atranką, konstatavo, 
jog siekiant teisingai išspręsti bylą tikrinamu atveju yra būtina nuodugniai ištirti bei 
įvertinti 2012 m. lapkričio 19 d. galutinės atrankos išvados priėmimo motyvus, gin-
čijamus pareiškėjų skunde. Byla šiuo aspektu perduota apygardos administraciniam 
teismui nagrinėti iš naujo (2014 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-2532/2013).

III.1.1.2. PAV programa

15. Kai yra privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai yra 
rengiama PAV programa (PAVĮ 8 str. 1 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 
redakcija). Ji nustato PAV ataskaitos turinį, joje nagrinėjamus klausimus (PAVĮ 8 str. 
3 d.). Programą rengia PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis PAV nuostatais 
(PAVĮ 8 str. 2 d.). Programoje turi būti pateikta: 1) trumpas pagrindinių PAV doku-
mentų rengėjo svarstytų alternatyvų aprašymas; 2) trumpas techninių charakteristi-
kų, technologinio proceso ir numatomų naudoti medžiagų, gamtinių išteklių reikmių 
ir žemės naudojimo (statybos ir eksploatavimo etapais) aprašymas; 3) trumpas teri-
torijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aprašymas; 4) informacija apie tai, kokie 
aplinkos komponentai ir koks poveikis bus nagrinėjamas atliekant vertinimą; 5) infor-
macija apie tai, kokiais aspektais bus vertinamas planuojamos ūkinės veiklos povei-
kis visuomenės sveikatai, socialinei ekonominei aplinkai; 6) informacija apie poveikio 
aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti atliekant 
vertinimą, bei numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, suma-
žinti ar kompensuoti; 7) informacija apie tai, ar planuojama ūkinė veikla gali turėti 
reikšmingą neigiamą poveikį kitos valstybės aplinkai; 8) kita svarbi informacija (PAVĮ 
8 str. 4 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV dokumentų ren-
gėjas organizuoja visuomenės informavimą apie parengtą programą. Pasibaigus pro-
gramos viešinimo terminui, parengtą ir pagal gautus suinteresuotos visuomenės pasiū-
lymus pataisytą programą PAV dokumentų rengėjas pateikia PAV subjektams (PAVĮ  
8 str. 5 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV subjektai pro-
gramą išnagrinėja ir per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos motyvuotas išvadas 
pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 8 str. 6 d. (2010 m. balandžio 27 d. įstatymo  
Nr. XI-784 redakcija). PAV subjektai turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus, kad 
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PAV dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų programą. Tokiais atvejais PAV do-
kumentų rengėjas papildo ar pataiso programą ir pakartotinai teikia ją PAV subjek-
tams, kurie programą išnagrinėja ir per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos pateikia 
savo motyvuotas išvadas PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 8 str. 7 d.). PAV dokumentų 
rengėjas programą ir visų PAV subjektų išvadas pateikia atsakingai institucijai (PAVĮ  
8 str. 8 d.). Atsakinga institucija, išnagrinėjusi programą, turi teisę pateikti motyvuo-
tus reikalavimus PAV dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti programą (PAVĮ 8 str.  
10 d.). Atsakinga institucija, išnagrinėjusi programą, PAV subjektų išvadas, patvirti-
na programą per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos (PAVĮ 8 str. 11 d.). Kai PAV 
subjektų išvados prieštarauja viena kitai ir (ar) atsakinga institucija yra gavusi suin-
teresuotos visuomenės pasiūlymus, atsakinga institucija, prieš tvirtindama programą, 
kviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų 
rengėją, PAV subjektus svarstyti jų išvadų ir (ar) suinteresuotos visuomenės pasiūlymų. 
Taip pat kviečiami atvykti ir pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai 
(PAVĮ 8 str. 12 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).

III.1.1.2.1. Neigiamas savivaldybės sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 
(PAVĮ 8 str. 9 d.; VAĮ 8 str.)

16. PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakci-
ja) įtvirtina, kad jeigu iki programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje pla-
nuojama ūkinė veikla, taryba priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos galimybių, PAV procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savival-
dybės tarybos priimtas sprendimas, išskyrus atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra 
valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės patvirtintuose valstybės strateginiuose planuose. 

16.1. PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje yra aiški norma, pagal kurią savivaldybės, kurios 
teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba turi teisę priimti neigiamą sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių iki PAV programos patvirtinimo, t. y. nebaigus 
PAV procedūrų (2008 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-107/2008; 
2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-103/2011). Ši norma su-
teikia teisę savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, tarybai priim-
ti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ne pagal planuojamos ūkinės 
veiklos PAV rezultatus, o remiantis kitais motyvais (2007 m. lapkričio 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A248-1021/2007; 2008 m. sausio 24 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A525-107/2008; 2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-103/2011).

16.2. Reikalavimai sprendimui dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai yra 
įtvirtinti PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje – sprendimas turi būti motyvuotas. Be to, kadangi 
ginčijamas sprendimas VAĮ prasme yra individualus administracinis aktas, jam taikomi 
VAĮ numatyti reikalavimai, konkrečiai, pagal VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas spren-
dimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenis (faktais) ir teisės aktų normomis, o pa-
gal įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatas sprendime turi būti aiškiai suformuluotos 
nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka 
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(šiuo aspektu žr. 2008 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-107/2008; 
2011 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-103/2011).

17. PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies normos pagrindu priimti savivaldybės sprendimai 
ne kartą tapo administracinių teismų vertinimo objektu.

17.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-1021/2007 pareiškėjas UAB 
„Artimiausias talkininkas“ ginčijo Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 
28 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta nepritarti planuojamos ūkinės veiklos – žvyro gavy-
bos (kasybos) galimybėms. 

LVAT vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovas tinkamai pasinaudojo jam PAVĮ  
8 straipsnio 9 dalies suteikta teise ir motyvuotai priėmė neigiamą sprendimą dėl pa-
reiškėjo planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Kaip matyti iš ginčijamo atsakovo 
sprendimo, pagrindiniai šio sprendimo argumentai buvo susiję su Trakų rajono teri-
torijos aplinkos bei kraštovaizdžio, gyventojų ir svečių teisės į sveiką ir švarią aplinką 
apsauga. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane pažymėta, jog Trakai pri-
skirtini didžiausiu santykiniu aplinkosaugos problemiškumu išsiskiriančioms zonoms. 
Trakai priskirti labai didelio ir didelio potencialo rekreaciniams arealams, sudaran-
tiems nacionalinės svarbos rekreacines sistemas. Paminėtos Lietuvos Respublikos teri-
torijos bendrojo plano nuostatos, akcentuojančios išskirtinę Trakų aplinkosauginę bei 
rekreacinę reikšmę, sudarė pagrindą atsakovui atsižvelgiant į vietinius planavimo do-
kumentus (Trakų rajono subalansuotos plėtros strategiją) bei vietovės, kurioje pareiš-
kėjas nori vykdyti savo planuojamą veiklą, ir pareiškėjo planuojamos veiklos pobūdį 
(numatoma vykdyti žvyro kasybą ekologiškai jautrios vandens telkinių hidrosistemos 
zonoje) priimti neigiamą sprendimą dėl pareiškėjo planuojamos veiklos galimybių.

PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis numato išimtį, pagal kurią savivaldybės tarybos sprendi-
mas negali užkirsti kelio tolesniam planuojamos ūkinės veiklos vertinimo procesui tuo 
atveju, jeigu planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas 
yra numatytas valstybės strateginiuose planuose, patvirtintuose Vyriausybės sprendi-
mais. Tačiau nagrinėjamu atveju ginčijamam atsakovo sprendimui ši išimtis negali būti 
taikoma, nes pareiškėjo planuojama veikla neatitinka šioje išimtinėje nuostatoje nu-
matytų sąlygų. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų matyti, jog pareiškėjo norima vyk-
dyti žvyro kasyba jo nurodomame telkinyje būtų Vyriausybės patvirtintuose valstybės 
strateginiuose planuose aiškiai ir konkrečiai įvardinta kaip valstybinės reikšmės ūki-
nė veikla. Teritorijos rezervavimas valstybės poreikiams Seimo patvirtintame Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrajame plane savaime dar nereiškia, jog tokio pobūdžio 
teritorijos eksploatavimo veiklai jau yra suteiktas valstybinės reikšmės ūkinės veiklos 
statusas (2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-1021/2007; 
dėl PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies pagrindu priimto sprendimo, kuris atitinka motyvuo-
tumo reikalavimą, taip pat žr. 2011 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A525-103/2011; dėl PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies pagrindu priimto sprendimo, neatitin-
kančio VAĮ 8 straipsnyje ir PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje įtvirtinto motyvuotumo reikala-
vimo, žr., pvz., 2008 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-107/2008).
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III.1.1.2.1.1. Savivaldybės sprendimai, kuriems PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis, netaikytina 
(Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo  

(2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 str., PAVĮ 8 str. 9 d.)

18. Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės teisė priimti neigiamą sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių iki programos patvirtinimo įtvirtinta tik priė-
mus naują 2005 m. birželio 21 d. PAVĮ Nr. X-258 redakciją. 

18.1. Ši aplinkybė buvo aktuali administracinėje byloje Nr. A492-1326/2012, ku-
rioje, be kita ko, administracinis teismas vertino Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
2010 m. vasario 25 d. sprendimą, kuriuo buvo nepritarta UAB „Minijos nafta“ naftos 
gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) PAV progra-
mai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nesutiko, jog ginčijamas sprendimas 
apžvelgiamu atveju galėjo būti priimtas PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies pagrindu. 

Pasak teismo, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 straipsnis 
„Įstatymo taikymas“ nustatė, kad šio įstatymo normos, reglamentuojančios planuoja-
mos ūkinės veiklos PAV, taikomos procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui. 
PAV procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal tuo metu ga-
liojusias teisės normas. PAV procesą sudarantys etapai yra nustatyti PAVĮ 3 straipsnio 
5 dalyje, 2 punkte numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengimas, 
pranešimas visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas. Šis etapas 
neskaidytinas į smulkesnes procedūras, nes visi programos rengimo veiksmai yra su-
siję, nuosekliai išplaukiantys vienas iš kito, skirtingų įstatymo redakcijų taikymas ren-
gimui, pranešimui, derinimui ir tvirtinimui būtų nelogiškas, prieštarautų įstatymo lei-
dėjo Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo pakeitimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 straipsnio prasmei ir 
tikslams. Taigi pareiškėjo pradėtam planuojamos ūkinės veiklos PAV programos ren-
gimui, derinimui ir tvirtinimui taikytinos tos įstatymo redakcijos nuostatos, kurios ga-
liojo procedūras pradedant. 

Įvertinęs bylos aplinkybes, LVAT konstatavo, jog pareiškėjas UAB „Minijos nafta“ 
PAV programą pradėjo rengti 2005 m. gegužės 23 d., tai yra iki naujos įstatymo redak-
cijos priėmimo.

Pirmosios instancijos teismas savo išvadą dėl savivaldybės tarybos teisės pasinau-
doti PAVĮ (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) 8 straipsnio 9 dalyje 
numatyta išimtine teise ir dėl kitų motyvų priimti neigiamą sprendimą dėl planuoja-
mos ūkinės veiklos galimybių grindė argumentu, kad toks sprendimas nėra PAV pro-
gramos procedūros dalis, todėl savivaldos institucija šia teise gali pasinaudoti ir tuo-
met, kai procedūra prasidėjusi dar iki šios įstatymo nuostatos įsigaliojimo. 

LVAT teisėjų kolegija su šia išvada nesutiko, nes savivaldybės tarybos teisė priimti 
neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių daro tiesioginį poveikį 
pačiai PAV procedūrai – ją faktiškai nutraukia, tolimesni veiksmai – pildymas, taisy-
mas, tampa negalimi. Kai tokio PAV procedūros nutraukimo pagrindo nebuvo įsta-
tymo redakcijoje, kuriai galiojant subjektas pradėjo PAV programos rengimą, ir esant 
įstatyme numatytai galimybei tęsti programos derinimo ir tvirtinimo procedūrą pa-
gal sąlygas, buvusias pradedant šią procedūrą, iš esmės naujo procedūros nutraukimo  
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pagrindo taikymas būtų neteisingas, nepagrįstai pažeidžiantis pareiškėjo interesus, 
prieštaraujantis įstatymo įgyvendinimo nuostatoms.

Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais dėl savivaldybės tarybos teisės nagri-
nėjamu atveju priimti neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, 
konstatuota, kad ginčijamas sprendimas neteisėtai buvo grindžiamas PAVĮ 8 straips-
nio 9 punktu, savivaldybės taryba turėjo pozityvią pareigą išnagrinėti PAV programą 
ir priimti motyvuotą sprendimą dėl jos patvirtinimo (2012 m. vasario 6 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A492-1326/2012). 

19. Akcentuotina, kad PAVĮ 8 straipsnio 9 dalį įvertinus sistemiškai su kitomis 
PAVĮ normomis, darytina išvada, jog PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis nesuteikia savivaldybės 
tarybai teisės priimti norminius administracinius aktus PAV procese, tai yra savival-
dybės taryba PAV procese gali priimti individualaus pobūdžio aktus, o ne abstrakčiai 
nuspręsti dėl bet kokios veiklos vykdymo apribojimo (šiuo aspektu žr. 2013 m. gegu-
žės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-880/2013, Vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 228-242 p.).

19.1. Šiuo aspektu paminėtinas pareiškėjo Vyriausybės atstovo kreipimasis į teis-
mą, prašant ištirti, ar Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo 
Nr. T-14-1 „Dėl intensyvios naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklos Kalvarijos 
savivaldybės teritorijoje“ (toliau – ir Sprendimas Nr. T-14-1) 1, 2 punktai neprieštarau-
ja VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims, VSĮ 4 straipsnio 6 punk-
tui, CK 2.75 straipsnio 1 daliai ir 2.80 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsnio  
1 daliai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį Sprendimą Nr. T-14-1 pripaži-
no norminiu administraciniu aktu, adresuotu ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požy-
miais, tai yra skirtu ūkio veiklos subjektams, kurie siekia užsiimti intensyvia naminių 
paukščių ar kiaulių auginimo veikla Kalvarijos savivaldybės teritorijoje (2012 m. liepos 
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-386/2012).

Minėtas Vyriausybės atstovo prašymas iš esmės išnagrinėtas administracinėje by-
loje Nr. A444-880/2013. Šioje byloje Kauno apygardos administracinis teismas pareiškė-
jo skundą tenkino ir pripažino, kad Sprendimas Nr. T-14-1, kurio 1 punktu nuspręsta 
„nepritarti Kalvarijos savivaldybės teritorijoje intensyviai naminių paukščių ar kiaulių 
auginimo veiklai ir šios veiklos plėtros įteisinimui, dėl kurios yra galimas reikšmingas 
poveikis aplinkai ir turi būti atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bei 
poveikio aplinkai vertinimas, t. y. jeigu yra daugiau negu 85 000 vietų broileriams ir  
60 000 vietų vištoms, 3 000 vietų kiaulėms (sunkesnėms nei 30 kg) arba 900 vietų par-
šavedėms kiaulėms“, 2 punktu nuspręsta „sustabdyti ir nevykdyti teritorinio planavimo 
sprendinių pakeitimus (išduoti projektavimo sąlygas, sąlygų sąvadus ir rengti detalaus, 
specialiojo planavimo dokumentus), kurie sąlygotų 1 punkte paminėtos veiklos įgy-
vendinimą ar tokios veiklos įteisinimą bei neišduoti tokiai veiklai būtinųjų leidimų, su-
tikimų ar derinimų“ prieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir  
4 dalims bei VSĮ 4 straipsnio 6 punktui.

Pirmosios instancijos teismas vertino PAVĮ nuostatas: 3 straipsnio 3 dalį, 5 dalies 
2 punktą, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 8 straipsnio 9 dalį ir nurodė, kad šio įstatymo 
normos nesuteikia savivaldybei kompetencijos priimti norminį teisės aktą PAV proce-
se, kadangi savivaldybės sprendimas yra priimamas konkretaus subjekto planuojamos 
ūkinės veiklos atžvilgiu. Su tuo nesutinkant, apeliaciniame skunde buvo teigiama, kad 
PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis įtvirtina savivaldybės tarybos teisę spręsti dėl atitinkamos 
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ūkinės veiklos galimybių savivaldybės teritorijoje ne tik priimant individualaus pobū-
džio teisės aktus.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos 
teismo pateiktam vertinimui, nurodė, jog PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis (2008 m. birželio 
30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija) vertintina sistemiškai kitų PAVĮ normų kontekste. 
PAVĮ paskirtis yra reglamentuoti planuojamos ūkinės veiklos PAV procesą ir šio pro-
ceso dalyvių tarpusavio santykius. Sistemiškai vertinant įstatymo nuostatas, konstatuo-
ta, kad savivaldybės taryba priimti sprendimą galėtų tik jai pateiktos poveikio aplinkai 
programos ribose. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad vienas iš planuojamos ūki-
nės veiklos tikslų – nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir po-
veikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje (PAVĮ 4 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, savival-
dybės taryba PAV procese gali priimti individualaus pobūdžio aktus, o ne abstrakčiai 
nuspręsti dėl bet kokios veiklos vykdymo apribojimo, todėl PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis 
nesuteikia atsakovui kompetencijos priimti ginčijamą sprendimą.

Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatavo, kad Kalvarijos sa-
vivaldybės taryba, priimdama ginčijamą Sprendimą Nr. T-14-1, viršijo jai suteiktos 
kompetencijos ribas. Šis sprendimas prieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams,  
6 straipsnio 2 ir 4 dalims ir VSĮ 4 straipsnio 6 punktui (2013 m. gegužės 29 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A444-880/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biulete-
nis Nr. 25, 2013, 228-242 p.).

III.1.1.3. PAV ataskaita 
(PAVĮ 9 str. 1, 3-6 d.; 10 str. 6, 7 d.; 14 str.; PAVĮ 15 str. 1 d.)

20. Kaip įtvirtina PAVĮ 9 straipsnio 1 dalis (2011 m. birželio 9 d. įstatymo  
Nr. XI-1433 redakcija), PAV dokumentų rengėjas pagal atsakingos institucijos patvir-
tintą programą rengia PAV ataskaitą. Šioje ataskaitoje privalo būti išsamiai išnagrinėti 
visi programoje numatyti klausimai ir pateikta ši informacija: susidarysiančių teršalų 
aprašymas; atliekų susidarymo, jų tvarkymo aprašymas; aplinkos komponentų, kuriuos 
planuojama ūkinė veikla gali paveikti, aprašymas; galimo tiesioginio ir netiesioginio 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dir-
vožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, 
biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekil-
nojamosioms kultūros vertybėms ir šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai api-
būdinimas ir įvertinimas; priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išveng-
ti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti, aprašymas; PAV dokumentų 
rengėjo išnagrinėtų alternatyvų analizė nurodant jų pasirinkimo priežastis, atsižvelgus 
į geriausius prieinamus gamybos būdus ir galimą poveikį aplinkai; informacija apie 
techninio ar praktinio pobūdžio problemas, kurios PAV dokumentų rengėjui kilo at-
liekant poveikio aplinkai vertinimą; informacija apie galimas ekstremaliąsias situacijas, 
priemones joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti; vykdytos aplinkos 
stebėsenos duomenų analizė, numatomos aplinkos stebėsenos metmenys, informaci-
ja apie galimą reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir 
(ar) užsienio valstybės aplinkai, taip pat visos ataskaitoje nagrinėjamos informacijos 
santrauka.
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20.1. PAVĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti aspektai turi būti kiekvienoje PAV atas-
kaitoje, tačiau nėra būtina, kad jie būtų aptarti būtent minėtoje dalyje išdėstyta tvarka. 
Svarbu tai, jog visi minėtoje PAVĮ nuostatoje įvardinti aspektai būtų išsamiai išnagri-
nėti (2013 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1745/2013).

21. PAV dokumentų rengėjas organizuoja visuomenės supažindinimą su ataskaita 
(PAVĮ 9 str. 2 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV dokumen-
tų rengėjas pagal suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pateikia patikslintą ataskai-
tą PAV subjektams. Šie patikrina, ar ataskaitoje išsamiai išnagrinėti jų kompetencijai 
priklausantys ir programoje numatyti klausimai (PAVĮ 9 str. 3 d. (2011 m. birželio 9 d. 
įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV subjektai išnagrinėja ataskaitą ir per 20 darbo 
dienų nuo jos gavimo dienos savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos 
ūkinės veiklos galimybių pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 9 str. 4 d.). PAV 
subjektai turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus, kad PAV dokumentų rengėjas 
papildytų ar pataisytų ataskaitą. PAV dokumentų rengėjas turi papildyti ar pataisy-
ti ataskaitą ir pakartotinai pateikti ją PAV subjektams. Šie ataskaitą išnagrinėja ir per  
10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuoja-
mos ūkinės veiklos galimybių pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 9 str. 5 d.). PAV 
dokumentų rengėjas atsakingai institucijai pateikia ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl 
ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių bei argumentuotą suinteresuotos 
visuomenės pasiūlymų įvertinimą (PAVĮ 9 str. 6 d.). Atsakinga institucija turi teisę pa-
reikalauti pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita, jeigu 
po viešo supažindinimo su ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma 
(pavyzdžiui, siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, poveikį švelninančios 
priemonės ir t. t.) dėl gautų PAV subjektų motyvuotų išvadų ir atsakingos institucijos 
motyvuotų reikalavimų pataisyti ar papildyti ataskaitą. Kai po pakartotinio viešo supa-
žindinimo arba atsakingos institucijos pateiktų pastabų ataskaita iš esmės pakeičiama, 
pataisoma ar papildoma, PAV dokumentų rengėjas turi gauti pakartotines PAV subjek-
tų išvadas šio straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. (PAVĮ 9 str. 7 d. (2011 m. 
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).

21.1. Administraciniuose teismo apžvelgiamu laikotarpiu kilo ne vienas ginčas 
dėl PAV subjektų išvadų, kuriomis buvo įvertintos PAV ataskaitos. Analizuojant šias 
bylas konstatuota, kad PAV subjektų atliekamas PAV ataskaitos vertinimas bei išvadų 
pateikimas yra tik viena iš PAV proceso etapų sudedamųjų (tarpinių) dalių ir PAV su-
bjektų PAV įstatymo pagrindu atlikti veiksmai bei priimtos išvados realiai jokių ma-
terialinių teisinių pasekmių nesukelia (šiuo aspektu žr. 2012 m. balandžio 2 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012; 2014 m. gegužės 2 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A556-1238/2014).

21.1.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012 pareiškėjas, be 
kita ko, prašė panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2009 m. gruodžio 28 d. 
sprendimą, kuriuo pritarta Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos staty-
bos PAV ataskaitai. Pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl šio reikalavimo nutrau-
kė. Su tokia pozicija sutiko ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. 

Sistemiškai įvertinęs PAVĮ 9 straipsnio 3, 4, 6 dalių bei 10 straipsnio 6, 7 dalių nor-
mas, LVAT konstatavo, jog tik po PAV subjektų motyvuotų išvadų pateikimo praside-
da atsakingos institucijos atliekamas PAV ataskaitos nagrinėjimas, t. y. baigiamoji pla-
nuojamos ūkinės veiklos PAV proceso stadija, o PAV procedūra užbaigiama atsakingai 
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institucijai priėmus sprendimą pritarti arba nepritarti PAV ataskaitai ir planuojamos 
ūkinės veiklos galimybei, būtent kuris ir sukelia realias teisines pasekmes. Pabrėžtina, 
kad PAV subjektų atliekamo PAV ataskaitų vertinimo tikslas – patikrinti, ar ataskaitoje 
išsamiai išnagrinėti PAV subjektų kompetencijai priklausantys ir programoje numatyti 
klausimai. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, jog PAV subjektų atliekamas PAV ataskaitos 
vertinimas bei išvadų pateikimas yra tik viena iš PAV proceso etapų sudedamųjų (tar-
pinių) dalių ir PAV subjektų PAV įstatymo pagrindu atlikti veiksmai bei priimtos išva-
dos realiai jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia.

Nors PAVĮ 15 straipsnio 1 dalis numato, kad ginčai dėl šio įstatymo taikymo, PAV 
subjektų išvadų, atsakingos institucijos išvadų ir sprendimų, šio įstatymo 8 straipsnio 
9 dalyje nurodyto savivaldybės tarybos sprendimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka, šios nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai atsižvelgiant 
į minėtas ABTĮ nuostatas. 

Taigi, įvertinus išdėstytas aplinkybes, konstatuota, kad Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro 2009 m. gruodžio 28 d. raštas, kuriame pateikta išvada pritarti PAV 
ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei, yra tik tarpinis dokumentas, ku-
ris neužkerta kelio tolesnėms procedūroms, todėl jo teisėtumas negali būti vertinamas 
pagal atskirą reikalavimą, t. y. jis negali būti savarankišku administracinės bylos daly-
ku. Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (išvada), asmuo šio ne-
sutikimo argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nu-
statyta tvarka ginčydamas galutinį atsakingos institucijos priimtą sprendimą dėl PAV 
ataskaitos. Būtent nagrinėdamas pastarąjį ginčą, administracinis teismas gali įvertinti 
ir tarpinį sprendimą, t. y. sveikatos centro išvadą, jos teisėtumą bei pagrįstumą, taip 
pat reikšmę ir poveikį galutinio atsakingos institucijos sprendimo dėl PAV ataskai-
tos teisėtumui ir pagrįstumui (2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A858-1193/2012).

21.1.2. Minėtoje byloje suformuota praktika buvo aktuali ir administracinėje by-
loje Nr. A556-1238/2014, kurioje pareiškėjas ginčijo savivaldybės tarybos 2013 m. rug-
sėjo 26 d. sprendimą. Ginčijamu sprendimu Klaipėdos rajono savivaldybės taryba nu-
sprendė nepritarti UAB „GJ Magma“ parengtai Klaipėdos rajono Kairių smėlio ir žvyro 
telkinyje planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos 
organizatoriaus UAB „Topada“ planuojamos ūkinės veiklos galimybėms – Klaipėdos 
rajono Kairių smėlio ir žvyro telkinio kasimui. Byloje nustatyta, kad ginčijamas spren-
dimas priimtas remiantis PAVĮ 9 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią PAV subjektams nu-
matyta pareiga išnagrinėti ataskaitą ir per 20 darbo dienų nuo jos gavimo dienos savo 
motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių pateik-
ti PAV dokumentų rengėjui. Remdamasis administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012 
suformuota praktika, LVAT iš principo vertino, kad ginčijamas aktas yra tik vie-
na iš PAV proceso etapų sudedamųjų (tarpinių) dalių ir realiai jokių materialinių 
teisinių pasekmių nesukelia (2014 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A556-1238/2014; dėl tarpinių sprendimų PAV proceso metu taip pat žr., 2014 m. ge-
gužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-454/2014).

22. Akcentuotina, kad iš PAVĮ nuostatų (9 str. 3-5 d., 14 str.) aiškiai matyti, jog 
PAV subjektai PAV ataskaitą turi teisę tikrinti tik ta apimtimi, kiek tai susiję su jų kom-
petencijai priklausančiais ir programoje numatytais klausimais. Įstatymų leidėjas aiš-
kiai apibrėžė PAV subjektų teisės teikti išvadas dėl PAV ataskaitos ribas – teikti išvadas 
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tik dėl subjekto kompetencijai priklausančių klausimų. Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktikoje nuolat pabrėžiama, kad viešojo administravimo subjekto 
priimto administracinio akto ar jo dalies teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas 
taikant įgalinimų ribų kriterijų. Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir tei-
sinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi 
tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, o 
plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas. Tokios institu-
cijos, vykdydamos įstatymais joms priskirtą veiklą, privalo veikti tik taip, kaip numato 
teisės aktai, priešingu atveju būtų pažeistas viešojo administravimo subjektui taikyti-
nas bendrojo draudimo principas – veikti taip, kaip nėra leidžiama (2009 m. kovo 25 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-383/2009).

23. Taip pat pažymėtina, kad paprastai specialistų parengtoje ataskaitoje pateikia-
mi teiginiai, moduliavimai ir skaičiavimai, atlikti naudojant specialiai tam pritaikytas 
programas. Šalis, siekianti nuginčyti, paneigti minėtus duomenis, skaičiavimų rezulta-
tus, turi tai pagrįsti ne abstrakčiais teiginiais, o konkrečiais įrodymais, duomenimis, 
skaičiavimais, tyrimais, kurie teismui leistų objektyviai suabejoti ataskaitoje esančiais 
duomenimis (šiuo aspektu žr., pvz., 2013 m. spalio 23 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A525-1745/2013). Ataskaitą rengia atitinkamų sričių specialistai, todėl subjektyviu 
įsitikinimu grindžiami teiginiai apie techninio pobūdžio aplinkosaugos reikalavimų 
pažeidimus paprastai negali būti pakankami suabejoti specialistų išvadomis (2014 m. 
sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013).

III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 
(PAVĮ 10 str. 1, 7, 8 d.; VAĮ 8 str.)

24. Kaip nurodoma PAVĮ 10 straipsnio 1 dalyje, atsakinga institucija, išnagrinė-
jusi ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos gali-
mybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu 
gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos ga-
vimo dienos: 1) teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba  
2) priima sprendimą. Atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas galioja  
5 metus nuo jo priėmimo dienos. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Aplinkos mi-
nisterijos nustatyta tvarka ir patvirtintais kriterijais, gali priimti sprendimą pratęs-
ti sprendimo galiojimą ne ilgesniam kaip 5 metų terminui per 20 darbo dienų nuo 
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateikto motyvuoto prašymo 
dėl sprendimo galiojimo pratęsimo (PAVĮ 10 str. 8 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo 
Nr. XI-1433 redakcija). Jeigu atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama 
ūkinė veikla dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) ga-
limo neigiamo poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje neleistina, planuojama ūkinė vei-
kla negali būti vykdoma (PAVĮ 10 str. 9 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 
redakcija).

24.1. Aiškindamas PAVĮ 10 straipsnio 1 dalį, Vyriausiasis administracinis teismas 
yra pažymėjęs, kad ši nuostata numato, kad atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskai-
tą, PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ar-
gumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus 
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suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi pasirinkti vieną iš dviejų elgesio modelių: 
pirma, pateikti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) motyvuotus rei-
kalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba, antra, priimti sprendimą, tokį, koks jis 
apibrėžtas PAVĮ 2 straipsnio 9 dalyje − sprendimas – atsakingos institucijos motyvuo-
tas nustatyta tvarka priimtas nustatytos formos dokumentas, nurodantis, ar planuoja-
ma ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, vei-
klos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina, ar neleistina pasirinktoje vietoje (2013 m. 
birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1284/2013). Atsižvelgiant į tai, 
Vilniaus RAAD sprendimas, kuriame, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl PAV atas-
kaitos nagrinėjimo ir sprendimo pateikimo dėl pareiškėjo veiklos plėtros galimybių, 
Vilniaus RAAD nurodė, kad reikalinga parengti naują PAV programą, o pagal ją – PAV 
ataskaitą, teisėtumo, LVAT vertinimu, negali būti laikomas nei motyvuotu reikalavimu 
pataisyti (papildyti) ataskaitą, nei sprendimu apie tai, kad pareiškėjo planuojama ūki-
nė veikla jo pasirinktoje vietoje yra leistina ar neleistina, nes neatitinka nei vienam iš 
šių aktų keliamų reikalavimų (2013 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-1284/2013).

25. Vertinant PAV įstatymo 10 straipsnio 7 dalį, numatančią, jog jeigu atsakin-
ga institucija priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla dėl atitinkamų įstatymų 
ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) galimo neigiamo poveikio aplinkai pa-
sirinktoje vietoje neleistina, darytina išvada, jog neigiamas sprendimas dėl PAV atas-
kaitos gali būti priimamas, kai nustatomas planuojamos ūkinės veiklos neatitikimas 
atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms arba galimas neigiamas poveikis 
aplinkai pasirinktoje vietoje. Tuo tarpu VAĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad individua-
lus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės 
aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, sistemiš-
kai aiškinant VAĮ 8 straipsnio 1 dalies ir PAV įstatymo 10 straipsnio 7 dalies nuostatas, 
darytina išvada, jog tik įrodžius, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka įstatymų bei 
kitų teisės aktų reikalavimų ir (ar) gali kelti neigiamą poveikį aplinkai pasirinktoje vie-
toje bei tokias išvadas argumentuotai motyvavus ir pagrindus objektyviais duomeni-
mis (faktais), atsakingos institucijos priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
galimybių pagal pateiktą PAV ataskaitą galima būtų laikyti teisėtu ir pagrįstu (2012 m. 
balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012).

26. Pastebėtina, kad sprendžiant dėl paskutiniame PAV proceso etape priimto 
sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių teisėtumo, vertintina ir tai, ar 
buvo tinkamai įvykdyti visi ankstesni šio proceso etapai (2013 m. spalio 23 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525-1745/2013).

27. Pažymėtina, kad ginčijant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos gali-
mybių taikoma bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė. Pagal ją kiekviena 
šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirti-
mus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Kita 
vertus, bendrosios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės taikymas nereiškia reika-
lavimo iš pareiškėjo neprotingų įrodymų atsakovo sprendimų neteisėtumui ir nepa-
grįstumui įrodyti (šiuo aspektu žr. 2013 m. spalio 23 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A525-1745/2013). 

27.1. Administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013, kurioje pareiškėjas asociaci-
ja kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ ginčijo RAAD sprendimą, nustatantį, jog 
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planuojama ūkinė veikla – vėjo jėgainių įrengimas – yra leistina, LVAT akcentavo, kad 
vien ta aplinkybė, jog pareiškėjas gina viešąjį interesą aplinkos apsaugos srityje, ne-
suteikia procese išskirtinės padėties, pareiškėjui nepakanka išdėstyti teiginius, kuriais 
jis kvestionuoja ataskaitos teisėtumą ir pagrįstumą, jis privalo nurodyti aplinkybes, 
pateikti argumentus ir įrodymus, kurie patvirtintų jo keliamas abejones. Įrodinėjimo 
naštos perkėlimas išimtinai kitiems PAV proceso dalyviams būtų neproporcingas, pa-
neigtų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą teisme bei sukurtų prielaidas piktnaudžiauti 
procesu (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013).

27.2. Vertindamas RAAD galutį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos ga-
limumo, LVAT pabrėžė, kad vien subjektyvus aplinkinių gyvenamųjų rajonų gyven-
tojų emocinis nepasitenkinimas nesudaro pagrindo konstatuoti planuojamos ūki-
nės veiklos negalimumą (2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A858-1193/2012).

28. Kaip minėta, atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas galioja  
5 metus nuo jo priėmimo dienos (PAVĮ 10 str. 8 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo  
Nr. XI-1433 redakcija).

28.1. Aiškindamas įstatymo leidėjo įtvirtintą teigiamo sprendimo dėl planuoja-
mos ūkinės veiklos galimybių galiojimo laiką, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas yra pažymėjęs, kad šis terminas nėra savitikslis. Tai rodo PAV objektas bei šio 
proceso tikslai. Akivaizdu, jog esminę reikšmę, atliekant PAV, turi aplinkos elementai, 
kurie paprastai nėra statiški ir nuolat kinta. Todėl įstatymų leidėjo nustatytas teigiamo 
PAV sprendimo galiojimo terminas yra vertintinas, kaip siekis užtikrinti, jog prieš pra-
dedant vykdyti atitinkamą ūkinę veiklą, bus atsižvelgta į aktualias aplinkos elementų 
(komponentų) savybes, tam, kad planuojama ūkinė veikla turėtų kuo mažesnį neigia-
mą poveikį aplinkai bei kad būtų galima pasirinkti kiek įmanoma efektyvesnes prie-
mones šiam poveikiui sumažinti. Savo ruožtu, pastarosios aplinkybės įgalina teigti, kad 
teigiamas PAV sprendimas, kurio galiojimo terminas pasibaigė, negali būti prilygina-
mas galiojančiam teigiamam sprendimui, nes tai ne tik reikštų, kad įstatymų leidėjas šį 
terminą nustatė be reikalo, bet ir būtų paneigta pati PAV ir PAV sprendimo paskirtis 
(2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vyriausio-
jo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).

III.1.1.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai

29. Poveikio aplinkai vertinimas, be kita ko, atliekamas siekiant nustatyti, apibū-
dinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
visuomenės sveikatai (toliau – ir PVS), sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigia-
mą PVS. Valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priskiriamos PAV da-
lyviams. PAV atrankos išvadoje, PAV ataskaitoje, be kita ko, privalo būti išsamiai išna-
grinėta informacija apie galimą planuojamos ūkinės veiklos PVS (PAVĮ 7 str. 6 d. 2 p.; 
9 str. 1 d.). 

30. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, 
Nr. 56-2225; toliau – ir VSPĮ) 25 straipsnyje įtvirtinta, jog fiziniai ir juridiniai asmenys, 
rengdami planuojamos ūkinės veiklos PAV, teritorijų planavimo dokumentus ir sta-
tinių projektus, įstatymų nustatyta tvarka atlieka PVS vertinimą. Kai atliekamas PVS 
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vertinimas, PAVĮ nenumatytus atvejus ir vertinimo atlikimo tvarką nustato Vyriausy-
bė ar jos įgaliota institucija. Atliekant planuojamos ūkinės veiklos PVS vertinimą, nu-
statomas visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimas poveikis visuomenės 
sveikatai. Planuojamos ūkinės veiklos PVS vertinimas atliekamas PAVĮ ir kituose teisės 
aktuose nustatyta tvarka. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nuro-
dymai patvirtinti apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Žin., 2004, 
Nr. 106-3947; toliau – ir PVS metodiniai nurodymai).

31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu 
Nr. V-50 (toliau – ir Įsakymas Nr. V-50) taip pat buvo patvirtintos Lietuvos Respubli-
kos planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveika-
tai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklės (ankstesnis pavadinimas – Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nenumatytų poveikio visuo-
menės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo tvarka; Žin., 2003, Nr. 18-794; 
toliau – ir 2003 m. PVS taisyklės). Šiuo įsakymu taip pat buvo patvirtintas Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenu-
matytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų sąrašas (toliau – ir PVS verti-
nimo atvejų sąrašas). 2003 m. PVS taisyklės taikomos: 1. Planuojamai ūkinei veiklai, 
įrašytai į PVS vertinimo atvejų sąrašą; 2. Atlikus atranką pagal PAVĮ reikalavimus nu-
statoma, kad PAV neprivalomas, bet vykdant veiklą galimas PVS (2003 m. PVS taisy-
klių 3 p.). Pagal šias taisykles poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas, kai: 
1. Įmonės, projektuojančios, statančios, valdančios ar turinčios nuosavybės teise stati-
nius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba yra susijusi su žmonių 
gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia šių statinių sanitarines apsaugos 
zonas; 2. Asmenys rengia teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus; 3. As-
menys, kurie verčiasi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta ūkine komercine vei-
kla, pateikia paraišką gauti leidimą-higienos pasą (2003 m. PVS taisyklių 4 p.).

III.1.1.5.1. PVS vertinimo PAVĮ numatytais atvejais ir PVS vertinimo  
PAVĮ nenumatytais atvejais santykis 

(PAVĮ 9 str. 1 d.; 2003 m. PVS taisyklių 3, 4 p.; PVS vertinimo atvejų sąrašas)

32. Kaip nurodoma LVAT praktikoje, vadovaujantis 2003 m. PVS taisyklių  
3 punktu, jos taikomos tik planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į PVS vertinimo atve-
jų sąrašą, arba, kai atlikus atranką pagal PAVĮ reikalavimus nustatoma, kad PAV ne-
privalomas, bet vykdant veiklą galimas poveikis visuomenės sveikatai. PVS vertinimo 
atvejų sąraše nustatyta, kad sąrašas netaikomas, kai poveikis visuomenės sveikatai ver-
tinamas pagal PAVĮ. Nustačius, kad planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka PAVĮ 
1 priede nurodytą veiklą, minėti poįstatyminiai aktai vertinant planuojamos vykdyti 
veiklos poveikį visuomenės sveikatai negalėjo būti taikomi. Atsižvelgiant į tai, kons-
tatuota, jog Vilniaus rajono savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakymą derinti 
pateiktą PAV ataskaitą motyvavo aplinkybe, kad PAV dokumentų rengėjas neįvykdė 
2003 m. PVS taisyklių reikalavimų (2009 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-383/2009).

33. Akcentuotina, kad tam tikrais atvejais, kai nėra atliekamas PAV (PAVĮ 3 str. 
2 d.), vadovaujantis PVS taisyklių 3 ir 4 punktais, privalo būti atliekamas PVS vertinimas, 
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ir šio vertinimo metu parengta ataskaita laikytina atskiru dokumentu. Be to, sisteminė 
PAVĮ 9 straipsnio 1 dalies analizė leidžia daryti išvadą, jog tais atvejais, kai PAV yra 
privalomas, PVS ataskaita, jeigu informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
visuomenės sveikatai nėra pateikiama PAV ataskaitoje, yra laikytina PAV ataskaitos da-
limi (2009 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-383/2009).

33.1. Administracinėje byloje Nr. AS556-857/2014 pripažinta, kad ginčijamas Vil-
niaus visuomenės sveikatos centro 2014 m. kovo 10 d. raštas, kuriuo pritarta Vilniaus 
RAAD 2014 m. sausio 8 d. atrankos išvadai dėl UAB „Biodegra“ atliekų tvarkymo vei-
klos pajėgumų keitimo ir kuris priimtas PAVĮ 7 straipsnio procedūros metu, nelaiky-
tinas administraciniu aktu, darančiu įtaką konkrečioms pareiškėjų teisėms ar įstatymų 
saugomiems interesams. Ginčijamas aktas laikytinas tarpiniu procedūriniu dokumen-
tu, kurios teisėtumas bus įvertintas nagrinėjant reikalavimą dėl atsakingos institucijos 
priimtos galutinės atrankos išvados teisėtumo (2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. AS556-857/2014).

III.1.1.5.2. PVS vertinimo ataskaitos ekspertizė, ekspertizės  
išvados ir ataskaitos tvirtinimas 
(2003 m. PVS taisyklių 38, 39 p.)

34. Administraciniuose teismuose dažniausiai kilo ginčai dėl 2003 m. PVS taisy-
klėse įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo.

35. Šių taisyklių IV dalis detalizavo PVS vertinimo procedūrą. Pagal šioje daly-
je numatytas normas, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) užsako 
PVS vertinimą (31 p.). PVS vertintojas parengia PVS vertinimo ataskaitą pagal Povei-
kio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus (33 p.). Planuojamos ūki-
nės veiklos organizatorius (užsakovas) turi supažindinti visuomenę su PVS vertinimo 
ataskaita (34 p.). Visuomenė turi teisę teikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūki-
nės veiklos organizatoriui (užsakovui) per 10 darbo dienų nuo informacijos apie PVS 
vertinimo ataskaitos išvadų paskelbimo dienos (35 p.). PVS vertintojas įvertina mo-
tyvuotus visuomenės pasiūlymus, esant reikalui, patikslina PVS vertinimo ataskaitą ir 
teikia ją įstaigai, atlikusiai atranką (37 p.). Turi būti atlikta PVS vertinimo ataskaitos vi-
suomenės sveikatos saugos ekspertizė ir parengta jos išvada, kuri įforminama Norma-
tyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu (forma Nr.303/3a). 
Ta pati įstaiga negali rengti PVS vertinimo ataskaitos ir atlikti jos ekspertizę (38 p.). 
Visuomenės sveikatos centras apskrityje ar Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros 
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, gavę PVS vertinimo ataskaitą ir ataskaitos 
visuomenės sveikatos saugos ekspertizės išvadą: 39.1. tvirtina PVS vertinimo ataskaitą; 
39.2. patvirtintos ataskaitos pagrindu išduoda planuojamos ūkinės veiklos organizato-
riui (užsakovui) reikalingus dokumentus, būtinus teritorijų planavimo, statinių projek-
tų rengimo, sanitarinės apsaugos zonos nustatymo ar leidimo-higienos paso gavimo 
procedūroms atlikti (39 p.).

35.1. Iš PVS taisyklių 38 punkto išplaukia, kad poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatai saugos ekspertizės tikslas yra objektyviai 
įvertinti poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos pagrįstumą (2008 m. rugsėjo 12 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1519/2008).
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35.2. Administracinėje byloje Nr. A556-1617/2008 ginčas kilo dėl atsakovo Kauno 
visuomenės sveikatos centro 2006 m. vasario 7 d. normatyvinių dokumentų bei gami-
nių higieninės ekspertizės protokolo, kuriuo buvo įformintos PVS vertinimo ataskaitos 
visuomenės sveikatos saugos ekspertizės išvados, teisėtumo.

Kauno visuomenės sveikatos centras, taikydamas 2003 m. PVS taisyklių 38 punk-
tą ir parengdamas ekspertizės išvadą, įformintą skundžiamu protokolu, laikėsi tos 
nuomonės, jog atskiro dokumento (ekspertizės), išskyrus protokolą su išvadomis, su-
rašymas pastarosios nuostatos pagrindu nėra būtinas. LVAT teisėjų kolegija su tuo 
nesutiko.

Pasak LVAT, vienas iš dažniausiai taikomų teisės aiškinimo būdų – kalbinis. Jis 
grindžiamas kalbos, kuria norma suformuluota, mokėjimu, kurį sudaro gebėjimas nau-
dotis tos kalbos morfologinėmis, sintaksinėmis minčių reiškimo priemonėmis. Kalbinio 
teisės aiškinimo būdu aiškinant žodžius, sakinius, reikia atsižvelgti į jų vartojimo kon-
tekstą, kuris lemia žodžio ar sakinio prasmę (kontekstinio aiškinimo taisyklė). 2003 m. 
PVS taisyklių 38 punkte sujungiant sakinio dalį „turi būti atlikta poveikio visuome-
nės sveikatai vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatos saugos ekspertizė“ su sakinio 
dalimi „parengta jos išvada, kuri įforminama Normatyvinių dokumentų bei gaminių 
higieninės ekspertizės protokolu (forma Nr.303/3a)“ naudojamas jungtukas „ir“. Toks 
jungtukas vartojamas jungti žodžiams, sakiniams. Taip yra suprantamas reikšmėmis 
„irgi, taip pat“ (http://dz.lki.lt/). Atsižvelgiant į jungtuko „ir“ vartojimo reikšmę tvir-
tintina, kad šiuo atveju teisėkūros subjektas, pasirinkdamas aptariamos normos kons-
trukciją, išreiškė valią dėl kompetentingo subjekto pareigos ne tik parengti išvadą, bet 
ir atlikti ekspertizę, kuria būtų grindžiamos ekspertizės išvados, įforminamos atitin-
kamu numatytu protokolu. Nurodytas teisės aiškinimo būdas tik vienas iš dažniausiai 
taikomų ir tradicinių teisės aiškinimo būdų. Teisės teorijoje laikomasi tos nuomonės, 
kad teisės aiškinimo būdai tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo. Aiškinant teisės 
normos prasmę reikia taikyti visus žinomus aiškinimo būdus. Vadinasi, siekiant visiško 
teisės normos prasmės aiškumo pasitelktinas ir kitas, taip pat dažnai naudojamas teisės 
aiškinimo būdas – loginis teisės aiškinimas. 

LVAT teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjama taisyklė lemia samprotavimo iš-
vadą, jog ekspertizės išvadų parengimas nėra įmanomas, jei nėra atliekama pati eks-
pertizė. Juk būtent tokio proceso metu atliekamas tyrimas panaudojant specialias ži-
nias, o to tyrimo eiga bei rezultatai fiksuojami specialiame dokumente, įvardijamame 
ekspertizės aktu, įgalinančiu daryti atitinkamas išvadas. Pastarojo dokumento admi-
nistracinėje byloje nėra, ką pripažino ir Kauno visuomenės sveikatos centro atstovas 
apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu. Ši faktinė aplinkybė suponavo teiginį, 
kad atsakovo parengtos išvados, įformintos 2003 m. PVS taisyklėse numatytu protoko-
lu, neturi faktinio pagrindo, todėl negali būti laikomos pagrįstomis, o tai lemia skun-
džiamo protokolo panaikinimą (2008 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A556-1617/2008).

35.3. Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolas, 
įforminantis ekspertizės išvadas, neatsiejamas nuo pačios PVS vertinimo ataskaitos vi-
suomenės sveikatos saugos ekspertizės. Todėl, vertinant minėto protokolo išsamumą 
ir jo atitikimą VAĮ reikalavimams, kartu turi būti atsižvelgiama ir į priimtą ekspertizės 
aktą (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1607/2012).

35.4. Atliekant PVS vertinimą ir atitinkamai sprendžiant dėl pritarimo parengtai 
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PVS ataskaitai, vertinamas būtent konkrečios veiklos galimas poveikis visuomenės 
sveikatai nustatytų PVS vertinimo atrankos aspektų prasme, todėl visuomenės sveika-
tos centras, spręsdamas dėl pritarimo parengtai PVS vertinimo ataskaitai, neturi nagri-
nėti visų įmanomų veiklos galimybių, jeigu tokia veikla nėra planuojama. Be to, Nor-
matyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu pritariama būtent 
konkrečios veiklos vykdymui, todėl tokio akto pagrindu atsiranda galimybė vykdy-
ti būtent tik nurodytą veiklą (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-1607/2012).

35.5. Negalima tokia situacija, kai planuojamos ūkinės veiklos PVS vertinimo 
ataskaita nėra patvirtinama, atitinkamai nesuteikiant teisės vykdyti planuojamo pobū-
džio ir planuojamų apimčių ūkinę veiklą, vien remiantis tuo, kad teisės aktai nenurodo 
konkrečios metodikos, taikytinos apskaičiuoti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos 
į aplinkos orą išmetamų teršalų emisiją. Priešingas aiškinimas nepagrįstai apribotų 
galimybes vykdyti planuojamą ūkinę veiklą ne remiantis tuo, kad planuojama ūkinė 
veikla gali turėti neigiamą poveikį sveikatai, o vien tuo pagrindu, kad galiojančiuose 
teisės aktuose nėra nurodyta konkreti metodika į orą išmetamų teršalų emisijai apskai-
čiuoti, vykdant konkrečią veiklą (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-1607/2012).

36. Atkreiptinas dėmesys, kad Įsakymas Nr. V-50 neteko galios sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, kuriuo taip pat buvo patvirtintas 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 
nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas 
(Žin., 2011, Nr. 61-2923; toliau – ir 2011 m. PVS aprašas). Jis nustato PVS vertinimo 
ataskaitos rengimo, visuomenės informavimo ir dalyvavimo PVS vertinimo procese, 
ataskaitos pateikimo visuomenės sveikatos centrui apskrityje, ataskaitos nagrinėjimo ir 
sprendimo dėl jos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo sąlygas ir tvarką.

III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose 
(PAVĮ 10 str. 1 d. 2 p., 9 d.; VĮ 14 str. 3 d.; STĮ 9 str. 2 d. 5 p.)

37. Pažymėtina, kad planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma ne tik tuomet, 
kai ji neleistina dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai, bet ir tuomet, kai ji expressis 
verbis yra draudžiama teisės aktais (žr. PAVĮ 10 str. 9 d.).

37.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-802/2005 buvo vertinamas atsa-
kovo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas neleisti pareiškėjui vykdyti jo planuo-
jamą ūkinę veiklą, tai yra Siesarties vandens malūno, užtvankos, hidromazgo ir kitų 
šio komplekso pastatų bei vandens energijos panaudojimo atkūrimą. Apeliacine tvarka 
bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, jog šis sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

Pasak LVAT, Konstitucijos 54 straipsnyje yra numatyti aplinkos apsaugos prin-
cipai. Įgyvendinant šiuos principus bei siekiant apsaugoti aplinką nuo žalingo povei-
kio, įstatymais, esant tokiai būtinybei, gali būti ribojamos asmens nuosavybės teisės.  
Nagrinėjamoje byloje aptariamas nuosavybės teisių realizavimo atvejis būtent ir yra 
toks atvejis, kuriam įstatymu yra nustatyti konstituciškai pagrįsti apribojimai. 

Vandens įstatymo, kuris buvo priimtas siekiant užtikrinti vandens, kaip vieno 
iš gamtos komponentų, apsaugą, 14 straipsnio 3 dalyje (2004 m. kovo 30 d. įstatymo  
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Nr. IX-2089 redakcija) yra numatytas draudimas statyti užtvankas ekologiniu ir kul-
tūriniu požiūriu vertingose upėse. Tokiu draudimu yra siekiama apsaugoti ypač ver-
tingas vietoves bei gamtos objektus ir juo pagrįstai yra ribojamos atitinkamos asme-
nų veiklos galimybės, taip pat ir jų nuosavybės teisės. Vieta, kurioje pareiškėjas nori 
statyti užtvanką ir su ja susijusius objektus, patenka į vadovaujantis Vandens įstatymo  
14 straipsnio 3 dalimi, Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 patvirtintą 
Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą (69 punktas), todėl 
pareiškėjui negali būti leista šioje vietoje vykdyti jo planuojamas statybas. LVAT verti-
nimu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad Vyriausybė, patvirtindama minėtą Ekologiniu 
ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, viršijo savo įgaliojimus. Vyriau-
sybė šiuo atveju neviršijo savo kompetencijos ir neįsikišo į įstatymų leidybos sritį. Šiuo 
Vyriausybės aktu, vadovaujantis įstatymo nustatytu draudimu bei įstatyme įvardintu 
upės ar jos ruožo ekologinio bei kultūrinio vertingumo kriterijumi, buvo tik konkre-
tizuotas atskirų gamtos objektų sąrašas. Tokiu būdu Vyriausybė iš esmės tik detalizavo 
įstatymą bei užtikrino įstatymo vykdymą ir neperžengė poįstatyminio reglamentavimo 
ribų. Todėl teigti, kad Vyriausybė, patvirtindama minėtą sąrašą, ar įstatymų leidėjas, 
Vandens įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi nurodydamas Vyriausybei tokį sąrašą patvir-
tinti, galėjo nusižengti Konstitucijai, nėra pagrindo.

Atmesti ir pareiškėjo teiginiai, kad, įtraukiant Siesarties upės ruožą į Ekologiniu ir 
kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą bei nustatant draudimą šiame ruo-
že statyti užtvankas, buvo nesilaikyta proporcingumo principo. Akivaizdu, kad ekologi-
niu požiūriu vertinga upė ar jo ruožas yra ekologiškai ypač jautrus bei svarbus gamtos 
objektas, kuriame tokie pakankamai radikalūs būklės pokyčiai, kaip užtvankos pasta-
tymas, neišvengiamai turėtų didelės įtakos vandens ekosistemoms bei ekosistemoms, 
tiesiogiai priklausomoms nuo vandens, ir tai taip pat būtų susiję su galimais žymiais 
neigiamais svarbių ekosistemų pokyčiais. Todėl toks šių ekologiškai jautrių vandens 
telkinių zonų apsaugos būdas, kaip leidimas statyti užtvankas su atitinkamais įrengi-
mais bei priemonėmis, turinčiomis ištaisyti neigiamus statybos padarinius, pagrįstai 
laikomas nepakankamu. Šiuo atveju aplinkos apsaugos tikslais yra visiškai pateisina-
mas griežtesnis apsaugos būdas – visiškas užtvankų statybos uždraudimas. Aptariamas 
Siesarties upės ruožas neabejotinai turi didelę ekologinę vertę ir tai yra aiškiai argu-
mentuota minėtame Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarime Nr.1144. Šis upės ruo-
žas yra susijęs su Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos, 
Gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92/43/EEB) 
saugomų gyvūnijos bei augalijos rūšių apsauga, taip pat šis ruožas yra kraštovaizdžio 
draustinis. Be to, yra pasiūlyta šiam upės ruožui suteikti Europos Bendrijos svarbos 
saugomos teritorijos statusą.

Iš esmės analogiškais motyvais prieš tai aptartiems atmesti ir pareiškėjo argu-
mentai dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymo 
Nr.27/3D-13 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų nustatymo saugomų ir globojamų žuvų 
rūšių migracijos keliuose“ neteisėtumo. Šis įsakymas įgyvendina bei detalizuoja Van-
dens įstatymo, Laukinės gyvūnijos įstatymo, Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir 
bendrijų įstatymo, Žuvininkystės įstatymo nuostatas bei reikalavimus ir šioje byloje 
taikytinomis šio įsakymo normomis nėra nustatomi kokie nors nauji, įstatymais ne-
pagrįsti asmenų teisių apribojimai bei nėra viršijami minėtiems ministrams suteikti 
poįstatyminio reglamentavimo įgaliojimai. Šio aplinkos ministro ir žemės ūkio minis-
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tro įsakymo 3.1 punkte bei juo patvirtinto Saugojamų ir globojamų žuvų rūšių mi-
gracijos kelių sąrašo 60 punkte yra įtvirtintas pagrįstas draudimas statyti bei atstatyti 
užtvankas Siesarties upės ruože, kuriame yra ir pareiškėjo planuojamos veiklos vieta. 
Pareiškėjas teigia, kad būtent užtvankos pastatymas leistų pagerinti šiuo metu esančias 
netinkamas žuvų migracijos Siesarties upe sąlygas. Kaip matyti iš pareiškėjo argumen-
tų, jis užtvankos pastatymą laiko vienintele galima žuvų migracijos sąlygų pagerinimo 
sąlyga, tačiau tokia pozicija nepagrįsta. Tai, jog šiuo metu žuvų migracijos sąlygos yra 
pablogėjusios, tik įgalina imtis priemonių šias sąlygas pagerinti ir pašalinti atitinka-
mus žuvų migracijos trukdžius (kliūtis), kas ir yra numatyta minėtu aplinkos ministro 
ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto Buvusių užtvankų liekanų, kurios sudaro 
kliūtis žuvų migracijai, sąrašo 12 punkte. Tačiau tai jokiu būdu nelemia būtinybės sta-
tyti papildomus, žmogaus ūkinei veiklai reikalingus objektus, ypač tokius kaip užtvan-
kas, dėl kurių nepriimtino poveikio šiam ekologiškai ypač vertingam gamtos objektui 
kolegija šioje nutartyje jau buvo pasisakiusi.

Pareiškėjas savo poziciją taip pat grindė STĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuosta-
tomis, kurios numato draudimą tvenkti natūralias upes gamtiniuose ir kompleksiniuo-
se draustiniuose (kraštovaizdžio draustinis yra kompleksinių draustinių rūšis), tačiau 
leidžia atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius tais atvejais, kai tai 
reikalinga draustinyje esantiems kultūros paveldo objektams atkurti bei tvarkyti. Pa-
reiškėjo teigimu, buvęs Siesarties malūnas, hidrojėgainė, užtvanka ir kiti susiję statiniai 
yra vietinės reikšmės NKV, todėl jis pagal STĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktą turi teisę 
šiuos statinius atstatyti. Tokia pareiškėjo pozicija atmesta. Pasak LVAT, šiuo atveju ne-
galima vadovautis vien tik STĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu, bet būtina atsižvelgti į 
visuminį byloje aptariamų santykių teisinį reglamentavimą. Aptariamas Siesarties upės 
ruožas patenka į kraštovaizdžio draustinio teritoriją, todėl šio ruožo apsaugai taikyti-
nos draustinių apsaugos taisyklės. Tačiau šis ruožas, vadovaujantis Vandens įstatymo 
14 straipsnio 3 dalimi, taip pat priskiriamas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertin-
giems upių ruožams, kuriems taikomos specialios apsaugos taisyklės. Šiuo atveju ne-
galima nepaisyti Vandens įstatymo nustatytų papildomų apsaugos reikalavimų, sutei-
kiančių ginčo upės ruožui išskirtinę ekologinę reikšmę, ir neatsižvelgti į šio įstatymo 
nustatytą kategorišką draudimą statyti užtvankas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu 
vertinguose upių ruožuose.

Atmesta pareiškėjo pozicija, kad Vandens įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numaty-
tas draudimas statyti užtvankas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose upėse ar 
jų ruožuose taikytinas tais atvejais, kai statoma nauja užtvanka, o ne atstatoma buvusi 
užtvanka. Kaip matyti iš Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 ir 17 dalių nuostatų, sąvoka 
„statyti“ apima ne tik visiškai naujo statinio ar įrenginio pastatymą, bet ir esamo stati-
nio rekonstrukciją bei buvusio statinio atstatymą. Aiškinti šią sąvoką Vandens įstatymo 
kontekste kaip nors kitaip nėra jokio pagrindo.

Nepagrįsti pareiškėjo priekaištai atsakovui, kad pastarasis iš esmės neįvertino pa-
reiškėjo parengtos PAV ataskaitos. Pagal PAVĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakinga 
institucija, priimdama sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, turi įver-
tinti ne tik veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, bet ir atitinkamų įstatymų bei kitų 
teisės aktų nuostatas. Nagrinėjamu atveju atsakovas būtent ir įvertino įstatymų bei kitų 
teisės aktų nuostatas bei pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo planuojama veikla jo pa-
geidaujamoje vietoje įstatymo yra uždrausta, ir pagrįstai priėmė pareiškėjui neigiamą 
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sprendimą. Tolesnis situacijos vertinimas, išsamiai ištiriant pareiškėjo pateiktą atas-
kaitą, buvo bepramis ir nebuvo būtinas, nes tai nebepakeistų atsakovo sprendimo 
(2005 m. liepos 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-802/2005).

37.2. Administracinėje byloje Nr. A822-194/2010 pareiškėja ginčijo Šiaulių RAAD 
2008 m. spalio 22 d. sprendimą, kuriuo jis atsisakė nagrinėti informaciją dėl PAV at-
rankos privalomumo. Pareiškėja siekė jai priklausančiame žemės sklype statyti 170 
vietų galvijų tvartą ir tokiu būdu ūkyje auginti 350 galvijų. Pareiškėjos vertinimu, kitų 
naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių) yra įtrauktas į planuojamos 
ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą, todėl RAAD 
privalo atlikti minėtą atranką. Atsakovas negalėjo nenagrinėti informacijos atrankai 
dėl privalomo PAV, tai yra besąlygiškai privalėjo ją nagrinėti ir priimti vieną iš galimų 
sprendimų: privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą ar neprivaloma

Vyriausiasis administracinis teismas su tuo nesutiko ir pripažino ginčijamą aktą 
teisėtu.

Pasak teismo, PAV tikslai yra įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuoja-
mos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą 
poveikį ir nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplin-
kai, leistina pasirinktoje vietoje. Tačiau tais atvejais, kai įstatymu yra draudžiama tam 
tikra statyba ir draudimas nesiejamas su tam tikru šios statybos poveikiu aplinkai, po-
veikio aplinkai vertinimas iš esmės nėra privalomas. PAVĮ nuostatos nereikalauja vyk-
dyti PAV proceso tokiu atveju, kai remiantis įstatymų nuostatomis konkreti planuo-
jama veikla – nepriklausomai nuo jos konkretaus poveikio aplinkai – apskritai nėra 
leistina pasirinktoje vietoje. 

Teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamoje byloje planuojama statyba, tai yra 
170 vietų galvijų tvarto statyba, pareiškėjai priklausančiame žemės sklype, kuris paten-
ka į Varnių regioninio parko teritoriją ir Drujos geomorfologinį draustinį, neatitinka 
Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto, kuris nustato, kad gam-
tiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo 
tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra 
išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar 
kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas drausti-
nių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, ir STĮ 
13 straipsnio 2 dalies 4 punkto, kuriame nustatyta, kad valstybiniuose parkuose drau-
džiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir 
bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose, kai Varnių regioninio par-
ko tvarkymo plane, patvirtintame 2006 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro įsakymu Nr. D1-246, nėra numatyta nauja statyba konkrečiame sklype, 
o pareiškėjos numatomas statyti 170 galvijų vietų tvartas nėra susijęs su draustinio 
steigimo tikslais. Taip pat planuojama statyba prieštarautų Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygų XXXVII skyriaus (geomorfologiniai draustiniai) 154 punktui, 
kuris nustato, kad geomorfologiniuose draustiniuose draudžiama veikla, numaty-
ta STĮ 9 straipsnyje, ir 154.3 punkto, kuris nustato, kad geomorfologiniuose drausti-
niuose taip pat draudžiama kurti ir plėsti sodų bendrijas, specializuotus gėlininkystės, 



479

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio 
pobūdžio ūkius, reikalavimų (2010 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-194/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010).

III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 
(Direktyvos 2001/42 3 str. 3, 5 d.; TPĮ 25 str. 1, 4 d.; Nutarimo Nr. 967 3.4 p.;  

SPAV aprašo 7.1, 7.4, 11 p.; PAVĮ 1 priedas)

38. Planai ir programos, kurių įgyvendinimo pasekmės gali būti reikšmingos 
aplinkai, rengiami ir įgyvendinami remiantis šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, 
reglamentuojančiais strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (AAĮ 27 str. 1 d. (2004 m. 
vasario 19 d. įstatymo Nr. IX-2032 redakcija). Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
(toliau – ir SPAV) – tai tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių 
aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, kurio metu rengiami strategi-
nio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, teikiamos konsultacijos, atsižvelgiama į 
vertinimo bei konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant planą ar pro-
gramą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo 
ir (arba) tvirtinimo (AAĮ 2 str. 17 p.). Planai ir programos – nacionalinio, regioninio ar 
vietinio lygmens planavimo dokumentai (veiksmų planai ir programos, plėtros planai 
(programavimo dokumentai), ūkio šakų vystymo planai ir programos, strategijos, kon-
cepcijos, teritorijų planavimo dokumentai ir kt., įskaitant planus bei programas, prie 
kurių finansavimo prisideda Europos Bendrija), kurie rengiami, tvirtinami ir (arba) 
priimami pagal galiojančius teisės aktus ar pagal kompetenciją įgyvendinant viešąjį 
administravimą ir kurių įgyvendinimo pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, įskai-
tant tokių planų ir programų visiškus ar dalinius pakeitimus (AAĮ 2 str. 18 p.).

39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 
(toliau – ir Nutarimas Nr. 967) yra patvirtintas Planų ir programų strateginio pase-
kmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 130-4650; toliau – ir SPAV 
aprašas), kuris reglamentuoja planų ir programų SPAV, šio proceso dalyvių santykius 
ir vertinimo bei sprendimo priėmimo sąsajas.

40. Nagrinėjamu aspektu taip pat aktuali 2001 m. birželio 27 d. Europos Parla-
mento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo (toliau – ir Direktyva 2001/42). 

41. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai yra: nustatyti, apibūdinti ir 
įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai; už-
tikrinti, kad bus konsultuojamasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybių institucijo-
mis, visuomene, atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių proce-
dūrų rezultatus; užtikrinti, kad planų ir programų rengimo organizatoriai turės išsamią 
ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pa-
sekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją (SPAV aprašo 5 p. (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo 
Nr. 1467 redakcija).

42. Išskiriami 5 SPAV atlikimo atvejai (SPAV aprašo 6 p. (2014 m. gruodžio 23 d. 
nutarimo Nr. 1467 redakcija). SPAV privaloma atlikti, kai: 

1. Rengiamas planas ar programa, skirti pramonės, energetikos, transporto,  
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telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, vandens ūkio plė-
trai, atliekų tvarkymui, specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas ar  
žemės valdos projektas, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į PAVĮ 1 ar 2 priedus, 
vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui;

2. Rengiamas Aprašo 6.1 papunktyje nurodyto plano ar programos esminis 
pakeitimas;

3. Rengiamas ar keičiamas bendrasis planas;
4. Plano ar programos įgyvendinimas susijęs su „Natura 2000“ teritorijomis ar 

„Natura 2000“ teritorijų artima aplinka ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) aplinkos minis-
tro nustatyta tvarka nustato, kad tokio plano ar programos įgyvendinimas (atskirai ar 
kartu su kitais planais ir programomis) gali turėti reikšmingų pasekmių „Natura 2000“ 
teritorijoms. „Natura 2000“ teritorijų artima aplinka – plano ar programos įgyvendi-
nimo vietovė, tiesiogiai besiribojanti su „Natura 2000“ teritorija arba esanti netoli jos, 
jeigu dėl gamtinių ryšių tarp vietovių arba dėl ūkinės veiklos masto tikėtina, kad nu-
matomas įgyvendinti planas ar programa gali neigiamai paveikti „Natura 2000“ terito-
rijos vientisumą ar joje saugomas natūralias buveines ar rūšis;

5. Per atranką nusprendžiama, kad privaloma įvertinti planą ar programą.
43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad neatlikus 

SPAV, kai šis vertinimas yra privalomas, nebūtų užtikrinama, kad bus įvertintos ir 
bus atsižvelgta į visas poveikį aplinkai galinčias daryti aplinkybes rengiant, svarstant 
(įskaitant viešą svarstymą su visuomene), derinant bei tvirtinant planus ir programas 
(pvz., detaliuosius planus). Pastarieji reikalavimai nebūtų įgyvendinami ir tuo atveju, 
kai neatliekama (privaloma) atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti, 
nes tik atlikus tokią atranką, galima spręsti apie galimų plano ar programos pasekmių 
aplinkai reikšmingumą. Vadinasi, vien tai, kad ginčo detalieji planai buvo patvirtinti 
norminių teisės aktų nustatyta tvarka neatlikus SPAV atrankos, sudaro savarankišką ir 
pakankamą pagrindą šiuos teritorijų planavimo dokumentus pripažinti neteisėtais ir 
panaikinti, kaip priimtus pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias 
užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (šiuo aspek-
tu žr. 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-12/2011).

44. SPAV aprašo 3 punktas nustato planus ir programas, kuriuos rengiant ir tvir-
tinant jis netaikomas21. Iki Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467  

21 „3. Aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant:
3.1. planus ir programas, kurie skirti tik krašto apsaugos tikslams ar ekstremalioms situacijoms 
valdyti;
3.2. planus ir programas, kurie skirti tik finansams ir (arba) biudžetui sudaryti;
3.3. saugomų teritorijų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų (toliau – „Natura 2000“ 
teritorijos) gamtotvarkos planus ir planus ar programas, kurie skirti tik teritorijos gamtosauginio ar 
paveldosauginio tvarkymo klausimams;
3.4. detaliuosius planus toje savivaldybės dalyje, kurioje atliktas savivaldybės dalies bendrojo plano 
vertinimas, ir jeigu nesuplanuotas joks kitas kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai, išskyrus pirmiau 
įvertintą;
3.5. žemės gelmių naudojimo planus, kai planuojami žemės gelmių išteklių telkiniai numatyti kito 
plano ar programos, kuriai atliktos vertinimo procedūros, sprendiniuose.“
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įsigaliojimo, šiuo atvejus įtvirtino Nutarimo Nr. 967 3 punktas22. Pažymėtina, kad Nu-
tarimo Nr. 967 3.4 punktas, įtvirtinęs, jog aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant te-
ritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės vei-
klos objektas, neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d. 
nutarimu Nr. 467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nuta-
rimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

44.1. Iki tol galiojusio Nutarimo Nr. 967 3.4 punkto taikymo klausimas buvo ak-
tualus administracinėje byloje Nr. A492-12/2011, kurioje LVAT vertino savivaldybės ta-
rybos sprendimų, patvirtinusių detaliuosius planus, teisėtumą. Pareiškėjai šioje byloje 
minėtų aktų neteisėtumą, be kita ko, argumentavo tuo, kad nebuvo atliktas SPAV.

LVAT, nagrinėdama kilusį ginčą, nurodė, jog ginčo teisiniams santykiams ak-
tualiu laikotarpiu galiojusio TPĮ 25 straipsnio 1 dalis (2004 m. sausio 15 d. įstatymo  
Nr. IX-1962 redakcija) kaip vieną iš detaliojo teritorijų planavimo proceso dalių nu-
matė sprendinių pasekmių vertinimo etapą, kuris „reikalingas teritorijų planavimo 
dokumento sprendinių poveikiui Vyriausybės nustatyta tvarka įvertinti“. Šio įstatymo 
25 straipsnio 4 dalis taip pat nustatė, kad „rengiant detalųjį planą strateginis teritori-
jų planavimo dokumento sprendinių pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas tik tuo 
atveju, kai tai numato įstatymai ir kiti teisės aktai23. Nutarimo Nr. 3.4 punktas įtvirtino, 
kad SPAV aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant „teritorijų planavimo dokumentus, 
22 „3. <...> aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant:

3.1. Planus ir programas, kurie skirti tik krašto apsaugos tikslams ar ekstremalioms situacijoms 
valdyti.
3.2. Planus ir programas, kurie skirti tik finansams ir (arba) biudžetui planuoti.
3.3. Teritorijų detaliuosius planus, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo įstatyme ir Detaliųjų planų rengimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 
2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364), nustatyta 
supaprastinta tvarka.
<...>
3.5. Planus ar programas, kurie skirti teritorijos gamtosauginio ar paveldosauginio tvarkymo 
klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už 
aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.
3.6. Planus ir programas, kurie bendrai finansuojami pagal šiuos Europos Tarybos reglamentus: <...>.“

23 Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu aktualaus TPĮ 25 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog kompleksinio 
teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: 1) parengiamasis; 2) rengimo; 3) baigiamasis. 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams priskiriami: 1) valstybės teritorijos bendrasis planas 
ir valstybės teritorijos dalių bendrieji planai (rengiami valstybės lygmeniu); 2) savivaldybių (rengiami 
savivaldybės lygmeniu) ar jų dalių (rengiami vietovės lygmeniu) bendrieji planai; 3) detalieji planai 
(rengiami vietovės lygmeniu) (TPĮ 5 str. 2 d.). Pagal TPĮ 25 straipsnio 2 dalį, parengiamuoju etapu 
planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia 
ir patvirtina planavimo darbų programą. Planavimo darbų programoje numatomi konkretūs 
planavimo uždaviniai, nurodoma, ar turi būti atliekami tyrimai, galimybių studijos, ar rengimo 
etapu bus rengiama teritorijos vystymo koncepcija (toliau – koncepcija) ir ar numatoma atlikti 
koncepcijos nepriklausomą profesinį vertinimą. Koncepcija rengiama, kai numatomos teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinių alternatyvos, taip pat kitais Kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais atvejais. Šiuo etapu planavimo organizatorius viešai 
paskelbia apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo 
tikslų ir planavimo darbų programą. Parengiamuoju etapu atliekami planuojamos teritorijos galimos 
taršos tyrimai, kai planuojama pramoninių teritorijų konversija, jeigu planavimo darbų programoje 
numatyta, atliekami kiti tyrimai, galimybių studijos. Be to, Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma, ar 
bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
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kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės veiklos objektas“. Pastarąja nuostata 
rėmėsi atsakovai bei tretieji suinteresuoti asmenys neigdami pareiškėjų argumentus dėl 
ginčo teritorijų planavimo dokumentų neteisėtumo šioje dalyje.

LVAT sutiko, kad pastaroji nacionalinės teisės nuostata eliminavo kompetentin-
gų subjektų pareigą atlikti ginčo detaliųjų planų strateginį pasekmių aplinkai vertini-
mą. Tačiau 2011 m. rugsėjo 22 d. prejudiciniame sprendime byloje Valčiukienė ir kt. 
(C-295/10) Teisingumo Teismas konstatavo, kad „Direktyvos 2001/42 3 straipsnio  
5 dalį, skaitomą kartu su jos 3 straipsnio 3 dalimi, reikia aiškinti taip, kad šiuo straips-
niu draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip [Nutarimo Nr. 967 3.4 punk-
tas], kurioje bendrai ir neišnagrinėjus kiekvieno atvejo numatyta, kad vertinimas pagal 
minėtą direktyvą neatliekamas, kai planų, taikomų nedideliuose plotuose vietiniu lygiu, 
sprendiniuose numatytas tik vienas ūkinės veiklos objektas“. 

Atsižvelgdamas į tai, LVAT akcentavo, kad nacionalinis teismas, neperžengdamas 
savo kompetencijos ribų, yra įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, pri-
valo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas 
taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir šis 
teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba 
kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis. Todėl LVAT konstatavo, jog šioje byloje na-
grinėjamiems ginčo teisiniams santykiams Nutarimo Nr. 967 3.4 punktas negali būti 
taikomas.

Paneigus Nutarimo Nr. 967 3.4 punkte numatytos išimties taikymą nagrinėjamai 
situacijai, LVAT toliau analizavo, ar pagal kitas aktualiu laikotarpiu galiojusias normi-
nių teisės aktų nuostatas turėjo būti atliktas ginčo planavimo SPAV.

SPAV aprašo 7.1 punktas (2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 redakcija) 
nustatė, kad aptariamą „vertinimą privaloma atlikti, kai <...> planai ir programos skirti 
pramonės, energetikos, transporto, telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, 
žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, atliekų tvarkymui, žemės naudojimui (paskirčiai) 
nustatyti ar teritorijoms planuoti ir lemia ūkinės veiklos projektų, įrašytų į <...> Pla-
nuojamos ūkinės veiklos PAV įstatymo <...> 1 ar 2 priedėlius, plėtros pagrindus“. Vado-
vaujantis šio norminio akto 7.4 punktu, pastarąjį vertinimą taip pat privaloma atlikti, 
kai „per atranką strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti nusprendžiama, kad 
privaloma atlikti konkretaus plano ar programos strateginį pasekmių aplinkai verti-
nimą“. Pastarojoje nuostatoje minimos atrankos objektas, vadovaujantis SPAV aprašo 
11.1 punktu, be kita ko, yra „šio Aprašo 7.1 <...> [punkte] nurodyti planai ir progra-
mos, skirti nedideliems plotams tam tikroje vietovėje, taip pat neesminiai tokių planų 
ir programų pakeitimai“24.

Iš pacituotų nuostatų sisteminės analizės yra matyti, kad tais atvejais, kai šio po-
įstatyminio teisės akto 7.1 punkte numatyti planai ir programos yra skirti nedideliems 
plotams tam tikroje vietovėje, teisėkūros subjektas reikalauja atlikti SPAV tik kai per 
atranką šiam vertinimui atlikti nusprendžiama, kad toks vertinimas yra privalomas. 
Pastaroji atranka yra privaloma visiems planams ir programoms, patenkantiems į 
SPAV aprašo 11 punkte nustatytą šios atrankos objektų sąrašą.

Ginčo detalieji planai numato PAVĮ 1 priedo 1.1 punkte (2005 m. birželio 21 d. 
įstatymo Nr. X-258 redakcija) numatytos ūkinės veiklos – kiaulininkystės (900 ir dau-
giau paršavedžių; 3 000 ir daugiau kitų kiaulių), kurios poveikis aplinkai turi būti  
24 Šios nuostatos iš principo šiuo metu yra nepakitę.
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vertinamas, plėtros pagrindus nedidelėje teritorijoje. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atve-
ju dėl ginčo teritorijų planavimo dokumentų pirmiausia privalėjo būti atliekama SPAV 
atranka. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, atranka nebuvo atlikta. Vadovaujantis 
SPAV aprašo 12 punktu, „teritorijų planavimo dokumentų atranka atliekama per teri-
torijų planavimo proceso parengiamąjį etapą“.

Vertindamas pastarojo pažeidimo įtaką ginčo detaliųjų planų teisėtumui, LVAT 
pažymėjo, kad neatlikus SPAV, kai šis vertinimas yra privalomas, nebūtų užtikrinama, 
kad bus įvertintos ir bus atsižvelgta į visas poveikį aplinkai galinčias daryti aplinkybes 
rengiant, svarstant (įskaitant viešą svarstymą su visuomene), derinant bei tvirtinant 
planus ir programas (nagrinėjamu atveju – detaliuosius planus). Pastarieji reikalavimai 
nebūtų įgyvendinami ir tuo atveju, kai neatliekama (privaloma) atranka strateginiam 
pasekmių aplinkai vertinimui atlikti, nes tik atlikus tokią atranką, galima spręsti apie 
galimų plano ar programos pasekmių aplinkai reikšmingumą.

Atsižvelgdama į tai, kas paminėta anksčiau, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog 
vien tai, kad ginčo detalieji planai buvo patvirtinti norminių teisės aktų nustatyta tvar-
ka neatlikus SPAV atrankos, sudaro savarankišką ir pakankamą pagrindą šiuos teritori-
jų planavimo dokumentus pripažinti neteisėtais ir panaikinti, kaip priimtus pažeidžiant 
pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių 
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Pastarosios išvados negali 
paneigti aplinkybė, jog buvo atliktas ginčo planuojamos ūkinės veiklos PAV.

Teisingumo Teismas minėtu prejudiciniu sprendimu byloje Valčiukienė ir kt. nu-
sprendė, kad „<...> atlikus aplinkosauginį vertinimą pagal Direktyvą 85/337, neatlei-
džiama nuo pareigos atlikti tokį vertinimą pagal Direktyvą 2001/42. Tačiau prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar pagrindinėje byloje 
atliktas vertinimas pagal iš dalies pakeistą Direktyvą 85/337 gali būti laikomas sude-
rintos arba bendros procedūros išraiška ir ar jis apima visus Direktyvos 2001/42 rei-
kalavimus. Jeigu taip yra, nebetaikoma pareiga atlikti naują vertinimą pagal pastarąją 
direktyvą“.

Vadinasi, siekiant paneigti pareigą atlikti rengiamų ginčo planavimo dokumentų 
SPAV (atranką šiam vertinimui atlikti), būtina nustatyti, kad nagrinėjamu atveju atlik-
tas ginčo planuojamos ūkinės veiklos PAV gali būti laikomas suderintos arba bendros 
procedūros, kurios metu iš esmės atliekamas tiek planų ir programų SPAV, tiek planuo-
jamos ūkinės veiklos PAV, rezultatas, kuris apima visus SPAV reikalavimus.

Vertinant šiuos aspektus, pirmiausia pažymėta, kad ginčo teisiniams santykiams 
taikytinoje nacionalinėje teisėje planuojamos ūkinės veiklos PAV bei planų ir progra-
mų SPAV yra numatyti kaip savarankiškos (atskiros) procedūros, t. y. nacionaliniai tei-
sėkūros subjektai nepasinaudojo Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta galimybe 
nustatyti suderintą arba bendrą procedūrą šiems vertinimams.

Iš PAVĮ, AAĮ, SPAV aprašo yra aiškiai matyti, kad skiriasi ne tik poveikio aplin-
kai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimų objektai, bet ir šių vertinimų apimtis 
bei atskirų aspektų išsamumas. Planuojamos ūkinės veiklos PAV tikslas iš esmės yra 
įvertinti, ar tokia ūkinė veikla yra galima pasirinktoje teritorijoje, tuo tarpu nagrinė-
jamu atveju ginčo detaliųjų planų SPAV apimtų jau konkrečių (sudarančių prielaidas 
minėtos ūkinės veiklos plėtrai) koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų (galimų detaliojo 
plano sprendinių) įgyvendinimo galimų reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimą. 

LVAT, susipažinęs su byloje esančiomis planuojamos ūkinės veiklos PAV  
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ataskaitomis ir kitais šio vertinimo dokumentais, sprendė, kad ginčo ūkinės veiklos 
PAV negali būti pripažintas, kaip aprėpiantis visus SPAV aspektus, kiek tai susiję su 
ginčo detaliųjų planų sprendinių reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimu (2011 m. 
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-12/2011).

45. Dėl SPAV ir PAV santykio inter alia jų eiliškumo, paminėtina administracinė 
byla Nr. A602-186/2013, kurioje asociacija „Rudaminos bendruomenė“ kreipėsi į teis-
mą, prašydama panaikinti atsakovo Alytaus RAAD 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo 
dalį dėl 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos juostos nuo Žuvinto biosferos 
rezervato iki Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos ties Galadusio ežeru 
(subalternatyvos B1 dalies) (toliau – ir Linija) statybos ir eksploatavimo. Vienas iš pa-
reiškėjo argumentų buvo tai, jog prieš atliekant PAV turėjo būti atliktas SPAV, idant, 
remiantis pareiškėjo logika, visuomenė į projektų svarstymą būtų įtraukta pačiame 
anksčiausiame projektų įgyvendinimo etape, kai dar visos galimybės yra atviros svars-
tymams25. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tokiais pareiškėjo ar-
gumentais nesutiko.

Pasisakydama dėl SPAV ir PAV eiliškumo bei paskirties, Vyriausiojo administra-
cinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje nurodė, jog tiek SPAV, tiek PAV turėtų būti 
atlikti kuo ankstesniame investicinio proceso etape, taip, kad būtų užtikrinti aplinkos 
apsaugos principai bei šių dviejų procedūrų tikslai, todėl svarbu, kad teisės aktų nusta-
tytais atvejais būtų atliktos minėtos procedūros, kurių atlikimo laikas pagrįstas taip pat 
ir vertinamuoju kriterijumi, todėl neteisingi ir prieštaraujantys minėtam reglamenta-
vimui dėl specialiojo teritorijų planavimo yra pareiškėjo motyvai, kategoriškai nusta-
tantys šių dviejų procedūrų eiliškumą ir galimybę atlikti PAV procedūrą tik pasibaigus 
SPAV procedūrai. Pastebėta ir tai, kad esminis laiko kriterijus, kuris yra nustatomas 
PAV procedūrai yra tai, kad ši procedūra yra atliekama ūkinės veiklos planavimo (pro-
jektavimo) metu, t. y. turi būti vertinamas ne realizuojamos ūkinės veiklos poveikis, 
bet planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai.

LVAT padarė išvadą, jog konkrečiu atveju nebuvo pažeistas PAV ir SPAV eilišku-
mas, nes reikalavimo, kad SPAV procedūra būtų vykdoma prieš PAV procedūrą, teisės 
aktai neįtvirtino, o SPAV ir PAV vertintinos kaip dvi atskiros procedūros (2013 m. ge-
gužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).

25 Byloje nustatyta, jog PAV ir SPAV laiko požiūriu buvo vykdomos lygiagrečiai.
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IV. TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMAI

1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos 
objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti 
leidimą (AAĮ 19 str. 1 d. (2005 m. kovo 24 d. įstatymo Nr. X-147 redakcija)26. Juridi-
niai ir fiziniai asmenys ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas 
sąlygas ir neviršydami aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų (AAĮ 19 str. 2 d. 
(2005 m. kovo 24 d. įstatymo Nr. X-147 redakcija). 

2. Viena iš tokių leidimų rūšių yra taršos integruotos prevencijos ir kontrolės lei-
dimas (toliau – ir TIPK leidimas). Pagal AAĮ 1 straipsnio 23 punktą, tai yra rašytinis 
dokumentas, kuriame, siekiant išvengti pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją su-
mažinti ar pašalinti, nustatoma veiklos sąlygų sistema, apimanti poveikio aplinkos ele-
mentams kontrolę, ir kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį, kurą deginantį 
įrenginį, atliekų deginimo įrenginį, bendro atliekų deginimo įrenginį, atitinkantį aplin-
kos ministro patvirtintose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavi-
mo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytus kriterijus, arba aplinkos 
ministro nustatyta tvarka tokio įrenginio dalį ar kelis tokius įrenginius ar jų dalis.

3. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1, 15 straips-
nių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 191, 192 straipsniais įsta-
tymu (Žin., 2013, Nr. 55-2727) AAĮ papildytas nauju – 191 straipsniu, detalizuojančiu 
TIPK leidimo paskirtį, jo (ne)išdavimo, pakeitimo, panaikinimo tvarką ir sąlygas27. Iš-
samiau jas reglamentuoja aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 
patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo 
ir galiojimo panaikinimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 77-3901; toliau – ir 2013 m. TIPK 
taisyklės). Atkreiptinas dėmesys, kad šios taisyklės pakeitė aplinkos ministro 2002 m. 
vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, 
Nr. 103-3829; toliau – ir 2002 m. TIPK taisyklės).

4. Minėti aktai įgyvendina 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17; toliau – ir TIPK direktyva; Direktyva 2010/75) ir 
jos pirmtakes – Direktyvą 96/61 bei Direktyvą 2008/1.

5. Analizuojamu laikotarpiu administraciniai teismai ne kartą vertino viešojo 
administravimo subjektų (ne)veikimą TIPK srityje, tai yra pareiškėjų (dažnai – aso-
ciacijų, generalinio prokuroro) reikalavimus panaikinti išduotus TIPK leidimus (pvz., 
2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-989/2013; 2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje  

26 AAĮ 19 straipsnio 1 dalies pažeidimas nustatytas administracinėje byloje Nr. A662-1192/2009, kuris 
lėmė ūkinės veiklos vykdytojui nustatytą įpareigojimą pateikti paraišką TIPK leidimui gauti dėl 
nuotekų įrenginių (2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1192/2009).

27 Atkreiptinas dėmesys, jog šis įstatymas parengtas, atsižvelgus inter alia į Lietuvos Respublikos 
vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą, kad ūkinės veiklos apribojimai tokie, kaip licencijų, 
atestatų, leidimų, kitų teises suteikiančių dokumentų sustabdymas, panaikinimas, nuobaudų skyrimas, 
turi būti reguliuojami tik įstatymais. Plačiau žr. Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 7 ir 15 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projekto 2012 m. 
lapkričio 23 d. aiškinamąjį raštą Nr. XIIP-33.
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Nr. A525-844/2010; 2009 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-531/2009; 2009 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-50/2009; 
2006 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-1253/2006), 
prašymus juos koreguoti (2013 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-1471/2013; 2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-192/2012), 
prašymus nukrypti nuo TIPK leidime numatytų sąlygų (2011 m. gegužės 20 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A502-1135/2011), įpareigoti derinti paraišką TIPK leidi-
mui gauti (2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-531/2013), 
pripažinti neteisėtais atsakingų institucijų sprendimus panaikinti TIPK leidimus  
(žr., pvz., 2011 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2334/2011; 
2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2605/2011) ar juos kore-
guoti (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2402/2011). 

6. Pagal TIPK taisyklių nuostatas tam, kad būtų išduotas leidimas aptariamai vei-
klai vykdyti, turi būti atliktos šios procedūros: paraiškos padavimas, paraiškos derini-
mas, leidimo rengimas, leidimo išdavimas.

IV.1. TIPK PARAIŠKOS DERINIMAS 
(2002 m. TIPK taisyklių 27 ir 271 p. (2009 m. spalio 15 d. įsakymo  

Nr. D1-613 redakcija)

7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad TIPK de-
rinimo procedūra yra viena iš administracinės procedūros sudedamųjų dalių. Įverti-
nus 2002 m. TIPK taisyklių VII skyriaus nuostatas, darytina išvada, kad TIPK deri-
nimo procedūra prasideda pareiškėjo pateiktą paraišką RAAD išsiuntus 2002 m. 
TIPK taisyklių 27 punkte (2009 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-613 redakcija)28 nu-
matytoms institucijoms ir baigiasi RAAD sprendimu šią paraišką priimti ar nepriim-
ti. Asmuo, pateikęs paraišką TIPK leidimui gauti, gali administraciniam teismui skųsti 
viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiks-
mus (neveikimą), tai yra TIPK paraiškos nederinimą, kadangi viešojo administravi-
mo subjekto (nagrinėjamu atveju – savivaldybės administracijos) neveikimas (TIPK 
paraiškos nederinimas) tiesiogiai daro įtaką paraišką padavusios asmens teisėms, su-
kelia jam konkrečias teisines pasekmes – Vilniaus RAAD negali užbaigti TIPK leidi-
mo paraiškos derinimo stadijos (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-1363/2012).

7.1. Minėta taisyklė suformuluota administracinėje byloje Nr. A438-531/2013, 
kurioje pareiškėjas UAB „Eviteks“, be kita ko, reikalavo įpareigoti Šalčininkų rajono  
 
28 „RAAD, gavęs Paraišką, teikia ją derinti: 27.1. įgaliotai savivaldybės institucijai; 27.2. visuomenės 

sveikatos centrui apskrityje – Paraiškos XI skyrių (Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė).“ 
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal vėlesnę 2002 m. TIPK taisyklių 27 punkto redakciją, įsigaliojusią nuo 
2012 m. birželio 20 d., RAAD paraišką derinti siunčia tik teritorinei sveikatos priežiūros įstaigai. AAĮ 
191 straipsnio 4 dalis, 2013 m. TIPK taisyklių 33 punktas taip pat įtvirtina, jog gauta TIPK paraiška 
siunčiama derinti visuomenės sveikatos centrui. Be to, pagal AAĮ 191 straipsnio 5 dalį, apie gautą 
paraišką TIPK leidimui gauti ir apie galimybę susipažinti su TIPK paraiška informuojama savivaldybės 
vykdomoji institucija. Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti pastabų dėl TIPK paraiškos, per  
7 darbo dienas pateikia pastabas aplinkos ministro įgaliotai institucijai.
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savivaldybės administraciją suderinti 2010 m. balandžio 2 d. RAAD pateiktą paraišką 
TIPK leidimui gauti.

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas siekė gauti TIPK leidimą, turėdamas tikslą vyk-
dyti ūkinę veiklą – atliekų surinkimą ir tvarkymą, vėliau jas panaudojant kaip žalia-
vas. 2010 m. balandžio 2 d. kreipėsi į Vilniaus RAAD Šalčininkų rajono agentūrą su 
pakoreguota paraiška TIPK leidimui gauti, kuri 2010 m. balandžio 6 d. raštu paraišką 
persiuntė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, prašydama ne vėliau kaip per  
20 darbo dienų pateikti pastabas, pasiūlymus ar paraiškos derinimo raštą. Šalčinin-
kų rajono savivaldybės administracija 2010 m. birželio 8 d. raštu informavo Vilniaus 
RAAD, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl 
pareiškėjos planuojamos veiklos paraiškos derinimo priims gavęs komisijos, nagrinė-
jančios situaciją, išvadas. Po to Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2010 m. 
liepos 10 d. raštu informavo RAAD, kad paraiškos derinimo klausimas bus svarstomas 
artimiausiame Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuris įvyks 2010 m. 
liepos 15 d. Vilniaus RAAD 2010 m. rugpjūčio 2 d. vėl kreipėsi į Šalčininkų rajono sa-
vivaldybės administraciją, prašydamas informuoti apie priimtą sprendimą, tačiau Šal-
čininkų rajono savivaldybės administracija į šį raštą neatsakė.

Kilusio ginčo aspektu buvo aktualūs 2002 m. TIPK taisyklių 27 ir 271 punktai 
(2009 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-613 redakcija), pagal kuriuos „RAAD, gavęs Pa-
raišką, teikia ją derinti įgaliotai savivaldybės institucijai ir visuomenės sveikatos cen-
trui apskrityje“, o „įgaliota savivaldybės institucija ir visuomenės sveikatos centras 
apskrityje ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš RAAD dienos 
pateikia raštu savo pastabas ir pasiūlymus RAAD arba raštu derina Paraišką.“ Vėlesnė 
2002 m. TIPK taisyklių 27 ir 271 punktų redakcija (2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo 
Nr. D1-1009 redakcija), taip pat numatė paraiškos leidimui gauti derinimo būtinybę su 
įgaliota savivaldybės institucija. Pakeitus 2002 m. TIPK taisyklių minėtus punktus nuo 
2012 m. birželio 20 d. nauja redakcija, nebeliko būtinybės paraiškų derinti su įgaliota 
savivaldybės institucija, tačiau Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birže-
lio 14 d. įsakymo Nr. D1-502 13 punktu buvo nustatyta, kad <...> „Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimai, kuriems gauti ar atnaujinti paraiškos buvo pateiktos 
RAAD iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, išduodami iki šio įsakymo įsigaliojimo ga-
liojusia tvarka.“ Šis teisinis reglamentavimas lėmė, kad nepaisant pasikeitusio teisinio 
reguliavimo, pareiškėjo paraiškos leidimui gauti derinimo klausimas turėjo būti spren-
džiamas pagal taisykles, galiojusias iki minėto teisinio reguliavimo pasikeitimo, t. y. by-
loje nagrinėjamos pareiškėjo paraiškos leidimui gauti derinimo klausimą turi spręsti 
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, jog dėl 2002 m. TIPK 
taisyklių 271 punkte numatytos tvarkos atsakovui per minėtą terminą nepateikus ati-
tinkamo atsakymo į RAAD kreipimąsi dėl ginčo paraiškos derinimo, yra teisinis pa-
grindas pripažinti, kad jis neveikė taip, kaip jį veikti įpareigoja teisės aktai. Tačiau, kad 
jo toks neveikimas galėtų būti pripažintas neteisėtu, turi būti nustatyta, ar atsakovas 
neatliko savo pareigos per nustatytus terminus dėl objektyvių priežasčių, kurios nepri-
klausė nuo jo valios, ar nesant tokių priežasčių.

Įvertinus apžvelgiamos bylos aplinkybes, konstatuota, jog Šalčininkų rajono savi-
valdybės administracija turėjo galimybę priimti atitinkamus sprendimus dėl ginčo pa-
raiškos derinimo tiek 2010 m. gegužės 4 d., tiek 2010 m. gegužės 21 d. Todėl atsakovui 
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dėl paraiškos derinimo nepriėmus jokio sprendimo, pažeidžiant nustatytus paraiškos 
derinimo terminus, tokie jo veiksmai pripažinti neteisėtais, kaip padaryti neveikimu. 
Byloje kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas minėto sprendimo iki šiol ne-
galėjo priimti dėl svarbių priežasčių, nesurinkta. Tokių įrodymų teismui nepateikė ir 
atsakovas.

Šios išvados pagrindu Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įpareigota 
per 20 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo priėmimo dienos priimti sprendimą dėl 
UAB „Eviteks“ 2010 m. balandžio 2 d. RAAD pateiktos paraiškos, TIPK leidimui gauti, 
derinimo (2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-531/2013).

7.2. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą, jei paraišką 
derinančios institucijos per nustatytą laiką nepateikia atsakymo, iš esmės laikoma, jog 
jos paraiškai pritarė ir TIPK leidimo išdavimo procedūra vykdoma toliau (šiuo aspek-
tu žr. 2013 m. TIPK taisyklių 35 p.; AAĮ 191 str. 6 d.)

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra akcentavęs, jog pateikęs  
paraišką TIPK leidimui gauti asmuo įgyja teisėtą lūkestį, kad tiek paraišką nagrinė-
janti institucija, tiek derinanti institucija atliks atitinkamus veiksmus ir priims atitin-
kamus sprendimus per teisės aktuose nustatytus terminus. Per nustatytus terminus to 
neatlikdamos nurodytos institucijos šį teisėtą lūkestį gali pažeisti, be to, sukurti teisinio 
neapibrėžtumo situaciją, kas iš esmės nesiderintų su konstituciniais teisinio tikrumo 
ir teisinio saugumo principais (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-1363/2012).

IV.2. TIPK LEIDIMO PAKEITIMAS (KOREGAVIMAS) 
(2002 m. TIPK taisyklių 60, 61.2, 62 p.)

9. Pagal AAĮ 191 straipsnio 10 dalį, TIPK leidimas keičiamas, kai yra viena iš šių 
sąlygų: 1) planuojamas esminis pakeitimas; 2) išduotame TIPK leidime šio straips-
nio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka nustatytos sąlygos, kurioms esant 
TIPK leidimas turi būti pakeičiamas, ir šio TIPK leidimo pakeitimo terminai; 3) pagal 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles nustatyta tvarka aplinkos ministro įgaliotai 
institucijai iš naujo apsvarsčius TIPK leidimo sąlygas, nustatoma, kad būtina pakeisti 
TIPK leidimą (stebėsenos (monitoringo) rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša 
yra tokia didelė, kad TIPK leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti 
peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą; įrenginio 
eksploatavimo saugai reikia naudoti kitas technologijas; pasikeitus teisės aktų reikala-
vimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užti-
krinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto 
laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai; pasikeitus kitiems 
reikalavimams ar dokumentams, kurių reikalavimų šio straipsnio 1 dalyje nurodytose 
taisyklėse nustatyta tvarka būtina laikytis, arba jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyto-
se taisyklėse nustatyta tvarka yra galimybė taikyti kitas priemones išmetamiems ter-
šalams sumažinti); 4) pasikeitus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam ar juridi-
niam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis). TIPK 
leidimo pakeitimą detalizuoja 2013 m. TIPK taisyklių 92-105 punktai. Atkreiptinas  
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dėmesys, kad anksčiau TIPK leidimo koregavimo atvejus nustatė 2002 m. TIPK taisy-
klių 60 punktas.

9.1. Pastarojo punkto nuostatos buvo aktualios administracinėje byloje  
Nr. A502-192/2012. Šios dalyką sudarė Klaipėdos RAAD 2010 m. gruodžio 31 d. atsisa-
kymas koreguoti pareiškėjui AB „Biofuture“ išduoto TIPK leidimo lentelę Nr. 29. By-
loje nustatyta, kad AB „Biofuture“ kreipėsi į Klaipėdos RAAD dėl TIPK leidimo dalies 
koregavimo, prašydama pakeisti per išleidėjus Nr. 3 ir 5 į Šyšos upę išleidžiamo van-
dens, panaudoto technologinių procesų aušinimui, užterštumo ribines reikšmes.

2002 m. TIPK taisyklių 60 punkte buvo nustatyta, jog išduotas TIPK leidimas ko-
reguojamas, jeigu: Leidime nustatyti klaidingi duomenys ar klaidingi įrašai (60.1 p.); 
Leidimo sąlygos nebeatitinka pakitusių teisės aktų normų ar Lietuvos Respublikos 
tarptautinių įsipareigojimų (60.2 p.); pakito GPGB (geriausias prieinamas gamybos 
būdas), suteikiantis galimybę sumažinti taršą be pernelyg didelių išlaidų (ši nuostata 
taikoma tik Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams) (60.3 p.); pasikeitė vykdomos 
veiklos apimtys, gamybos pajėgumai ar technologijos, kai pakeitimas nepriskiriamas 
prie esminio ūkinės veiklos pakeitimo (60.4 p.); išduodama ATL (apyvartinio taršos 
leidimo) dalis einamiesiems metams (60.5 p.); pasikeitė veiklos vykdytojas ar pasikeitė 
jo pavadinimas (60.6 p.).

Pasak LVAT, 2002 m. TIPK taisyklių X skyriaus „Leidimo atnaujinimas, koregavi-
mas ir panaikinimas“ nuostatų lingvistinis ir sisteminis aiškinimas suponuoja išvadą, 
kad veiklos vykdytojui, siekiančiam iš dalies pakeisti TIPK leidimo sąlygas, nepakanka 
įgaliotai institucijai pareikšti savo pageidavimų (61.2 p.). Kartu jis turi pareigą įvardy-
ti atitinkamą 2002 m. TIPK taisyklių 60 punkto papunktį, kurio pagrindu kyla tokia 
būtinybė. 

Apžvelgiamu atveju nei kreipdamasi į atsakovą, nei teisminio bylos nagrinėjimo 
metu, AB „Biofuture“ neįrodė faktinių aplinkybių, kurios iš esmės pasikeitė (atsirado) 
po to, kai paskutinį kartą buvo koreguotas TIPK leidimas, egzistavimo. Todėl nesant 
nei vienai iš TIPK taisyklių 60.1-60.6 punkte numatytų sąlygų, Klaipėdos RAAD pa-
grįstai ir teisėtai netenkino bendrovės prašymo (2012 m. kovo 15 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A502-192/2012).

9.2. Administracinėje byloje Nr. A525-1471/2013 pareiškėjas UAB „Ūrus“ ir Ko 
kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Utenos RAAD išnagrinėti 2012 m. 
sausio 2 d. prašymą ir koreguoti TIPK leidimo dalį, patikslinant Atliekų tvarkymo vei-
klos nutraukimo plano (toliau – Planas) pagrindinės lentelės 6 skiltį „Išlaidos, Lt“. Tiek 
pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas pareiškėjo prašymo netenkino.

Vyriausiasis administracinis teismas, grįsdamas tokį sprendimą, pirmiausia pažy-
mėjo, kad TIPK leidimas yra dokumentas, kurį turi gauti kiekviena įmonė ketinanti 
atlikti atliekų apdorojimą, bei kiekviena įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingą-
sias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus 
metus (ATĮ 6 str. 1 d.). Vadovaujantis ATĮ 6 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi, 
2002 m. TIPK taisyklių IV dalies 16 punktu, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo pla-
nas yra vienas iš privalomų dokumentų, kurie turi būti pateikti teikiant paraišką TIPK 
leidimui gauti. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planų rengimo tvarka nustatyta 
aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 patvirtintoje Atliekų tvarky-
mo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkoje (toliau – ir 
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo tvarka).
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Dėl pareiškėjo prašymo buvo aktualus TIPK taisyklių 62 punktas (2006 m. spalio 
31 d. įsakymo Nr. D1-503 redakcija), kuriame numatyta, kad koreguojama tik ta TIPK 
leidimo dalis, dėl kurios atsirado pareiga iš dalies keisti TIPK leidimo sąlygas. Teikda-
mas prašymą TIPK leidimui koreguoti, veiklos vykdytojas prideda atitinkamos TIPK 
leidimo dalies paraiškos dalį, parengtą pagal šių Taisyklių reikalavimus, bei TIPK leidi-
mo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją ir papildomus duomenis. 

Taigi, siekdamas koreguoti TIPK leidimo dalį – Planą, pareiškėjas turėjo vadovau-
tis analogiškais reikalavimais Planui, kaip ir teikiant jį kartu su paraiška TIPK leidimui 
gauti.

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo tvarkos 6 punkte detalizuojami duomenys, 
kurie turi būti nurodyti plane. Šios tvarkos 6.7. punktas, be kita ko, įtvirtina, jog plane 
turi būti nurodyta Tvarkos 6.4–6.6 punktuose numatytų priemonių įgyvendinimo gra-
fikas ir sąmata. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl to, ar pareiškėjo 
Plane, kurį pareiškėjas siekia koreguoti, pateikti duomenys apie atliekų tvarkymo išlai-
das yra pakankamai išsamūs, kad juos būtų galima vertinti kaip Plane pateiktą sąmatą.

Spręsdamas kilusį ginčą, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog Dabar-
tinės lietuvių kalbos žodynas, taip pat ir internetinis terminų žodynas sąvoką „sąmata“ 
apibrėžia kaip būsimų sąnaudų, išlaidų apskaičiavimą, sąrašą. Tai leidžia daryti išvadą, 
kad pateiktame Plane turi būti nurodytas ne tik konkrečios tam tikrų rūšių (kategori-
jų) atliekų tvarkymo išlaidos, sumos, tačiau ir jų apskaičiavimas, pagrindimas. Tuo tar-
pu nagrinėjamu atveju, kartu su pareiškėjo prašymu koreguoti Leidimą pateikto Plano 
pagrindinėje lentelėje 6 grafoje „Išlaidos, Lt“ nurodytos tik konkrečios sumos už tam 
tikrų atliekų rūšių tvarkymą, nepagrindžiant šių sumų apskaičiavimo.

Atsakydama į pareiškėjo argumentus, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija taip pat pažymėjo, jog TIPK taisyklės yra bendresnis teisės aktas, nustatan-
tis būtent leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką. Tuo tarpu Plano, kaip 
vienos iš Leidimo sudedamųjų dalių, rengimas, derinimas ir įgyvendinimas nustaty-
tas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo tvarkoje. Tad, tais aspektais, kurių Atliekų 
tvarkymo veiklos nutraukimo tvarka nereglamentuoja (šiuo atveju – duomenų, pa-
grindžiančių skaičiavimus, kurie, pareiškėjo teigimu, yra konfidenciali informacija, bei 
kitos RAAD prašomos informacijos, reikalingos tinkamam jų funkcijų atlikimui, patei-
kimas) reglamentuojami būtent TIPK taisyklių nuostatomis.

Įvertinęs tai, jog pareiškėjas dokumentų, pagrindžiančių atliekų tvarkymo kaštus, 
nepateikė, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovas neturėjo ne tik pareigos, ta-
čiau ir teisės Planą koreguoti. Priešingu atveju RAAD neįgyvendintų savo funkcijos 
užtikrinti, kad įmonei bankrutavus ar dėl kitų priežasčių turint nutraukti veiklą, vals-
tybė nepatirtų didelių nuostolių, turėdama sutvarkyti likusias atliekas (2013 m. birželio 
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1471/2013).

IV.3. TIPK LEIDIME NUMATYTŲ SĄLYGŲ NESILAIKYMAS 
(Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų 102 p.  

(2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-157 redakcija)

10. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas kompetentingai institucijai tam tikrais 
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atvejais yra suteikęs diskrecijos teisę leisti ūkio subjektui nukrypti nuo TIPK leidimo 
sąlygų.

10.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1135/2011 pareiškėjas UAB 
„Vilniaus energija“ skundė 2010 m. kovo 1 d. sprendimą, kuriuo Vilniaus RAAD ne-
tenkino jos prašymo leisti nuo 2010 m. sausio 23 d. iki 2010 m. sausio 28 d. nesilai-
kyti termofikacinės elektrinės Nr. 3 TIPK leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių 
verčių. 

Ginčo teisiniams santykiams buvo aktualios aplinkos ministro 2001 m. rugsė-
jo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių 
normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nu-
statymo (Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specia-
liųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo)“ (Žin., 2001,  
Nr. 88-3100) patvirtintos Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos 
(toliau – ir Normos). Normų 102 punktas (2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-157 re-
dakcija) nustatė, jog tuo atveju, kai veiklos vykdytojas negali laikytis šiose Normose nu-
statytų išmetamų teršalų ribinių verčių, kai įrenginyje, kuriame paprastai naudojamas 
tik dujinis kuras ir kuriame kitokiu atveju reikėtų įmontuoti išmetamųjų dujų valymo 
įrenginį, naudojamos kitos kuro rūšys dėl nutraukto (apriboto) dujų tiekimo, RAAD, 
atsižvelgdamas į veiklos vykdytojo motyvuotą prašymą, išimtiniais atvejais, bet ne dau-
giau kaip 10 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai labai svarbu išlaikyti energijos tiekimą, 
gali leisti nesilaikyti šiose Normose ir TIPK leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių 
verčių29. 

Pasak LVAT, iš cituoto teisinio reglamentavimo matyti, kad veiklos vykdytojo tei-
sė pretenduoti į minėtos išimties taikymą siejama su viena iš dviejų alternatyvų: dujų 
tiekimo apribojimu ar dujų tiekimo nutraukimu. Aiškindama paminėtas sąlygas lin-
gvistiniu ir loginiu metodu, teisėjų kolegija darė išvadą, kad jų atsiradimas privalo būti 
nulemtas gamtinių dujų tiekėjo veiksmų, kuriais jis visiškai ar iš dalies atsisako prisi-
imtų įsipareigojimų kontrahentui vykdymo. Šioje byloje aktuali situacija, kai dėl tam 
tikrų su veiklos vykdytojo rizika susijusių veiksnių veiklos vykdytojo poreikis šiems 
ištekliams išauga tiek, kad ima viršyti pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytus kiekius, 
negali būti kvalifikuota kaip dujų tiekimo apribojimas.

Nagrinėjamu atveju UAB „Vilniaus energija“ neįrodė, kad 2010 m. sausio mėne-
sį gavo mažesnį gamtinių dujų kiekį, nei šalys suderino 2009 m. gruodžio 29 d. pasi-
rašytame papildomame susitarime Nr. 5 prie 2007 m. gruodžio 28 d. gamtinių dujų 
perdavimo-skirstymo sutarties. Priešingai, bylos duomenys patvirtino, jog suvartojęs 
užsakytą normą, pareiškėjas 2010 m. sausio 25 d. raštu kreipėsi į AB „Lietuvos dujos“ 
dėl papildomo dujų kiekio įsigijimo. Reaguodamas į tai, trečiasis suinteresuotas asmuo 
padidino tiekimo apimtis. Aptartos faktinės aplinkybės, vienareikšmiškai paneigia 

29 Šiuo metu ši norma (2013 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. D1-859 redakcija)  iš principo įtvirtina 
analogišką taisyklę: „Tuo atveju, kai veiklos vykdytojas negali laikytis šiose Normose nustatytų 
išmetamų teršalų ribinių verčių, kai įrenginyje, kuriame paprastai naudojamas tik dujinis kuras 
ir kuriame kitokiu atveju reikėtų įmontuoti išmetamųjų dujų valymo įrenginį, naudojamos kitos 
kuro rūšys dėl nutraukto (apriboto) dujų tiekimo, RAAD/AAA, atsižvelgdama į veiklos vykdytojo 
motyvuotą prašymą, išimtiniais atvejais, bet ne daugiau kaip 10 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai labai 
svarbu išlaikyti energijos tiekimą, gali leisti nesilaikyti šiose Normose ir Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių. Apie priimtą sprendimą RAAD/AAA 
nedelsiant raštu informuoja veiklos vykdytoją ir Aplinkos ministeriją.“
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Normų 102 punkto taikymo pareiškėjui galimybę, todėl atsakovo 2010 m. kovo 1 d. 
sprendimas pripažintas pagrįstu ir teisėtu.

Be to, LVAT pažymėjo, kad RAAD įstatymo laiduota diskrecijos teisė leisti ar 
ne ūkio subjektui nukrypti nuo Normose ir TIPK leidime nustatytų išmetamų ter-
šalų ribinių verčių, nėra absoliuti ir turi būti realizuojama įstatymų apibrėžtose ribo-
se. Tai reiškia, kad esant visiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, toks leidi-
mas privalo būti išduotas (2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-1135/2011). 

11. Pažymėtina, kad TIPK leidime numatytų sąlygų pažeidimas gali sąlygoti pri-
valomųjų nurodymų surašymą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-967/2005 
LVAT konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė 2004 m. rugpjūčio 6 d. jam išduotame TIPK 
leidime nustatytą atliekų tvarkymo reglamentą, todėl atsakovas teisėtai ėmėsi priemo-
nių nustatytiems pažeidimams pašalinti ir teisėtai priėmė pareiškėjo šioje byloje gin-
čijamus privalomuosius nurodymus. Minėtu leidimu pareiškėjui buvo leista tvarkyti 
atliekas, t. y. surinkti senas, dėvėtas padangas, jas nuolat priduodant įmonėms – atliekų 
tvarkytojoms, turinčioms teisę jas perdirbti, eksportuoti arba surinkti. Šia veikla pa-
reiškėjui buvo leista užsiimti žemės sklype, esančiame Žemaitkiemio kaime, Domeika-
vos seniūnijoje, Kauno rajone. Tačiau pareiškėjas pradėjo kaupti ir laikyti susmulkintas 
(suplėšytas) naudotas padangas kitoje vietoje, t. y. Eigirgalos kaime, Domeikavos se-
niūnijoje, Kauno rajone esančiose siloso tranšėjose. Tuo pareiškėjas akivaizdžiai pažei-
dė TIPK leidime nustatytas atliekų tvarkymo sąlygas (2005 m. rugsėjo 16 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A248-967/2005). 

IV.4. TIPK LEIDIMO PANAIKINIMAS

IV.4.1. Įspėjimas dėl TIPK leidimo panaikinimo 
(2002 m. TIPK taisyklių 65 p.)

12. 2013 m. TIPK taisyklių 107 punktas nustato, jog apie ketinimą panaikin-
ti TIPK leidimo galiojimą jo turėtojas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 20 darbo 
dienų nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastį. Šis reikalavimas netaikomas:  
1) likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidi-
mą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei 
asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo; 2) kai to 
prašo pats veiklos vykdytojas. Pareigą informuoti apie ketinimą panaikinti TIPK leidi-
mą įtvirtino ir 2002 m. TIPK taisyklių 65 punktas. 

12.1. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinių teismų praktikoje atsakingos ins-
titucijos raštas, kurio ūkio subjektas yra tik informuojamas apie ketinimą panaikinti 
TIPK leidimą, laikytinas informacinio pobūdžio ir jame viešojo administravimo su-
bjekto patvarkymų (įgaliojimų) nėra. Atsižvelgiant į tai, toks raštas pats savaime ko-
kių nors teisinių pasekmių ūkio subjektui nesukelia. Todėl toks raštas negali būti sava-
rankišku administracinės bylos dalyku (šiuo aspektu žr. 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS442-265/2012).
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IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai 
(2002 m. TIPK taisyklių 64.6 p.; ATĮ 11 str. 3 d.; 35 str.,  
AAVKĮ 3 str. 9 p., 12 str. 1 d. 9 p., 30 str.; AAĮ 31 str.)

13. TIPK leidimo panaikinimo pagrindus šiuo metu įtvirtina AAĮ 191 straipsnio 
12 dalis. Pagal šią dalį, TIPK leidimo galiojimas panaikinamas, kai yra bent viena iš šių 
sąlygų:

1) įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant TIPK 
leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo 
sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nu-
statytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų 
nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;

2) kai šio straipsnio 10 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais TIPK leidimo 
turėtojas nepakeičia TIPK leidimo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nu-
statytą terminą ir jose nustatyta tvarka;

3) nustatoma, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta informaci-
ja, kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo sąlygos, žinant, kad ji klaidinga ar 
suklastota;

4) TIPK leidimo turėtojo prašymu;
5) likvidavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą juridinį asmenį, turintį TIPK leidi-

mą, mirus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam asmeniui, turinčiam TIPK leidi-
mą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei-
gu asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl TIPK leidimo pakeitimo;

6) neįvykdžius AAVKĮ nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenks-
mingą veiklą.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta 
esminės žalos AAĮ ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pramoninių iš-
metamų teršalų kontrolę, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminės žalos 
aplinkai, žmonių sveikatai, ir asmuo, turintis TIPK leidimą, nutraukė veiksmus, kuriais 
pažeidžiama teisė, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, o šio įstatymo reikala-
vimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, aplinkos ministro įgaliota instituci-
ja, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali nepanaikinti TIPK leidi-
mo galiojimo (AAĮ 191 str. 16 d.).

14. 2013 m. TIPK taisyklių 106 punkte nustatyta, jog TIPK leidimo galiojimas pa-
naikinamas esant bent vienai iš šių sąlygų, nurodytų AAĮ 191 straipsnyje:

106.1. įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant 
leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo 
sustabdyta AAVKĮ nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 
vykdančių institucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;

106.2. kai Taisyklių 98.2, 98.3 ir 98.4 punkte nurodytais atvejais leidimo turėtojas 
nepateikia paraiškos leidimo pakeitimui per Taisyklėse nustatytus terminus ir nepaša-
lina šio pažeidimo per įspėjimo apie leidimo galiojimo panaikinimo terminą, nurodytą 
Taisyklių 107 punkte;

106.3. nustatoma, kad leidimui gauti ir (ar) pakeisti veiklos vykdytojas žinodamas 
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pateikė melagingą ar suklastotą informaciją, kuria remiantis buvo nustatytos veiklos 
vykdytojui palankios leidimo sąlygos;

106.4. leidimo turėtojo prašymu;
106.5. likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, tu-

rinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį neži-
nia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo 
pakeitimo;

106.6. neįvykdžius AAVKĮ nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai 
kenksmingą veiklą.

15. Pažymėtina, kad TIPK leidimų panaikinimo atvejai anksčiau buvo nustatyti 
2002 m. TIPK taisyklių 64 punkte, dėl kurio nuostatų teisėtumo apžvelgiamu laikotar-
piu kilo ginčų administraciniuose teismuose.

15.1. Pavyzdžiui, išplėstinės teisėjų kolegijos išnagrinėtoje norminėje adminis-
tracinėje byloje Nr. I662-11/2013 buvo nagrinėjama aplinkos ministro 2002 m. vasario 
27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (2005 m. birželio 29 d. įsakymo  
Nr. D1-330 redakcija) patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.6 punkto atitiktis ATĮ 35 straipsniui 
(2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija), ATĮ 35 straipsnio 1 daliai (2012 m. 
balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1981 redakcija).

2002 m. TIPK taisyklių 64.6 punkte buvo nustatyta: „64. Leidimas panaikinamas 
esant vienai iš šių sąlygų: <...> 64.6. pavojingas atliekas tvarkanti įmonė, vadovaujantis 
aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 patvirtinta Atliekų tvarky-
mo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka (Žin., 2003,  
Nr. 99-4466), nepateikė naujos arba pratęstos banko garantijos arba draudimo liu-
dijimo (poliso); <....>“. Tuo tarpu ATĮ 35 straipsnyje (2002 m. liepos 1 d. įstatymo  
Nr. IX-1004 redakcija), ATĮ 35 straipsnio 1 dalyje (2012 m. balandžio 19 d. įstatymo  
Nr. XI-1981 redakcija) nustatyta, kad asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsa-
ko Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas minėtą ATĮ nuosta-
tą, yra konstatavęs, jog ATĮ 35 straipsnis aiškintinas ir kaip reikalaujantis, kad už ATĮ 
įstatymo pažeidimus taikytinas sankcijas nustatytų įstatymas. Taip aiškintinas ATĮ 35 
straipsnis draudžia atitinkamas ekonomines sankcijas nustatyti poįstatyminiame teisės 
akte (2009 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575–19/2009). Be 
to, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat akcentuojama, jog nors tam tikri 
ūkinės veiklos santykiai gali būti reguliuojami tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutari-
mais, dar kiti – žemesnės galios poįstatyminiais teisės aktais, nustatyti esmines ūkinės 
veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip 
pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus pagal Konstituciją galima tik 
įstatymu; taigi tik įstatymu galima nustatyti ir esminį poveikį ūkinei veiklai galinčias 
daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai nustatyti įpa-
reigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi. Tai taikytina ir vadinamosioms 
ekonominėms sankcijoms, priskirtinoms administracinės teisinės atsakomybės institu-
tui ir sudarančioms prielaidas daryti neigiamą poveikį teisinėn atsakomybėn traukia-
mų ūkio subjektų ekonominei padėčiai (Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 
2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimai).
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Išplėstinei teisėjų kolegijai nekilo abejonių, kad kvestionuojama taisyklių  
64.6 punkto nuostata, numatanti galimybę panaikinti TIPK leidimą, įtvirtina esminį 
poveikį ūkinei veiklai galinčią daryti ekonominio poveikio priemonę – panaikinus 
TIPK leidimą, asmuo nebegali vykdyti atitinkamos ūkinės veiklos. Be to, TIPK leidimo 
panaikinimas suponuoja ir licencijos tvarkyti pavojingas atliekas netekimą.

Atsižvelgiant į tai, toliau vertinta, ar taisyklių 64.6 punkte numatyta poveikio prie-
monė yra grindžiama įstatymu, nes, kaip minėta, tik įstatymu galima nustatyti esmi-
nį poveikį ūkinei veiklai galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi 
būti taikomos, kai nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba vykdomi netinkamai.

Vadovaujantis ATĮ, įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, ir įmonės, 
atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, 
o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, šiai veiklai vykdyti paprastai turi gauti 
TIPK leidimą. Tačiau pavojingas atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė bei įmonė, nau-
dojanti ar šalinanti nepavojingas atliekas, kurių sąrašą nustato Vyriausybė ar jos įgalio-
ta institucija, minėtą TIPK leidimą gali gauti tik jei yra sudariusi laidavimo draudimo 
sutartį ar turi banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nu-
traukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai 
įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam 
reikalingų lėšų (ATĮ 11 str. 3 d.). Be to, akivaizdu, kad aptariamą draudimą ar garanti-
ją įmonė turi turėti ne tik TIPK leidimo išdavimo metu, bet ir jo galiojimo metu. Tai 
matyti iš ATĮ 11 straipsnio 3 dalies lingvistinės konstrukcijos, numatančios, kad įmonė 
„turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją“, taip pat atsi-
žvelgiant į loginę ir teleologinę nagrinėjamo reikalavimo prasmę bei tikslą – užtikrinti 
atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finan-
savimą, įmonei nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą. Šiuo aspektu taip pat 
pastebėtina, kad vienas ir tas pats TIPK leidimas gali būti išduodamas ir tokiai veiklai, 
kurią vykdanti įmonė turi turėti ATĮ 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą draudimą ar ban-
ko garantiją, ir tokiai veiklai, kurią vykdant garantijos ar draudimo minėta įstatymo 
norma nereikalauja. Todėl panaikinus visą TIPK leidimą įmonei, kuri vykdo tiek tokią 
veiklą, kurios vykdymas pagal ATĮ 11 straipsnio 3 dalį reikalauja turėti draudimą ar 
garantiją, tiek veiklą, kurios vykdymas pagal ATĮ 11 straipsnio 3 dalį nereikalauja turė-
ti draudimo ar garantijos, susiklosto tokia situacija, kad įmonė praranda teisę vykdyti 
ne tik veiklą, su kuria įstatymas sieja garantijos ar draudimo turėjimo pareigą, bet ir 
veiklą, su kurios vykdymu įstatymas nesieja garantijos ar draudimo turėjimo pareigos. 
Taigi viso TIPK leidimo panaikinimas dėl tos priežasties, kad įmonė, kuriai TIPK lei-
dimu yra leista naudoti ar šalinti pavojingas atliekas, nepateikia įstatymu reikalaujamo 
laidavimo draudimo ar banko garantijos, gali turėti ir tam tikrą nubaudimo, sankcijos 
elementą, nes asmeniui gali būti atimta teisė ir realiai užkirstas kelias tęsti tokią jo ūki-
nės veiklos dalį, kurios vykdymas pagal ATĮ 11 straipsnio 3 dalį nesuponuoja pareigos 
turėti draudimą ar garantiją.

Taigi pavojingas atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei reikalavimas būti 
sudarius laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją yra būtina TIPK leidi-
mo, apimančio pavojingų atliekų naudojimą ar šalinimą, išdavimo ir leidimo galioji-
mo visa apimtimi sąlyga. Jei įmonė, kuri pagal išduotą TIPK leidimą turi teisę naudoti 
ar šalinti pavojingas atliekas, netenka įstatymo reikalaujamos laidavimo draudimo ar 
garantijos apsaugos, turėtų būti imamasi tam tikrų priemonių, kad būtų užtikrintas  
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ATĮ 11 straipsnio 3 dalyje numatytos pareigos vykdymas, laikymasis, šia norma siekia-
mų tikslų įgyvendinimas. Tačiau Atliekų tvarkymo įstatymas nenustato, kad dėl minė-
tos priežasties gali būti panaikinamas visas TIPK leidimas.

AAVKĮ 3 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad siekdamos užtikrinti teisėtumą ir 
teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsau-
gos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai taiko aplinkos apsaugą ir gamtos 
išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidėjams šiame ir kituose įstaty-
muose nustatytas teisinio poveikio priemones – nustatyta tvarka skiria administraci-
nes nuobaudas (įstatymų nustatytais atvejais perduoda medžiagą teisėsaugos institu-
cijoms spręsti klausimą dėl kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn) ir 
ekonomines baudas, sustabdo aplinkai kenksmingą veiklą, panaikina taršos integruo-
tos prevencijos ir kontrolės leidimus, taiko kitas įstatymų nustatytas teisinio poveikio 
priemones.

Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, AAVKĮ 3 straipsnio 9 punktas pats savaime 
negali būti laikomas pagrindu poįstatyminiame akte numatyti galimybę panaikinti 
visą TIPK leidimą dėl atitinkamo draudimo ar garantijos neturėjimo. Pirma, iš AAVKĮ 
3 straipsnio pavadinimo („Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės turinys“) ir jo sis-
teminės vietos įstatyme matyti, kad šioje normoje įtvirtintas tik abstraktus aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės turinys, kuris konkretizuojamas ir detalizuojamas, nu-
statant atitinkamų poveikio priemonių taikymo pagrindus ir sąlygas kitose šio įstaty-
mo normose. Antra, minėtame AAVKĮ 3 straipsnio 9 punkte nenurodyta, kad TIPK 
leidimas visa apimtimi gali būti panaikinamas dėl ATĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
garantijos ar draudimo neturėjimo, jo pabaigos.

Išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, kad AAVKĮ tiesiogiai numato tik vieną kon-
kretų atvejį, kai gali būti panaikinamas TIPK leidimas. Pagal AAVKĮ 30 straipsnį, jeigu 
aplinkai kenksmingą veiklą vykdo juridinis asmuo, kuriam yra išduotas TIPK leidimas, 
šią veiklą sustabdyti galima panaikinant TIPK leidimą. Aplinkai kenksminga veikla – 
fizinių ar juridinių asmenų konkreti veikla, kuri daro neigiamą poveikį aplinkai, virši-
jantį teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus ar standartus (AAVKĮ 2 str. 
1 d.). Akivaizdu, kad įmonės veikla, neturint įstatyme nustatytos garantijos ar draudi-
mo, pati savaime nėra laikoma aplinkai kenksminga veikla. Vien tik garantijos ar drau-
dimo netekimas nelemia, kad asmuo ima vykdyti konkrečią veiklą, kuri daro neigia-
mą poveikį aplinkai, viršijantį teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus ar 
standartus. Vadinasi, AAVKĮ 30 straipsnis nėra pakankamas pagrindas poįstatyminia-
me teisės akte nustatyti galimybę panaikinti TIPK leidimą dėl ATĮ 11 straipsnio 3 da-
lyje numatytos garantijos ar draudimo netekimo. Dėl pirmiau minėtų priežasčių taip 
pat negali būti laikoma, kad TIPK leidimo panaikinimo nustatymą poįstatyminiame 
teisės akte nagrinėjamu atveju gali pagrįsti AAVKĮ 12 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 
kuriame numatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę 
šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka sustabdyti fizinių ar juridinių asmenų vykdo-
mą aplinkai kenksmingą veiklą. Draudimo ar garantijos neturėjimas pats savaime ne-
leidžia pagal pirmiau išduotą TIPK leidimą ir šiame leidime bei kituose teisės aktuose 
numatytų veiklos vykdymo standartų ar normatyvų ribose vykdomą veiklą automatiš-
kai pripažinti aplinkai kenksminga veikla.

Valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių teisė sustabdyti ar apriboti juridinių 
ir fizinių asmenų veiklą, jeigu pažeidžiami aplinkos apsaugos įstatymai arba ši veikla  
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neatitinka aplinkos apsaugos normatyvų, taisyklių, limitų ir kitų nustatytų sąlygų, taip 
pat yra nustatyta AAĮ 31 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Tačiau šioje normoje nėra kal-
bama apie TIPK leidimo panaikinimą, be to, nenustatyti konkretūs būdai ir pagrindai, 
kaip ir kada gali būti sustabdyta ar apribota asmenų veikla. Iš šios normos taip pat 
konkrečiai neišplaukia, kad dėl aptariamos garantijos ar draudimo netekimo gali būti 
panaikinamas visas TIPK leidimas, tokiu būdu užkertant kelią toliau tęsti ir tokią atlie-
kas tvarkančios įmonės veiklos dalį, kurios vykdymas nesuponuoja pareigos turėti ATĮ 
11 straipsnio 3 dalyje nustatytą garantiją ar draudimą. Be to, AAĮ 31 straipsnis regla-
mentuoja valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, o šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje 
yra nustatyta, kad AAĮ pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos 
apsaugą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Įstatymų leidėjas yra priėmęs 
atskirą AAVKĮ. Taigi, atsižvelgiant į AAĮ 2 straipsnio 2 dalį, AAVKĮ detalizuoja, sukon-
kretina AAĮ 31 straipsnį, inter alia tam tikra apimtimi nustato jame įtvirtintų teisių 
įgyvendinimo būdus, pagrindus. Tačiau, kaip minėta, AAVKĮ nenumato TIPK leidimo 
panaikinimo vien tik dėl aptariamos garantijos ir draudimo netekimo. 

Kaip minėta, ATĮ 35 straipsnis reikalavo ir reikalauja, kad asmenys, pažeidę šio 
įstatymo reikalavimus, atsakytų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kitaip 
tariant, už šio įstatymo pažeidimus taikomos esminio ekonominio poveikio priemonės 
turėtų būti pagrįstos įstatymu. Apibendrindama tai, kas paminėta anksčiau, išplėstinė 
teisėjų kolegija konstatavo, kad 2002 m. TIPK taisyklių 64.6 punkte įtvirtinta povei-
kio priemonė neturėjo ir neturi pakankamai aiškaus įstatyminio pagrindo. Todėl pri-
pažinta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu  
Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujini-
mo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Taršos integruotos prevenci-
jos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.6 punktas 
(2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-330 redakcija) prieštaravo Lietuvos Respubli-
kos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 
redakcija) ir prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 
1 daliai (2012 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1981 redakcija) (2013 m. gegužės 
21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I662-11/2013, 
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 100-114 p.).

IV.4.2.1. Planuojamos ūkinės veiklos PAV ir TIPK leidimo santykis

16. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad TIPK leidimo galiojimui taip pat gali 
būti aktuali PAV procedūra ir jos rezultatas. Šiuo aspektu aktuali AAĮ 15 straipsnio 2 
dalis, pagal kurią ūkinės veiklos leidimas, skirtas planuojamai veiklai, kuriai pagal PAVĮ 
privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar atranką dėl poveikio aplinkai vertini-
mo, gali būti išduotas esant galiojančiam atsakingos institucijos teigiamam sprendimui 
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertini-
mo išvadai, kad atlikti poveikio aplinkai vertinimą yra neprivaloma. Remiantis AAĮ 15 
straipsnio 3 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo proceso metu priimamas sprendimas 
dėl ūkinės veiklos galimumo yra privalomas institucijai, išduodančiai leidimus ūkinei 
veiklai. Jeigu atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla dėl 
atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) galimo neigiamo 
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poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje neleistina, planuojama ūkinė veikla negali būti 
vykdoma (PAVĮ 10 str. 9 d.). Atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl 
ūkinės veiklos galimumo galioja 5 metus nuo jo priėmimo dienos (PAVĮ 10 str. 8 d.).

16.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad TIPK leidi-
mas pradėti vykdyti ūkinę veiklą, kai yra būtinas šios veiklos PAV, gali būti išduodamas 
tik esant teigiamam PAV sprendimui. Įstatymų leidėjo įtvirtinta imperatyvi nuostata, 
jog PAV sprendimas yra privalomas institucijai išduodančiai leidimus ūkinei veiklai, 
reiškia ne tik tai, jog leidimas ūkinei veiklai, inter alia TIPK leidimas, neišduodamas, 
jei nusprendžiama, jog planuojamos ūkinės veiklos vykdymas pasirinktoje teritorijoje 
neleistinas, bet ir tai, jog toks leidimas negali būti išduodamas, kuomet PAV sprendimo 
galiojimo terminas yra pasibaigęs tais atvejais, kai dėl veiklos, kuriai pradėti vykdyti 
prašoma išduoti TIPK leidimą, apskritai yra būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos 
PAV (2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010). 

16.2. Svarbu, jog reikalavimas turėti teigiamą PAV sprendimą sietinas būtent su 
TIPK leidimo išdavimo momentu, o ne su paraiškos gauti minėtą leidimą pateikimu 
(2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vyriausio-
jo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).

16.3. Pažymėtina, jog vien faktinė aplinkybė, kad jau ne vienerius metus yra vyk-
doma ūkinė veikla, kuriai išduotas naujas TIPK leidimas, negali suponuoti išvados, 
jog ši veikla nebepatenka į PAVĮ reguliavimo sritį. Priešingas vertinimas, t. y. kad PAV 
procedūra nėra privaloma, jei ūkinė veikla jau yra vykdoma, iš esmės reikštų, jog bet 
koks, įskaitant neteisėtą, ūkinės veiklos, kuriai privaloma atlikti PAV ar PAV atranką, 
pradėjimas ir faktinis vykdymas, neatlikus šių administracinių procedūrų, savaime 
eliminuoja šios veiklos vykdytojų ir kitų asmenų pareigas, kurios yra nustatytos PAV 
įstatyme. Toks aiškinimas akivaizdžiai ir neabejotinai paneigtų PAV tikslus, kurių siekė 
tiek nacionalinių įstatymų leidėjas, tiek Europos Sąjungos teisėkūros subjektai, paneig-
tų ir pačių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių 
aktų veiksmingumą (2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A822-989/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis  
Nr. 26, 2013, 124-154 p.).

16.4. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad valstybių narių ir teismų pareigą užtikrinti 
PAV direktyvos veiksmingumą atvejais, kai jau yra atlikti tam tikri darbai, egzistuoja 
fizinis įsikišimas į aplinką ar pradėta vykdyti atitinkama ūkinė veikla, iš esmės yra pri-
pažinęs ir Teisingumo Teismas (šiuo klausimu, pvz., žr. 2004 m. sausio 7 d. sprendimo 
byloje Wells, C-201/02, 65 p.; 2008 m. liepos 3 d. sprendimo byloje Komisija prieš Ai-
riją, C-215/06, 57–60 p.; 2011 m. kovo 17 d. sprendimo byloje Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ir kt., C-275/09, 37 p.).

IV.5. REIKALAVIMŲ, SUSIJUSIŲ SU TIPK LEIDIMO PANAIKINIMU,  
NAGRINĖJIMAS TEISME

17. Teismų praktika rodo, kad ginčai, susiję su aplinkos apsaugos teisiniais san-
tykiais, yra nagrinėjami ne tik administraciniuose, bet ir bendrosios kompetencijos  
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teismuose. Bylų paskirstymą pagal rūšinį požymį bendrosios kompetencijos ir admi-
nistraciniams teismams nustato rūšinio teismingumo taisyklės. Bylos rūšinį teismin-
gumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, 
iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingu-
mas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja 
(ABTĮ 21 str. 2 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 37 str. 2 d.). Kai teismui kyla 
abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraci-
niam teismui, šiuos klausimus išsprendžia Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teis-
mingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir 
Specialioji teisėjų kolegija), kuri sudaroma ABTĮ 21 straipsnyje, Lietuvos Respublikos 
teismų įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka.

17.1. Byloje Nr. T-9/2010 dėl ginčo, kuriame buvo keliami reikalavimai dėl TIPK 
leidimo panaikinimo bei įmonės ūkinės veiklos nutraukimo, teismingumo buvo kons-
tatuota, jog toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. 

Tokia išvada daryta, nustačius, kad nors reikalavimas dėl TIPK leidimo panaikinimo 
yra administracinio teisinio pobūdžio reikalavimas, nes yra ginčijamas individualaus 
pobūdžio administracinis teisės aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui atlie-
kant teisės aktų nustatytas funkcijas aplinkosaugos srityje (AAĮ 19 str., 2002 m. TIPK 
taisyklės), tačiau antrasis reikalavimas – įpareigoti atsakovą UAB „Saerimner“ nutrauk-
ti ūkinę veiklą, vykdomą Jusevičių kaime esančiame kiaulių komplekse, pripažįstant ją 
neteisėta – yra civilinio teisino pobūdžio, nes yra nukreiptas viešojo administravimo 
funkcijų nevykdančiam privatinių teisinių santykių subjektui, o pats reikalavimas yra 
grindžiamas ieškovų nuosavybės teisių gynimu. Tokiomis aplinkybėmis Specialioji tei-
sėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 26 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad turi būti taiko-
mas absorbcijos principas ir byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (Spe-
cialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 22 d. nutartis byloje Nr. T-9/2010 R. S. ir kt. 
prieš Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, UAB „Saerimner“).

17.2. Vis dėlto, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, pirmiau aptarto pobū-
džio reikalavimai gali būti nagrinėjami ir administraciniuose teismuose. Tokias situaci-
ja susiklostė byloje, kurioje ieškovas ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Utenos RAAD 
2010 m. balandžio 22 d. atsakovui UAB „Krisminda“ išduotą, 2012 m. sausio 18 d. ko-
reguotą, TIPK leidimą ir Utenos RAAD 2011 m. gruodžio 13 d. raštu išduotą PAV at-
rankos išvadą, nutraukti UAB „Krisminda“ vykdomą ūkinę veiklą.

Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad byla teisminga administraciniam teis-
mui. Šios kolegijos vertinimu, šioje byloje pareikšti reikalavimai dėl TIPK leidimo ir 
PAV atrankos išvados panaikinimo yra administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai, 
nes yra ginčijami individualaus pobūdžio administraciniai teisės aktai, priimti viešojo 
administravimo subjektui atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas aplinkosaugos sri-
tyje (AAĮ 191 str., 2002 m. TIPK taisyklės). Tačiau reikalavimas – įpareigoti atsakovą 
UAB „Krisminda“ nutraukti vykdomą ūkinę veiklą grindžiamas teisės aktų nustatytų 
reikalavimų pažeidimu išduodant TIPK leidimą PAV atrankos išvadą bei tarpininkavi-
mo veiklos neįregistravimu. Taigi šioje byloje pareikšti reikalavimai yra administraci-
nio teisinio pobūdžio, todėl nagrinėtini administraciniame teisme. 

Specialioji kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013, ir 
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nagrinėjamos bylos aplinkybės skiriasi, nes nagrinėjamoje byloje nuosavybės apsaugos 
klausimas nekyla, todėl minėta praktika remtis negalima (Specialiosios teisėjų kolegi-
jos 2014 m. sausio 7 d. nutartis byloje Nr. T-5/2014).
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V. RACIONALUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA

V.1. LAUKINĖS GYVŪNIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA

1. Laukinė gyvūnija yra natūralios gamtinės aplinkos dalis, turinti didelę reikšmę 
normaliam įvairių ekologinių sistemų funkcionavimui ir išlikimui. Laukinė gyvūnija 
yra savita visuomenės, visos žmonijos gamtinio paveldo estetinė, mokslinė, kultūrinė, 
rekreacinė, ekonominė vertybė. Laukinė gyvūnija yra ne tik nacionalinė vertybė – ji 
turi ir visuotinę, transnacionalinę reikšmę. Neabejotinai yra būtina ją išsaugoti ir per-
duoti būsimosioms kartoms. Neužtikrinus tinkamo laukinių gyvūnų (jų rūšių) popu-
liacijų valdymo (t. y. reguliavimo ir kontroliavimo), būtų sudarytos prielaidos pakenkti 
įvairioms Konstitucijoje įtvirtintoms, jos saugomoms ir ginamoms vertybėms (gyvybei, 
sveikatai, nuosavybei ir kt.), taigi ir asmens teisėms bei interesams. Valstybė (jos insti-
tucijos) gali pasirinkti įvairius laukinių gyvūnų (jų rūšių) populiacijų valdymo būdus 
ir priemones. Kita vertus, paisydama Konstitucijoje įtvirtintų socialinės darnos impe-
ratyvo, teisingumo, protingumo bei proporcingumo principų, kitų Konstitucijos nuos-
tatų, valstybė (jos institucijos) negali pasirinkti tokių laukinės gyvūnijos (jos rūšių) 
populiacijų valdymo (t. y. reguliavimo ir kontroliavimo) būdų ir priemonių, kurie ne-
pagrįstai suvaržytų ar apskritai paneigtų asmenų ar socialinių grupių teises ar teisėtus 
interesus, pamintų teisėtus jų lūkesčius. Siekdama užtikrinti Konstitucijos 54 straipsny-
je įtvirtintą viešąjį interesą, inter alia siekdama užtikrinti laukinių gyvūnų (jų išteklių) 
apsaugą ir racionalų naudojimą, atkūrimą ir gausinimą, valstybė, reguliuodama ūkinę 
veiklą, gali nustatyti specifines ūkinės veiklos sąlygas, procedūras, kontrolės priemones, 
taip pat tam tikrus ūkinės veiklos, susijusios su atitinkamų gamtos išteklių naudojimu, 
ribojimus ir draudimus (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). 

2. Realizuodama jai tenkančią pareigą, valstybė priėmė Laukinės gyvūnijos įsta-
tymą, kuriuo vadovaujantis laukinė gyvūnija – tai laisvėje ir nelaisvėje gyvenančių 
laukinių gyvūnų visuma. Laukinis gyvūnas – tai laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje 
laikomas laukinio gyvūno rūšies bet kurios biologinio vystymosi stadijos individas. 
Gyvūnais pagal šį įstatymą taip pat laikomos gyvūno dalys ar gaminiai iš jų, taip pat 
negyvi gyvūnų egzemplioriai. Laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavybės tei-
se priklauso valstybei, o tie laisvėje esantys laukiniai gyvūnai, kurie, vadovaujantis šio 
įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, buvo paimti iš buveinių, tampa juos iš buvei-
nių paėmusio asmens nuosavybe, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (LGĮ 2 str. 2, 6 d.;  
3 str. 1, 2 d.).

3. Paminėtina, kad LGĮ įgyvendina 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – ir Di-
rektyva 92/43), taip pat 1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvą 1999/22/EB dėl laukinių 
gyvūnų laikymo zoologijos soduose (toliau – ir Direktyva 1999/22).

4. Laukinės gyvūnijos įstatymas išskiria šias laukinės gyvūnijos išteklių naudoji-
mo rūšis: medžioklę, žvejybą, laukinių gyvūnų paėmimą iš jų buveinių; laukinių gyvū-
nų laikymą nelaisvėje; laukinių gyvūnų laikymą zoologijos soduose; veisimą ir kryž-
minimą; laukinių gyvūnų perkėlimą, introdukciją, reintrodukciją ir išleidimą į laisvę; 
laukinių gyvūnų naudojimą mokslo, mokymo, švietimo, estetikos tikslais ir zoologi-
nėms kolekcijoms sudaryti; laukinių gyvūnų paėmimą iš jų buveinių globos ir gydymo 
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tikslais; laukinių gyvūnų gausos reguliavimą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, fauną 
ir florą, išvengti didelės žalos žemės, miško ar žuvininkystės ūkiuose ir kitoms nuosa-
vybės rūšims; prekybą laukiniais gyvūnais (LGĮ 6 str. 1 d.). Laukinės gyvūnijos išteklių 
naudotojai turi teisę naudoti laukinės gyvūnijos išteklius pagal LGĮ ir kitų teisės aktų 
nustatytus laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo reikalavimus (LGĮ  
5 str. 2 d. 1 p.). Jie privalo laikytis laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudoji-
mo reikalavimų ir nepažeisti žemės, miško ar vandens telkinių savininkų, valdytojų ir 
naudotojų teisių bei interesų; įgyvendinti privalomas laukinės gyvūnijos apsaugos ir 
jos išteklių atkūrimo priemones ir LGĮ nustatytais atvejais atlyginti žalą, atsiradusią dėl 
laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo (LGĮ 5 str. 3 d. 1-3 p.).

V.1.1. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje, Leidimas žvėrių  
auginimo aptvarui įrengti 

(2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių 7 p.)

5. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių laukiniams gyvūnams laikyti įrengimą ir nau-
dojimą, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje sąlygas nustatė Laukinių gyvūnų laikymo 
nelaisvėje taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456; 
toliau – ir 2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklės). 

6. Pagal šių taisyklių 5 punktą (2002 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 519/449 redakci-
ja), fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įrengti voljerą, aptvarą ar kitą statinį, priva-
lėjo gauti RAAD leidimą. Leidimui gauti fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia atitin-
kamam RAAD paraišką dėl aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo. Joje nurodoma: 
numatomo įrengti aptvaro, voljero ar kito statinio teritorija, plotas, numatytos laikyti 
gyvūnų rūšys, individų skaičius, jų laikymo tikslai bei žemės (statinio) naudojimo teisė-
tumą patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikiamos apskrities, miesto ar rajono vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Teritorinės valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos) pažymos apie teritorijos tinkamumą laikyti paraiškoje išvardytus 
laukinius gyvūnus, atsižvelgiant į jų rūšį bei skaičių, ir apie numatomų laikyti laukinių 
gyvūnų sveikatos būklę. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti miške, reikia pateik-
ti savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą apriboti fizinių asmenų lankymąsi 
šioje teritorijoje. Prie paraiškos pridedamų dokumentų originalai grąžinami paraišką 
pateikusiam asmeniui, o kopijos paliekamos ir saugomos Leidimą išdavusiame RAAD 
dešimt metų (žr. 2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių 7 p. (2002 m. spalio 2 d. 
įsakymo Nr. 519/449 redakcija).

7. Atkreiptinas dėmesys, kad 2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklės nete-
ko galios aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 (Žin., 2011, Nr. 84-4111). Šiuo įsa-
kymu taip pat patvirtintos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, nustatančios lauki-
nių gyvūnų laikymo nelaisvėje (aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose) sąlygas ir 
priežiūros reikalavimus, zoologinių kolekcijų sudarymo, papildymo reikalavimus; lau-
kinių gyvūnų paėmimo iš buveinių (išskyrus medžioklę ir žvejybą) ir laukinių gyvūnų 
naudojimo mokslo, mokymo, švietimo, estetikos tikslams reikalavimus; reikalavimus 
laukinių gyvūnų paėmimui iš buveinių globos ir gydymo tikslais; reikalavimus laukinių 
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gyvūnų kryžminimui ir veisimui, ir išleidimui į laisvę (toliau – ir 2011 m. LGNT). Šio-
se taisyklėse (9 p.) taip pat numatyta, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organi-
zacijos, jų atstovybės ir filialai, norintys voljeruose, aptvaruose ar kituose statiniuose 
laikyti laukinius gyvūnus, privalo gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus. 
Asmenys, ketinantys laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, Aplinkos apsaugos agentūrai 
įteikia prašymą Leidimui laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus gauti. Prašyme nurodomi 
pageidaujamų nelaisvėje laikyti laukinių gyvūnų moksliniai lietuviški ir (arba) lotyniš-
ki pavadinimai. Su prašymu pateikiami Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai 
ar jų kopijos, žemės (statinio) nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys doku-
mentai ar jų kopijos, žemės sklypo (statinio) planas su numatomo įrengti aptvaro sche-
ma. Jei žemės sklypas (statinys) priklauso bendrosios nuosavybės teise, prie prašymo 
pridedami žemės sklypo bendraturčių sutikimai. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma 
įrengti miške, pateikiamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apriboti 
fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje (2011 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių 
13 p. (2014 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-369/B1-380 redakcija).

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad pagal 2002 m. 
Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių 7 punktą, tokiam leidimui gauti būtina pateikti ati-
tinkamą paraišką, kurioje tarp kitų turi būti nurodyti žemės naudojimo teisėtumą pa-
tvirtinantys dokumentai. Tai reiškia, kad nurodyti dokumentai turi patvirtinti (paro-
dyti), kad prašoma aptverti žemė prašančio išduoti minėtą leidimą asmens (pareiškėjo) 
naudojama teisėtai, t. y. tokia žemė naudojama teisės akto (įstatymo) nustatytu pagrin-
du. Nurodyta dokumentų pateikimo paskirtis suponuoja būtinumą įvertinti pareiškėjo 
pateiktus atsakovui dokumentus tuo aspektu, ar jie yra pakankami ir patikimi daryti 
išvadą, kad pareiškėjas įstatymų požiūriu teisėtai naudojasi prašoma aptverti miško 
žeme (2006 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2177/2006). Ši 
taisyklė suformuota administracinėje byloje Nr. A143-2177/2006, kurioje įvertinus by-
los aplinkybes, konstatuota, jog pareiškėjo pateikti (nurodyti) atsakovui dokumentai 
negali būti pripažinti patvirtinančiais jo teisę naudotis prašoma aptverti miško žeme 
(2006 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2177/2006).

V.1.2. Medžioklė

9. Kaip minėta, viena iš gyvūnijos naudojimo rūšių yra medžioklė. Ji traktuojama 
kaip senas tradicijas turinti žmogaus veiklos rūšis ir socialinis institutas (Konstituci-
nio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys 
medžiojamosios gyvūnijos ištekliai – vienas iš natūraliosios gamtinės aplinkos objektų, 
kuriuos saugo ir kuriuos racionaliai naudoti, atkurti bei gausinti reikalauja Konstitucija 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Visuomeniniams santykiams, 
susijusiems su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžiojamosios gyvūnijos ap-
sauga ir jos racionaliu naudojimu, nustatyti įstatymų leidėjas priėmė Medžioklės įstaty-
mą. Pagal šį įstatymą laisvėje gyvenantys medžiojamieji gyvūnai nuosavybės teise pri-
klauso valstybei (MĮ 3 str. 1 d.). Laisvėje esantys medžiojamieji gyvūnai, kurie laikantis 
šio Įstatymo ir kitų teisės aktų buvo pagauti arba nušauti, tampa juos pagavusio ar 
nušovusio medžioklės plotų naudotojo nuosavybe, išskyrus medžioklės trofėjus, kurie 
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nuosavybės teise priklauso medžiojamąjį gyvūną sumedžiojusiam asmeniui (MĮ 3  
str. 2 d.).

V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete 
(MĮ 11 str. 2 d.; VAĮ 3, 8 str.; Leidimo naudoti medžiojamų  

gyvūnų išteklius tvarkos 18.1; 18.2 ir 19 p.)

10. Teisę naudoti laisvėje esančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius suteikia RAAD 
išduodami leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete 
(toliau – ir Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius) (MĮ 4 str. 1 d.). Tokio lei-
dimo išdavimo ir pabaigos pagrindai detalizuoti atitinkamai MĮ 10 ir 11 straipsniuose. 
Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka, re-
glamentuojanti leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vie-
nete išdavimą, jų galiojimo pratęsimą, galiojimo sustabdymą bei išduotų leidimų nau-
doti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinimą, patvirtinta 
aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 (Žin., 2002, Nr. 98-4344; to-
liau – ir Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarka).

11. Dalis administraciniuose teismuose nagrinėtų bylų buvo susijusi su leidimų 
naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius panaikinimo teisėtumu. 

12. Šiuo aspektu aktuali MĮ 11 straipsnio 1 dalis nustatė, kad leidimo naudoti me-
džiojamųjų gyvūnų išteklius galiojimas pasibaigia: 1) pasibaigus laikotarpiui, kuriam 
jis buvo išduotas, ir nepratęsus jo galiojimo; 2) mirus fiziniam asmeniui arba likvida-
vus juridinį asmenį, kuriam buvo išduotas leidimas; 3) jei medžioklės plotų vieneto 
plotas neatitinka šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto minimalaus dydžio arba 
medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijų; 4) kai leidimą panaikina jį išdavusi ins-
titucija dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių. Pagal šio straipsnio 2 dalį, lei-
dimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius panaikinamas, jeigu medžioklės plotų 
naudotojas: 1) nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų rei-
kalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas; 2) ilgiau kaip 6 mėnesius ne-
mokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą; 3) nesilaikė leidime 
nurodytų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų; 4) ilgiau kaip 3 mėnesius 
nuo leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius sustabdymo dėl priežasčių, nu-
rodytų šio Įstatymo 19 straipsnyje, dienos neatlygino žemės, miško ar vandens telki-
nių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų padarytos 
žalos.

13. Pažymėtina, kad sprendimas panaikinti leidimą naudoti medžiojamų gyvū-
nų išteklius turi atitikti VAĮ 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Ši išvada padaryta 
administracinėje byloje Nr. A248-1795/2006, kurioje kilo ginčas dėl Vilniaus RAAD įsa-
kymo, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjui medžiotojų klubui išduotas Leidimas nau-
doti medžiojamų gyvūnų išteklius.

Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje pažymėjo, kad Vilniaus RAAD, priim-
damas ginčijamą sprendimą, vykdė veiklą, skirtą įstatymams bei kitiems teisės aktams 
įgyvendinti, kitaip tariant, ši jo veikla priskirtina viešojo administravimo sričiai VAĮ  
3 straipsnio 1 dalies prasme. Byloje ginčijamas aktas atitinka administracinio sprendi-
mo sampratą. Be to, šis įsakymas vienkartinio taikymo, skirtas konkrečiam asmeniui 
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– pareiškėjui, vadinasi, tai yra individualus administracinis aktas. Todėl jam turi būti 
keliami reikalavimai, nustatyti VAĮ 8 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad in-
dividualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės 
aktų normomis. Tai reiškia, kad sprendime turi būti nurodytos jo priėmimo priežastys, 
aiškiai nurodyti atitinkami faktai ir įstatyminis pagrindas, individuali argumentacija. 
Jei faktinių aplinkybių daug, jų aprašymas užima daug vietos, jos gali būti išdėstomos 
atskirame dokumente (tyrimo akte, išvadoje), kuris pridedamas prie sprendimo kaip jo 
priedas ir kartu su sprendimu įteikiamas suinteresuotiems asmenims. 

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju atsakovo sprendimas ne-
pagrįstas konkrečiais faktais, jame nurodytas tik teisinis sprendimo pagrindas. Ginčija-
mame įsakyme taip pat yra nuoroda į Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2005 m. 
birželio 8 d. raštą. Šiame rašte nurodyti medžioklės taisyklių pažeidimai, už kuriuos 
siūloma atimti leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vie-
nete, tačiau šis raštas pareiškėjui įteiktas nebuvo. Tuo buvo apsunkinta pareiškėjo teisė 
ginčyti atsakovo sprendimą. 

Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pripažino, kad 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ginčijamas atsakovo sprendimas 
neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Nesilaikyta ir šio straipsnio 2 dalies 
reikalavimo nurodyti sprendimo apskundimo tvarką.

Be to, pažeidžiant teisės būti išklausytam principą pareiškėjui nebuvo suteikta tei-
sė gintis, pateikti žodinius ar raštiškus paaiškinimus. Kaip matyti iš Gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcijos 2005 m. birželio 8 d. rašto, įrodymai, patvirtinantys pažeidimų 
padarymą prie šio rašto pridėti nebuvo, atsakovo atstovas nurodė, kad papildomas ty-
rimas atliekamas nebuvo. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija pripažino, kad 
atsakovui priimant ginčijamą įsakymą buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrin-
ti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Tai yra pagrindas 
administracinio akto panaikinimui (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.) (2006 m. lapkričio 17 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A248-1795/2006). 

14. Šiame skyriuje apžvelgiamu aspektu taip pat aktuali administracinė byla  
Nr. A143-162/2008, kurioje kilo klausimas dėl Vilniaus RAAD direktoriaus 2007 m. 
sausio 24 d. įsakymo, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjui medžiotojų klubui išduo-
tas Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius. Leidimas iš esmės panaikintas MĮ  
11 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytais pagrindais, tai yra „jeigu medžioklės 
plotų naudotojas nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas“ ir „jeigu medžioklės plotų 
naudotojas ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų ište-
klių naudojimą“.

Kaip nurodė apeliacine tvarka bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija, ginčui aktualiu 
metu Medžioklės įstatyme nebuvo nustatyta leidimų panaikinimo tvarka, tačiau ji nu-
statyta šio įstatymo pagrindu priimtoje Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius 
tvarkoje. Atsižvelgiant į tai, sprendžiant leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius 
panaikinimo tvarkos laikymosi klausimą, yra būtina vadovautis Leidimų naudoti me-
džiojamų gyvūnų išteklius tvarkos 19 punktu. Pagal šį punktą (2002 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymo Nr. 512 redakcija), paaiškėjus tvarkos 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, 
RAAD prireikus atlieka tyrimą ir sprendimą dėl leidimo panaikinimo priima per  
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30 dienų30,31. Aiškindama nurodytą Leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius 
tvarkos 19 punkto nuostatą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad joje nėra nustatyta, nuo 
kada turi būti skaičiuojamas 30 dienų terminas. Tačiau, aiškindama 19 punkto nuostatą 
lingvistiniu teisės aiškinimo būdu, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nurodytas termi-
nas skaičiuotinas nuo minėtų (Leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarkos 
18 p. numatytų) aplinkybių paaiškėjimo momento, t. y. momento, kai šių aplinkybių 
buvimo požymiai yra pakankamai aiškūs, kad esant reikalui būtų atliktas tyrimas ir 
priimtas sprendimas dėl leidimo panaikinimo. Tokio aiškinimo teisingumą taip pat pa-
tvirtina pati minėto termino pakankamai ilga trukmė (30 d.), kuri reiškia, kad nurody-
tas terminas yra pakankamas, kad per jį RAAD struktūriniai padaliniai, kurie tiesiogiai 
kontroliuoja ir tikrina gyvūnijos išteklių naudojimo atitikimą įstatymų reikalavimams 
bei mokėtinų mokesčių apskaičiavimo teisingumą, galėtų atlikti paaiškėjusių aplinky-
bių papildomą tyrimą, o pats RAAD (jo direktorius) priimtų sprendimą dėl leidimo 
panaikinimo. Nurodyto termino nustatymas (ir jo laikymasis) skirtas užtikrinti teisi-
nių santykių dėl leidimo panaikinimo tikrumą, t. y. skirtas tam, kad Leidimo turėtojo 
ir jį išdavusios bei turinčios teisę panaikinti institucijos teisės ir pareigos būtų suba-
lansuotos ir kad sprendimui dėl leidimo panaikinimo priimti negalėtų daryti įtakos 
(arba lemiamos reikšmės) kitos, Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarkos  
18 punkte nenurodytos aplinkybės (2008 m. vasario 1 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A143-162/2008).

V.1.2.2. Medžioklės plotų sudarymas ir keitimas 
(MĮ 10 str. 2 d. 3 p., 22 str. 9 d.)

15. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad didžioji dalis Vyriausiajame adminis-
traciniame teisme nagrinėtų bylų medžiojamų gyvūnų naudojimo ir apsaugos srityje 
buvo susijusi su medžioklės plotų vienetų formavimu. Medžioklės plotai – tai žemės, 
miškų ir vandens telkinių plotai, kuriuose MĮ nustatyta tvarka gali būti medžiojama 
(MĮ 2 str. 11 d.). Medžioklės plotų vienetas – vientisa medžioklės plotų teritorija, kuri 
sudaryta vadovaujantis medžioklėtvarkos principais MedžĮ nustatyta tvarka ir kurioje 
planuojamas ir organizuojamas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas (MĮ 2 str. 
14 d.). Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas priskirtas savarankiš-
kosioms savivaldybių funkcijoms (VSĮ 6 str. 1 d. 9 p. (2010 m. birželio 30 d. įstatymo  
Nr. XI-971 redakcija). 
30 Tuo metu galiojęs Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarkos 18 punktas iš esmės 

pakartojo MĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas. Pagal jį išduotas Leidimas panaikinamas, jeigu 
medžioklės plotų naudotojas: nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas; ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių 
už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą; sistemingai nesilaikė leidime nurodytų medžiojamųjų 
gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų; ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Leidimo galiojimo sustabdymo dėl 
priežasties, nurodytos šios Tvarkos 15 punkte, dienos neatlygino medžiojamųjų gyvūnų padarytos 
žalos.

31 Pastebėtina, kad šiuo metu galiojantys Leidimo naudoti tvarkos punktai (2013 m. kovo 4 d. įsakymu 
Nr. D1-176 redakcija) įtvirtina: „18. Leidimo galiojimas pasibaigia dėl Lietuvos Respublikos medžioklės 
įstatymo 11 straipsnyje nurodytų priežasčių. 19. Paaiškėjus šios Tvarkos 18 punkte nurodytoms 
aplinkybėms, Regiono departamentas prireikus atlieka tyrimą ir sprendimą dėl Leidimo panaikinimo 
priima per 30 dienų. <...>.“
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Sudarant medžioklės plotus itin svarbi MĮ 8 straipsnio 1 dalis, pagal kurią me-
džioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos vadovaujantis medžioklėtvarkos 
principais, užtikrinant racionalų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą 
medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą, taip pat kad būtų 
išvengta didesnės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos žmogaus ūkinės veiklos objek-
tams. Medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžio-
klės plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos 
ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Že-
mės ūkio ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose. Medžioklės plotų 
vieneto vientisumo kriterijus ir reikalavimus medžioklės plotų vienetų riboms nusta-
tyti tvirtina Aplinkos ministerija, vadovaudamasi šiais principais: 1) medžioklės plo-
tų vienetų ribos turi eiti aiškiomis gamtinėmis arba dirbtinėmis ribomis, gerai mato-
momis vietovėje, tačiau negali būti nustatomos pamiške; 2) keliai, geležinkelių ruožai, 
elektros perdavimo linijos, natūralūs bei dirbtiniai vandens srautai ir kiti panašūs 
objektai, jeigu jų forma, dydis bei statiniai ar įrenginiai juose netrukdo organizuoti 
medžioklės, nesuardo medžioklės plotų vienetų vientisumo, tačiau negali būti laikomi 
išilgine jungtimi tarp atskirų nutolusių medžioklės plotų vieneto dalių. 

Medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijai ir reikalavimai medžioklės plotų 
vienetų riboms nustatyti patvirtinti aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 
Nr. 514 (Žin., 2002, Nr. 98-4345; toliau – ir Vientisumo kriterijai).

16. Taigi tam, kad tam tikri medžioklės plotai būtų įtraukti į medžioklės plotų 
vienetus, jie privalo būti vientisi ir sudaryti vadovaujantis medžioklėtvarkos princi-
pais. Tokiu teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti, kad medžiojama būtų tik tuose 
medžioklės plotuose, kuriuose planuojant ir organizuojant medžioklę būtų valdomos 
medžiojamųjų gyvūnų populiacijos, būtų užtikrinamas jų gyvybingumas ir apsauga, 
medžiojamieji gyvūnai būtų naudojami racionaliai, t. y. būtų įmanoma pasiekti Me-
džioklės įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo tikslus (2009 m. kovo 12 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A822-355/2009; 2012 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A492-2953/2012).

17. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus (toliau – 
ir Projektas) kiekvienoje savivaldybėje rengia šios savivaldybės administracijos direk-
toriaus sudaryta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 
(toliau – ir Medžioklės plotų komisija) (MĮ 8 str. 3 d. (2013 m. birželio 18 d. įstatymo 
Nr. XII-372 redakcija). Komisijos nuostatai buvo patvirtinti aplinkos ministro ir žemės 
ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 487/361 (Žin., 2002, Nr. 97-4304; to-
liau – ir Komisijos medžioklės plotams sudaryti nuostatai). Medžioklės plotus tvir-
tina savivaldybės administracijos direktorius (žr. MĮ 8 str. 10 d.).

18. Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 4 dalis išskiria keturis medžioklės plotų vie-
neto sudarymo ar jo ribų pakeitimo etapus: 

pirma, pasiūlymo medžioklės plotų vienetui sudaryti ar jo riboms pakeisti 
pateikimas; 

antra, teisinės informacijos surinkimas ir grafinių bei ekologinių duomenų apie 
siūlomą sudaryti arba pakeisti medžioklės plotų vienetą parengimas; 

trečia, informacijos apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudary-
mo ar jo ribų pakeitimo projektą paskelbimas šalies bei vietinėje spaudoje. Projekto 
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paruošimas yra esminė medžioklės plotų vieneto sudarymo proceso dalis (2004 m. 
birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-602/2004).

ketvirta, medžioklės ploto vieneto sudarymas ar jo ribų pakeitimas baigiamas Me-
džioklės plotų komisijos parengto Projekto tvirtinimu, kurį atlieka atitinkamos savival-
dybės administracijos direktorius (šiuo aspektu žr. MĮ 8 str. 10 d.). 

Atkreiptinas dėmesys, kad iki Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5, 8, 14, 
15, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2010 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. XI-824 
priėmimo MĮ 8 straipsnio 10 dalis nustatė, jog Projektą tvirtina apskrities viršininkas.

19. Medžioklės plotų vieneto sudarymo ir jų ribų pakeitimą išsamiau detali-
zuoja MĮ 8 straipsnio 9-10 dalys: Medžioklės plotų komisija ne vėliau kaip per 2 mė-
nesius nuo pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas gavimo 
parengia preliminarų Projektą, šio projekto dokumentus iškabina viešai prieinamose 
savivaldybės administracijos patalpose ir apie šio projekto parengimą paskelbia ša-
lies ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys pastabas dėl parengto preliminaraus  
medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto pateikia Medžio-
klės plotų komisijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie šį projektą šalies 
ir vietinėje spaudoje dienos. Visiems privačios žemės sklypų, kurie patenka į sudaromą 
medžioklės plotų vienetą, bet nepatenka į šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurody-
tas teritorijas [teritorijas, kuriose medžioti draudžiama], savininkams Medžioklės plotų 
komisija registruotais laiškais išsiunčia informacinius pranešimus apie parengtą preli-
minarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą. Informa-
ciniame pranešime privačios žemės sklypo savininkui taip pat nurodomos šio Įstatymo  
13 straipsnio 2 dalyje nustatytos jo, kaip žemės sklypo savininko, teisės uždrausti me-
džioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba 
nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas, kuriomis 
jis gali pasinaudoti medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto 
rengimo metu arba bet kuriuo metu vėliau, ir pasekmės, kurios pagal šį Įstatymą atsi-
rastų nepasinaudojus šiomis žemės sklypo savininko teisėmis ir jomis pasinaudojus. 
Jeigu žemės sklypo savininko rašytinio sprendimo pasinaudoti šio Įstatymo 13 straips-
nio 2 dalyje numatytomis teisėmis Medžioklės plotų komisija negauna, laikoma, kad 
žemės sklypo savininkas neprieštarauja, kad jam priklausančiame žemės sklype bus 
laikinai medžiojama, ir nepageidauja nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas. Žemės 
sklypo, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti, plotas įskaitomas į medžioklės plotų, 
patenkančių į medžioklės plotų vienetą, bendrą plotą. Žemės sklypo savininko nusta-
tytas draudimas medžioti jam priklausančiame žemės sklype neturi įtakos medžioklės 
plotų vieneto vientisumui (9 d.). Pasibaigus 3 mėnesių terminui, Medžioklės plotų ko-
misija ne vėliau kaip per 1 mėnesį išnagrinėja gautus suinteresuotų asmenų pasiūly-
mus, prireikus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą 
pakeičia ar patikslina ir pateikia jį tvirtinti atitinkamos savivaldybės administracijos 
direktoriui. Sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo 
projekto patvirtinimo savivaldybės administracijos direktorius priima ne vėliau kaip 
per 1 mėnesį nuo projekto gavimo. Neatsiejamos tvirtinamo medžioklės plotų viene-
to sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto dalys yra medžioklės plotų vieneto pla-
nas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose medžioti draudžiama pagal MĮ 7 straipsnio  
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2 dalies nuostatas, ir priedas, kuriame nustatyti medžioklės plotų dydis ir pasiskirsty-
mas pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis (10 d.).

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimą, kuriame buvo vertinamas Medžioklės įstatymų 
nuostatų konstitucingumas. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas pripažino, jog MĮ 
(2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) 8 straipsnio 9 dalis ta apimtimi, 
kuria nustatyta, jog privačios žemės sklypo savininkas apie tai, kad jam nuosavybės 
teise priklausantį žemės sklypą ketinama naudoti medžiojimui, informuojamas ne tie-
siogiai, o tik atitinkamos savivaldybės komisijai apie parengtą preliminarų medžioklės 
plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą paskelbus šalies bei vietinėje 
spaudoje, ir ta apimtimi, kuria nustatytas 1 mėnesio terminas, per kurį šio įstatymo  
13 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys atitinkamos savivaldybės komisijai raštu gali 
pateikti reikalavimus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo 
projekto, taip pat MĮ 8 straipsnio 9 dalies nuostata „Pasikeitus žemės sklypo savininkui, 
toks pareiškimas gali būti pateikiamas per seniūniją, kurioje yra šis žemės sklypas, per 
1 mėnesį po nuosavybės teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims32. Be to, MĮ 8 straipsnio 
10 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog komisija medžioklės plotų vienetams suda-
ryti bei jų riboms pakeisti gali ir neatsižvelgti į privačios žemės, miško, vandens tel-
kinio savininko valią, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, miške, 
vandens telkinyje nebūtų medžiojama, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos  
23 straipsnio 1 ir 2 dalims33. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, jog 13 straips-
nio 2 dalies nuostata „Privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė šio Įstatymo  
8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės 
plotų vienetui, turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančioje žemėje, jeigu me-
džioklės metu žemės ūkio pasėliams arba miškui bus daroma žala“ ta apimtimi, kuria  

32 Tuo metu galiojusi MĮ 8 straipsnio 9 dalis nustatė, jog „Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija, 
parengusi preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą, paskelbia 
apie tai šalies bei vietinėje spaudoje ir nurodo 1 mėnesio terminą, per kurį šio Įstatymo 13 straipsnio 
2 dalyje nurodyti asmenys atitinkamos savivaldybės komisijai raštu gali pateikti reikalavimus, o kiti 
suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys – siūlymus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo 
ribų pakeitimo projekto. Tokie rašytiniai siūlymai ir reikalavimai pateikiami šio straipsnio 3 dalyje 
numatytai komisijai tiesiogiai arba per seniūnijas, kuriose yra siūlymus ir reikalavimus pateikiantiems 
asmenims priklausantys žemės sklypai. Pasikeitus žemės sklypo savininkui, toks pareiškimas gali 
būti pateikiamas per seniūniją, kurioje yra šis žemės sklypas, per 1 mėnesį po nuosavybės teisės 
įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Teritorijas, kuriose medžioklė draudžiama pagal 
šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalį iki šiuos reikalavimus nustatančių asmenų nurodyto termino, 
šio straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija pažymi medžioklės plotų vieneto plane. Mokesčiai už 
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą medžioklės plotų vienete mažinami proporcingai tokių 
teritorijų dydžiui, tačiau šių apribojimų nustatymas nesuardo medžioklės plotų vienetų vientisumo.“

33 Tuo metu galiojusi MĮ 8 straipsnio 10 dalis įtvirtino, jog „Pasibaigus šio straipsnio 9 dalyje nustatytam 
terminui, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, išnagrinėjusi gautus 
reikalavimus ar siūlymus ir įvertinusi, kad jie atitinka šio straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, 
priima sprendimą, ar tikslinga atsižvelgti į gautus siūlymus, prireikus koreguoja medžioklės plotų 
vieneto sudarymo ar ribų pakeitimo projektą, ir per 1 mėnesį šį projektą pateikia tvirtinti atitinkamos 
apskrities viršininkui. Neatsiejamos tvirtinamo medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų 
pakeitimo projekto dalys yra medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose 
leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, bei priedas apie medžioklės plotų dydį bei 
pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.“
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nenumatyta privačios žemės sklypo savininko teisė nevaržomai uždrausti medžioti 
jam priklausančioje žemėje ne tik jeigu medžioklės metu žemės ūkio pasėliams arba 
miškui bus daroma žala, bet ir visais kitais atvejais, prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims34.

20. Pagal Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punktą35 ir 22 straipsnio  
9 dalį36, Komisijos parengtas Projektas ir sprendimas jį patvirtinti yra būtina sąlyga iš-
duoti leidimui naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, t. y. 
būtina sąlyga atsirasti asmens subjektinei teisei – teisei naudoti medžiojamųjų gyvūnų 
išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete. Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad 
Komisijos parengtas Projektas su reikiamais priedais ir jį patvirtinantis sprendimas yra 
tie teisiniu požiūriu reikšmingi juridiniai faktai (dokumentai), kurie suponuoja asme-
niui tam tikrų teisių ir pareigų atsiradimą medžioklės teisinių santykių srityje (šiuo as-
pektu žr., pvz., 2004 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-584/2004; 
2011 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-2608/2011).

V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės 
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai 

(VAĮ 3, 8 str.; MĮ 8 str. 9, 11 d.; 22 str. 1 d.; Komisijos medžioklės  
plotams sudaryti nuostatų 7.7 p.)

21. Spręsdamas bylą dėl medžioklės plotų vienetų ar jų ribų sudarymo, Vyriau-
siasis administracinis teismas nuolat akcentuoja, kad Medžioklės įstatymu ir Komisi-
jos medžioklės plotams sudaryti nuostatais Medžioklės plotų komisijai pavesta atlikti 
atitinkamas viešojo administravimo funkcijas bei kompetencijos ribose priimti admi-
nistracinius sprendimus. Be to, nors Medžioklės plotų komisija dėl savo paskirties ypa-
tumų privalo vadovautis specialiaisiais teisės aktais, jos, kaip viešojo administravimo 
subjekto, sprendimai privalo atitikti ir bendruosius VAĮ 8 straipsnio reikalavimus – 
turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, bei juos 
priimant turi būti laikomasi VAĮ 3 straipsnyje išdėstytų principų (žr., pvz., 2013 m. lap-

34 Šiuo metu galiojanti MĮ 13 straipsnio 2 dalis (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija) 
įtvirtina imperatyvą, jog „privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė nepatenka į šio Įstatymo  
7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas ir šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma 
priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų 
pakeitimo metu, taip pat bet kuriuo metu vėliau turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančiame 
žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo jam 
priklausančiame žemės sklype sąlygas. Žemės sklypo savininkas rašytinį sprendimą uždrausti medžioti 
jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas 
medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas turi pateikti atitinkamos savivaldybės komisijai 
medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti <...>“.

35 „Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame medžioklės plotų vienete išduoda 
RAAD, <...>, kai:

<...>3) leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas medžioklės 
plotų naudotojams šio Įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.“

36 „Medžioklės plotų naudotojams, kurių medžioklės plotai šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo 
pripažinti medžioklės plotų vienetais, leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuose 
vienetuose išduodami be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso.“
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kričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1985/2013), įskaitant nešališkumo 
principą (2012 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2953/2012).

22. Šiuo aspektu aktualioje administracinėje byloje, kurioje buvo vertinamas Ko-
misijos sprendimas, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad ginčijamas at-
sakovo sprendimas, įformintas protokolu, neatitinka individualaus administracinio akto 
reikalavimų. Protokole atspindėti posėdžio metu kalbėjusių asmenų pasisakymai, nuo-
monės, tačiau akte nenurodyti pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, nepateiktas 
teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas spren-
dimą. Tinkamas motyvų neišdėstymas ne tik lemia administracinio akto neteisėtumą 
ir nepagrįstumą, bet ir apsunkina administracinio ginčo nagrinėjimą nustatant ginčo 
esmę ir ribas. Atsižvelgdamas į tai, LVAT nusprendė panaikinti Medžioklės plotų ko-
misijos 2012 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą ir įpareigoti šią komisiją medžiotojų klubo 
prašymą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo išnagrinėti iš naujo (2013 m. lapkri-
čio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1985/2013).

23. Administracinėje byloje Nr. A415-356/2004 Vyriausiasis administracinis teis-
mas taip pat pažymėjo, kad apskrities viršininko administracijos funkcija tvirtinti me-
džioklės plotų vienetų sudarymo bei ribų keitimo projektus reiškia individualaus teisės 
akto, kuriuo sukuriamos teisės bei pareigos, priėmimą, todėl tokiam teisės aktui bei 
jo priėmimo procedūroms taikytinas VAĮ, kurio 8 straipsnyje nustatyta, jog indivi-
dualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų 
normomis. Apžvelgiamoje byloje nebuvo nustatyta, kokiais faktais remiantis apskrities 
viršininko administracija padarė išvadą, kad iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo pa-
reiškėjo teisėtai naudoto medžioklės ploto ribos Medžioklės plotų komisijos pakeistos 
atsižvelgiant į MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus ir kad tokie veiksmai atiti-
ko VAĮ 4 įtvirtintus valstybės administravimo principus – objektyvumo, reiškiančio, 
kad sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai 
turi būti nešališki ir objektyvūs bei proporcionalumo, reiškiančio, kad administraci-
nio sprendimo mastas bei griežtumas turi būti proporcingi administravimo tikslui 
(2004 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-356/2004).

24. Akcentuotina, kad Medžioklės plotų komisijos sprendimas taip pat turi atitikti 
Medžioklės įstatyme įtvirtintus medžioklėtvarkos principus. 

Administracinėje byloje Nr. A575-551/2004, kurioje medžiotojų klubas prašė pa-
keisti Komisijos sprendimą, kuriuo buvo nustatytos preliminarios pareiškėjo bei tre-
čiojo asmens medžioklės plotų vienetų ribos, LVAT konstatavo, kad atsakovas, nusta-
tydamas preliminarias ieškovo bei trečiojo asmens medžioklės plotų vienetų ribas, 
neatsižvelgė į MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus medžioklėtvarkos principus. Šiaurinė 
pareiškėjo prašomo sudaryti medžioklės ploto vieneto riba eina pamiške, kai tuo tarpu 
Medžioklės įstatymas draudžia medžioklės plotų vienetų ribas nustatyti pamiške (MĮ  
8 str. 1 d. 1 p.). Byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, dėl kurių ieškovo medžioklės plotų 
vieneto ribos negalėtų būti nustatytos pagal šio medžiotojų būrelio pateiktą siūlymą. 
Medžioklės plotų komisijos argumentai, kad tokiu būdu nustatytos medžioklės plotų 
vieneto ribos nėra pakankamai aiškios ir pažeidžia saugiai medžioklei keliamus reika-
lavimus, nebuvo patvirtinti objektyviais įrodymais. Tai lėmė ginčijamo akto panaikini-
mą (2004 m. birželio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-551/2004). 

25. Medžioklės plotų vienetų, siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos savivaldy-
bės teritorijoje, sudarymo projektai rengiami kartu su kitų savivaldybių atitinkamomis  
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komisijomis. Jeigu medžioklės plotų vieneto ribos peržengia vienos savivaldybės ribas, 
tokio medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas turi būti patvirtintas visose savi-
valdybėse, į kurių teritoriją jis įsiterpia (MĮ 8 str. 11 d. (2010 m. gegužės 18 d. įstatymo 
Nr. XI-824 redakcija). 

25.1. Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, įstatymas įtvirtino imperatyvų rei-
kalavimą tuo atveju, jei medžioklės plotų vienetas sudaromas daugiau nei vienos savi-
valdybės teritorijoje, projektą rengti kartu su kitos savivaldybės atitinkama komisija. 
Toks reikalavimas, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo svarbą, nėra vien tik forma-
laus pobūdžio įpareigojimas, kurio neturi būti laikomasi. Atsižvelgiant į tai ir adminis-
tracinėje byloje nustačius, kad medžioklės plotų vienetas sudarytas daugiau kaip vienos 
savivaldybės teritorijoje, tačiau jo rengime abi savivaldybės nedalyvavo, tai yra nesi-
laikyta MĮ 8 straipsnio 11 dalies, pripažįstama, kad pažeista minėtoje teisės normoje 
nustatyta medžioklės plotų vienetų, siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos savivaldybės 
teritorijoje, sudarymo projektų rengimo tvarka. Šis pažeidimas administracinių teismų 
praktikoje pripažįstamas esminiu ir lemia sudaryto medžioklės vieneto neteisėtumą 
(žr., pvz., 2011 m. kovo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-433/2011; 2004 m. 
gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-400/2004).

26. Jau minėta, kad Medžioklės plotų komisija preliminarų Projektą privalo pa-
skelbti šalies ir vietinėje spaudoje (MĮ 8 str. 9 d., Komisijos medžioklės plotams suda-
ryti nuostatų 7.7 p.). Neatlikus šios pareigos, darytina išvada, jog yra suvaržytos suin-
teresuotų asmenų teisės dalyvauti medžioklės plotų vienetų rengime, teikti pasiūlymus, 
reikalavimus šiais klausimais. Tolesni Medžioklės plotų komisijos veiksmai rengiant 
Projektą, gali būti pripažinti teisėtais tik tinkamai įvykdžius pareigą paskelbti Pro-
jektą spaudoje (šiuo aspektu žr., 2008 m. birželio 9 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A438-908/2008).

27. Kaip minėta, Medžioklės įstatymas įtvirtina terminą, kuris turi būti suteik-
tas suinteresuotiems asmenims po preliminaraus Projekto paskelbimo spaudoje tam, 
kad šie Medžioklės plotų komisijai pateiktų siūlymus dėl minėto projekto (žr., MĮ 8 str.  
9 d.). Komisijos sprendimo priėmimas, nepasibaigus MĮ 8 straipsnio 9 dalyje nustaty-
tam terminui, administracinių teismų praktikoje pripažįstamas esminiu procedūrinių 
reikalavimų pažeidimu (šiuo aspektu žr., pvz., 2004 m. birželio 17 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A575-551/2004; 2004 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A502-400/2004).

28. Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti kiekvie-
noje savivaldybėje turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio Įstatymo 
įsigaliojimo (MĮ 22 str. 1 d.). 

28.1. Pažymėtina, kad MĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyto termino praleidimas 
administracinių teismų praktikoje nevertintas kaip atimantis teisę ir vėliau sudaryti 
tokią komisiją. Komisijos nesudarymas reikštų tų teisinių santykių, kuriuos siekia re-
glamentuoti MĮ, nereglamentavimą ir įstatymo nevykdymą (2003 m. rugsėjo 25 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A502-766/2003).
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V.1.2.2.2. Medžioklės plotai ir teritorijos, kuriose medžioklė yra draudžiama 
(MĮ 7 str. 2 d., 8 str. 1 d.)

29. Medžioklės įstatymo 7 straipsnio 1 dalis nustato, kad medžioklės plotais laiko-
mos ir medžioti leidžiama visose teritorijose, išskyrus teritorijas, nurodytas šio straips-
nio 2 dalyje. Į teritorijas, kuriose draudžiama medžioti patenka ir teritorijos, kuriose 
atsižvelgiant į vietos sąlygas negali būti medžiojama ir kurias nustato institucijos, su-
darančios medžioklės plotų vienetus MĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka (MĮ 7 str. 2 d. 
8 p. (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija). Analogišką nuostatą įtvir-
tino MĮ 7 straipsnio 2 dalies 3 punktas (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 
redakcija).

29.1. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, Medžioklės įstatymo  
7 straipsnio 2 dalies 3 punkte (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) 
nėra nustatyti kriterijai, kurias remiantis galima daryti išvadą, jog teritorijoje negali būti 
medžiojama. Yra tik nuoroda, kad būtina atsižvelgti į vietos sąlygas. Todėl, aiškinant 
šią normą, darytina išvada, kad medžiojimo negalimumą kiekvienu konkrečiu atveju 
apsprendžia teritorijos specifika jos atitikimo Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 da-
lyje nustatytiems reikalavimams aspektu. Vienas iš tokių reikalavimų yra reikalavimas 
užtikrinti saugų medžiojimą (2004 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A143-602/2004).

29.1.1. Administracinėje byloje Nr. A143-602/2004, kurioje buvo pateiktas minėtas 
aiškinimas, nustatyta, kad visa pareiškėjo prašoma įregistruoti medžioklės plotų teri-
torija priklauso Palių durpynui, t. y. turi gamybinės teritorijos statusą. Tai reiškia, kad 
medžiojimas šioje teritorijoje objektyviai gali sukelti pavojų asmenims, kurie profesio-
naliai užsiima joje (gali užsiimti) durpių gamyba. Aplinkybė, kad tokio pavojaus galima 
išvengti gamybininkams atitinkamai suderinus durpių kasimo darbų laiką bei vietą su 
pareiškėju, teisėjų kolegijos manymu, negali būti pripažinta reikšminga, nes toks me-
džioklės saugumas priklausytų nuo subjektyvių faktorių, t. y. nuo to kaip būtų atliktas 
toks suderinimas ir kaip jo būtų laikomasi. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad esant 
nurodytoms aplinkybėms medžioklės saugumas šioje teritorijoje negali būti laikomas 
užtikrintu. Taigi ginčijamas Medžioklės plotų komisijos sprendimas priskirti pareiškė-
jo prašomą įregistruoti teritoriją nemedžiojamai teritorijai teisėjų kolegijos pripažinti-
nas pagrįstu (2004 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-602/2004).

V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai 
(Konstitucijos 23 str.; MĮ 8 str. 2 d.; 10 str. 2 d., 22 str.)

30. Vadovaujantis MĮ 8 straipsnio 2 dalimi, medžioklės plotų vienetai sudaromi ir 
jų ribos keičiamos šiais atvejais:

1) kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal MĮ reikalavimus nėra su-
darytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos egzistuojančių medžioklės plotų naudo-
tojai atsisakė naudoti;

2) egzistuojančius medžioklės plotų vienetus padalijant arba juos sujungiant, kai 
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toks sudarymas atliekamas medžioklės plotų naudotojų susitarimu, šio straipsnio 1 da-
lyje nustatytais tikslais;

3) kai medžioklės plotų vieneto ribas arba teritorijas, kuriose leidžiama medžioti, 
būtina patikslinti, įsteigus pagal Saugomų teritorijų įstatymą naujas saugomas teritori-
jas arba pakeitus esamų saugomų teritorijų, kuriose medžioti draudžiama, ribas;

4) kai gaunamas atitinkamas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas.
Be to, medžioklės plotų vienetai gali būti sudaromi ir jų ribos keičiamos Komisi-

jos iniciatyva, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus (MĮ 8 str. 6 d.).

30.1. Iš MĮ 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų nuostatų matyti, kad naujų medžioklės 
plotų vienetų sudarymo atvejus reguliuoja 1 ir 4 punktai, o 2 ir 3 punktai reguliuoja 
jau egzistuojančių medžioklės plotų vienetų ribų atvejus (2004 m. kovo 10 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-320/2004).

30.2. Pažymėtina, kad subjektas, siekiantis sudaryti medžioklės plotų vienetą ar 
pakeisti jo ribas, turi nurodyti aplinkybes, pagrindžiančias kurį nors įstatyme numa-
tytą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jau esančių ribų keitimo atvejį (2012 m. 
spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2457/2012).

30.2.1. Tai konstatuota administracinėje byloje Nr. A492-2457/2012, kurioje pa-
reiškėjas medžiotojų klubas „Okainėliai“ ginčijo Medžioklės plotų komisijos 2011 m. 
lapkričio 24 d. protokolinį sprendimą. Ginčijamu sprendimu buvo nuspręsta netenkinti 
pareiškėjo 2011 m. spalio 26 d. prašymo dėl galimybės sudaryti medžioklės plotų vie-
netą medžiotojų klubui „Okainėliai“ ir neatsižvelgti į prašymą pagal medžiotojų klubo 
„Okainėliai“ 2011 m. spalio 26 d. pateiktą pasiūlymą paimti šiaurinę medžioklės ploto 
dalį iš medžiotojų klubo „Okainiai“, netenkinti medžiotojų klubo „Okainėliai“ 2011 m. 
lapkričio 9 d. prašymo įskaityti 2 097,98 ha dirbamos žemės ir 9,3 ha miško į medžio-
tojų klubo „Okainėliai“ medžioklės ploto vienetą, netenkinti trijų žemės ūkio bendro-
vių ir devynių fizinių asmenų prašymų, nes nėra galimybių sudaryti naują medžioklės 
plotų vienetą medžiotojų klubui „Okainėliai“ ar pakeisti medžiotojų klubo „Okainiai“ 
ribas Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1-4 punktuose nustatytais pagrindais.

Pasak LVAT, pareiškėjas savo prašyme dėl naujo medžioklės plotų vieneto sudary-
mo nenurodė aplinkybių, pagrindžiančių kurį nors įstatyme numatytą medžioklės plo-
tų vieneto sudarymo ar jau esančių ribų keitimo atvejį. Pareiškėjas naujo medžioklės 
plotų vieneto suformavimą siekė pagrįsti išimtinai žemės ir miškų sklypų (2 097,98 ha 
žemės ir 9,34 ha miškų) savininkų pareiškimais, kuriuose jie atsisako leisti įtraukti savo 
sklypus į medžiotojų klubo „Okainiai“ medžioklės plotų vienetą ir prašo įtraukti tuos 
pačius sklypus į medžiotojų klubo „Okainėliai“ medžioklės plotų vienetą, t. y. egzistuo-
jantį medžioklės plotų vienetą padalinti, nors nėra sudarytas susitarimas su plotų nau-
dotoju. Pirmosios instancijos teismas įvertino tokį pareiškėjo argumentą ir pagrįstai 
nurodė, kad jis nesudaro teisinio pagrindo formuoti naują medžioklės plotų vienetą. 
Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. nutarimu, be kita ko, yra pripažinęs, kad 
MĮ 8 straipsnio 10 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog Komisija gali ir neatsižvelgti 
į privačios žemės, miško, vandens telkinio savininko valią, kad jam nuosavybės teise 
priklausančiame žemės sklype, miške, vandens telkinyje nebūtų medžiojama, priešta-
rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims. Šiame nutarime 
kalbama tik apie būtinybę atsižvelgti į žemės sklypų savininkų valią nemedžioti (tai 
reiškia uždrausti apskritai medžioti) jiems priklausančiuose žemės, miško sklypuose, 
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tačiau nėra pasisakyta dėl žemės ir miško sklypų savininkų valios (galimybės) pasi-
rinkti vieną ar kitą medžiotojų klubą, kuris turėtų medžioti jiems priklausančiuose 
sklypuose. Byloje esantys žemės ūkio bendrovių ir fizinių asmenų prašymai patvirtina, 
kad jie nėra išreiškę valios uždrausti medžioti jų žemės sklypuose, o priešingai, pareiš-
kė norą, kad būtų medžiojama (paimant teritorijas iš medžiotojų klubo „Okainiai“ ir 
perduodant jas pareiškėjui). Todėl pareiškėjo argumentas, kad ginčijamas sprendimas 
prieštarauja minėto Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatoms, yra nepagrįstas. Be to, 
Vientisumo kriterijų 6 punktas nustato, kad medžioklės plotų vienete esantys privačios 
žemės sklypai, kuriuose jų savininkai uždraudė medžioti MĮ 13 straipsnio 2 dalyje nu-
statyta tvarka, nesuardo medžioklės plotų vieneto vientisumo nepriklausomai nuo šių 
sklypų dydžio ar išsidėstymo. Todėl darytina išvada, kad net ir pareiškėjo nurodytiems 
juridiniams bei fiziniams asmenims uždraudus medžioti jiems priklausančiuose že-
mės sklypuose, ši aplinkybė pati savaime nesudarytų pagrindo keisti medžiotojų klubo 
„Okainiai“ medžioklės plotų vieneto ribas.

Pareiškėjo argumentai, kad medžiotojų klubas „Okainiai“ medžioklės plotus nau-
doja neracionaliai, medžioklės plotai suformuoti pažeidžiant žemės sklypų savininkų 
interesus, nenagrinėti šioje byloje, nes žemės sklypų savininkai ar kiti suinteresuoti  
asmenys nėra pareiškę reikalavimų dėl savo kokių nors pažeistų teisių gynimo, nuos-
tolių atlyginimo ar kt., pareiškėjas taip pat nėra įgaliotas šioje byloje ginti kitų asmenų 
teises (2012 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2457/2012).

30.3. Pažymėtina, kad siekiant taikyti MĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą, būtina są-
lyga medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projekto rengimo proce-
dūroms pradėti yra medžioklės plotų naudotojų susitarimas dėl medžioklės plotų vie-
neto padalinimo. Nustačius, kad byloje toks susitarimas nepateiktas, Medžioklės plotų 
komisijos veiksmai atsisakant parengti dviejų atskirų medžioklės plotų vienetų sudary-
mo ir ribų pakeitimo projektą yra teisėti. Tik imperatyvaus pobūdžio juridinę reikšmę 
turinčio fakto konstatavimas, kad yra susitarimas tarp naudotojų dėl medžioklės plotų 
vieneto padalinimo yra teisinis pagrindas administravimo procedūrai atlikti (2003 m. 
gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-1231/2003).

30.4. Dėl atvejų, kuriais galima sudaryti naują medžioklės plotą, Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad naujų medžioklės plotų vienetų 
sudarymo atvejus reguliuoja MĮ 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktai, o 2 ir 3 punktai 
reguliuoja jau egzistuojančių medžioklės plotų vienetų ribų atvejus. Pagal Medžioklės 
įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktus medžioklės plotų vienetai gali būti suda-
romi esant šioms sąlygoms: kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal šio 
įstatymo reikalavimus nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos egzistuo-
jančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti, taip pat kai gaunamas atitinkamas 
medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas. Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 daly-
je taip pat numatyta, kad leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame 
medžioklės plotų vienete išduoda atitinkamos aplinkos apsaugos institucijos, nustatyta 
tvarka organizuodamos leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės 
plotų vienete išdavimo konkursą. Šioje teisės normoje taip pat nustatyta ir išimtis, kad 
leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų, vienete išduoda-
mi be konkurso medžioklės plotų naudotojams šio įstatymo 22 straipsnyje nustatyta 
tvarka ir atvejais. Apibendrinus minėtas teisės normas darytina išvada, kad asmuo, ku-
ris iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo nebuvo konkretaus medžioklės ploto vieneto  
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naudotoju, teisę naudotis konkrečiu medžioklės ploto vienetu gali įgyti esant šiai ju-
ridinių faktų visumai, o būtent: pirma, turi būti nustatyta tvarka suformuotas „lais-
vas“, t. y. niekieno nenaudojamas medžioklės ploto vienetas; antra, dėl šio medžioklės 
ploto vieneto turi būti organizuotas konkursas; trečia, šį konkursą asmuo turi laimėti 
(2004 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-320/2004; dėl neteisėto 
naujo medžioklės ploto sudarymo taip pat žr. 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A756-1887/2012).

V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas 
(Konstitucijos 23, 29 str.; MĮ 22 str. 2, 3, 4, 6, 7 d.)

31. Medžioklės įstatymas, įsigaliojęs 2002 m. spalio 1 d., naujai reguliuodamas vi-
suomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžio-
jamosios gyvūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu, kartu įtvirtino pereinamojo 
pobūdžio teisės normas, skirtas medžioklės plotų naudojimo tęstinumui užtikrinti. 

Vadovaujantis MĮ 22 straipsnio 2 dalimi (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 
redakcija), medžioklės plotų naudotojai, naudoję medžioklės plotus iki MĮ įsigaliojimo 
ir naudoję juos nepažeisdami teisės aktų reikalavimų, iki 2003 m. balandžio 1 d. patei-
kia prašymus Medžioklės plotų komisijai, ir jų naudojami medžioklės plotai pripažįs-
tami medžioklės plotų vienetais bei leidimai naudoti juose medžiojamųjų gyvūnų ište-
klius išduodami laikantis medžioklės plotų naudojimo tęstinumo, vadovaujantis šiame 
straipsnyje nustatyta tvarka. 

Taigi MĮ 22 straipsnio 2 dalyje numatyta medžioklės plotų naudotojų, naudojusių 
medžioklės plotus iki įstatymo įsigaliojimo, teisė į naudotų medžioklės plotų naudoji-
mo tęstinumą, kurį nustatyti įgalinimai buvo suteikti Medžioklės plotų komisijai. 

Pagal MĮ 22 straipsnio 3 dalį (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redak-
cija), šio straipsnio 2 dalyje nurodyti medžioklės plotų naudotojai kartu su atitinkamu 
prašymu turi pateikti: 1) Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka 
įregistruotas medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas su žemės sklypų savininkais 
ir valdytojais, su išsinuomotų medžioklės plotų schemomis; 2) medžioklės plotų, esan-
čių valstybinėje žemėje, skyrimą patvirtinančius dokumentus (tik profesionalios me-
džioklės plotų ir mokslo ir mokymo medžioklės plotų atveju); 3) rašytinius medžioklės 
plotų ribų suderinimo su visais gretimų medžioklės plotų naudotojais protokolus, jei-
gu jie buvo surašyti, pagal kuriuos patvirtinamos faktiškos medžioklės plotų vienetų 
ribos, arba remdamiesi šiais protokolais besiribojančių medžioklės plotų naudotojai 
koreguoja medžioklės plotų ribas siekdami šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nusta-
tytų tikslų; 4) kitus dokumentus, patvirtinančius teisėtą medžioklės plotų naudojimą. 
Vadovaujantis MĮ 22 straipsnio 5 dalimi, medžioklės plotų, naudotų iki MĮ įsigalioji-
mo pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus ir atitinkančių šio Įstatymo  
8 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus, ribos yra nekeistinos, išskyrus atvejus, kai 
besiribojančių medžioklės plotų vienetų naudotojai rašytiniu medžioklės plotų ribų 
suderinimo protokolu prašo nustatyti kitokias ribas, siekdami MĮ 8 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų tikslų.

31.1. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog šiame kontekste aktualus Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas. Šiame nutarime 
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buvo vertintos MĮ 22 straipsnio 3 dalies (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 
redakcija) nuostatos, pagal kurias „3. šio straipsnio 2 dalyje nurodyti medžioklės plotų 
naudotojai kartu su atitinkamu prašymu turi pateikti: 1) Medžioklės Lietuvos Respu-
blikoje nuostatų nustatyta tvarka įregistruotas medžioklės plotų nuomos sutartis, sudary-
tas su žemės sklypų savininkais ir valdytojais iki Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo 
įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.), su išsinuomotų medžioklės plotų schemo-
mis; 2) medžioklės plotų, esančių valstybinėje žemėje, skyrimą patvirtinančius doku-
mentus (tik profesionalios medžioklės plotų ir mokslo ir mokymo medžioklės plotų 
atveju); 3) rašytinius medžioklės plotų ribų suderinimo su visais gretimų medžioklės 
plotų naudotojais protokolus, jeigu jie buvo surašyti, pagal kuriuos patvirtinamos fak-
tiškos medžioklės plotų vienetų ribos, arba remdamiesi šiais protokolais besiribojančių 
medžioklės plotų naudotojai koreguoja medžioklės plotų ribas siekdami šio Įstatymo  
8 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų; 4) kitus dokumentus, patvirtinančius teisėtą me-
džioklės plotų naudojimą.“

Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. nutarimu pripažino, jog MĮ  
22 straipsnio 3 dalies (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) nuosta-
ta „Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti medžioklės plotų naudotojai kartu su atitinkamu  
prašymu turi pateikti: 1) Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka 
įregistruotas medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas su žemės sklypų savininkais 
ir valdytojais iki Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m. 
gruodžio 29 d.), su išsinuomotų medžioklės plotų schemomis <...>“ dalis „iki Laukinės 
gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.)“ prieš-
tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 
konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui. 

Pagrįsdamas padarytą išvadą, Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog pagal MĮ 22 
straipsnio 2 ir 3 dalis medžioklės plotų naudotojų iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo 
naudoti medžioklės plotai pripažįstami medžioklės plotų vienetais ir po Medžioklės 
įstatymo įsigaliojimo, išskyrus tuos medžioklės plotus (jų dalis), kurie buvo išnuomo-
ti pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, su žemės sklypų savininkais ir valdytojais 
sudarytas 2001 m. gruodžio 29 d. ir vėliau. Pagal Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. 
nutarimu Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pa-
tvirtintus Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatus medžiojamųjų gyvūnų naudo-
jimo konkrečiame žemės plote teisė priklausė šios žemės savininkui; savininkas galėjo 
šia teise naudotis pats, perleisti ją kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims pagal me-
džioklės plotų nuomos sutartį arba ja nesinaudoti; medžioti kitiems asmenims priklau-
sančiuose medžioklės plotuose neturint medžioklės plotų nuomos sutartimi perleistos 
teisės naudotis medžioklės plotais buvo draudžiama. Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d. 
nutarimu Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nu-
tarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakei-
timo“, įsigaliojusiu 2002 m. liepos 20 d., pakeitus Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. 
nutarimu Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pa-
tvirtintuose Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatuose (su vėlesniais pakeitimais) 
nustatytą teisinį reguliavimą, šiuose nuostatuose neliko nuostatos, kad žemės savinin-
kas medžiojamųjų gyvūnų naudojimo konkrečiame žemės plote teisę gali perleisti ki-
tiems fiziniams ar juridiniams asmenims pagal medžioklės plotų nuomos sutartį. Taigi 
pagal Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu patvirtintus Medžioklės Lietuvos 
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Respublikoje nuostatus (su vėlesniais pakeitimais) medžioklės plotų nuomos sutartis 
buvo galima sudaryti iki 2002 m. liepos 20 d., t. y. jas buvo galima sudaryti ne tik iki 
2001 m. gruodžio 29 d., bet ir 2001 m. gruodžio 29 d. bei dar tam tikrą laiką po to.

Pasak Konstitucinio Teismo, privačios žemės, miškų, vandens telkinių savininkai, 
pagal galiojusius teisės aktus sudarę medžioklės plotų nuomos sutartis su kitais asme-
nimis (šių plotų naudotojais), galėjo pagrįstai tikėtis, kad šios sutartys bus vykdomos 
visą jose numatytą laiką, kad valstybė (jos institucijos) nesiims jokių priemonių, už-
kertančių kelią nuomininkams vykdyti savo pareigas pagal šias sutartis, ir kad fiziniai 
ir juridiniai asmenys, pagal galiojusius teisės aktus išsinuomoję medžiojimui skirtus 
žemę, miškus, vandens telkinius (medžioklės plotų naudotojai), galėjo pagrįstai tikėtis, 
jog visą šiose sutartyse nustatytą laiką jose nustatytomis sąlygomis jie galės naudoti 
medžiojimui išsinuomotą žemę, miškus, vandens telkinius ir kad valstybė (jos insti-
tucijos) nesiims jokių priemonių, užkertančių kelią jiems naudotis minėtose sutartyse 
numatytomis savo teisėmis. Minėti lūkesčiai atsirado ir asmenims, kurie tuo metu ga-
liojusiuose Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatuose numatytas medžioklės plotų 
nuomos sutartis sudarė nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d.

Valstybė, keisdama ūkinės veiklos santykių teisinį reguliavimą, gali keisti ir ūkinės 
veiklos sąlygas ar apskritai nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį tam tikra ūkinė 
veikla turi būti nutraukta, tačiau keisdama ūkinės veiklos sąlygas ar nutraukdama tam 
tikrą ūkinę veiklą valstybė turi paisyti inter alia Konstitucijoje įtvirtinto teisėtų lūkes-
čių apsaugos principo, suponuojančio ir įgytų teisių apsaugą. Konstatuota ir tai, kad 
jeigu ūkio subjektas pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus įgijo teisę užsi-
imti tam tikra ūkine veikla ir šią teisę įgyvendino, keičiant tokios ūkinės veiklos teisinį 
reguliavimą taip, kad yra pabloginamos šios ūkinės veiklos sąlygos arba ši ūkinė veikla 
apskritai nutraukiama, atsižvelgiant į tai, dėl ko minėtos ūkinės veiklos teisinis regu-
liavimas yra keičiamas ir kokiu mastu jis yra keičiamas, taip pat atsižvelgiant į kitas 
reikšmės turinčias aplinkybes, valstybei gali atsirasti pareiga atlyginti (kompensuoti) 
ūkio subjektams ir kitiems asmenims praradimus, jų patirtus dėl minėto teisinio regu-
liavimo pakeitimo.

MĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu buvo paneigti privačios 
žemės, miškų, vandens telkinių savininkų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. lie-
pos 20 d. pagal galiojusius teisės aktus sudariusių medžioklės plotų nuomos sutartis 
su kitais asmenimis (šių plotų naudotojais), lūkesčiai, kad šios sutartys bus vykdomos 
visą jose numatytą laiką ir kad valstybė (jos institucijos) nesiims jokių priemonių, už-
kertančių kelią nuomininkams vykdyti savo pareigas pagal šias sutartis, ir fizinių bei 
juridinių asmenų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d. pagal galiojusius 
teisės aktus išsinuomojusių medžiojimui skirtus žemę, miškus, vandens telkinius (me-
džioklės plotų naudotojai), lūkesčiai, kad visą šiose sutartyse nustatytą laiką jose nusta-
tytomis sąlygomis jie galės naudoti medžiojimui išsinuomotą žemę, miškus, vandens 
telkinius ir kad valstybė (jos institucijos) nesiims jokių priemonių, užkertančių kelią 
jiems naudotis minėtose sutartyse numatytomis savo teisėmis.

Be to, Medžioklės įstatyme nėra numatyta, kaip valstybė kompensuoja praradi-
mus, kuriuos žemės savininkai gali patirti dėl to, kad MĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustaty-
tu teisiniu reguliavimu buvo paneigti minėti privačios žemės, miškų, vandens telkinių 
savininkų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d. pagal galiojusius tei-
sės aktus sudariusių medžioklės plotų nuomos sutartis su kitais asmenimis (šių plotų  
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naudotojais), ir fizinių bei juridinių asmenų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. lie-
pos 20 d. pagal galiojusius teisės aktus išsinuomojusių medžiojimui skirtus žemę, miškus, 
vandens telkinius (medžioklės plotų naudotojai), lūkesčiai. Šitaip yra sudarytos prielai-
dos pažeisti ir minėtų asmenų privačios nuosavybės teises, kurias gina Konstitucijos  
23 straipsnio 1 ir 2 dalys.

Dėl Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo me-
džioklės plotų naudotojai, sudarę medžioklės plotų nuomos sutartis 2001 m. gruodžio 
29 d. ir vėliau, taip pat atsidūrė nevienodoje padėtyje, palyginti su kitais medžioklės 
plotų naudotojais, kurie medžioklės plotų nuomos sutartis sudarė iki 2001 m. gruodžio 
29 d. Tokiu būdu buvo pažeistas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas visų asmenų 
lygiateisiškumo principas.

Apžvelgiamu Konstitucinio Teismo nutarimu taip pat konstatuota, jog MĮ  
22 straipsnio 6 dalies (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija)37 nuostata, 
„Nesusitarus dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio iki 2003 m. 
balandžio 1 d., galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsi-
žvelgdama į Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus priima nurodyta komisi-
ja“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konsti-
tuciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui. 

Grįsdamas prieitą išvadą, Konstitucinis Teismas nurodė, jog MĮ 22 straipsnio  
6 dalyje įtvirtintas reguliavimas reiškia, kad galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų 
vienetų ribų nustatymo tais atvejais, kai mažesnių kaip 1000 ha medžioklės plotų nau-
dotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais iki 2003 m. balandžio 1 d. nesusitaria 
dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, priima 
atitinkamos savivaldybės komisija ir kad šitaip yra sudarytos prielaidos atsirasti ir to-
kioms teisinėms situacijoms, kai asmenys, sudarę ir įregistravę mažesnius nei 1000 ha 
medžioklės plotus, po 2003 m. balandžio 1 d. negali jų naudoti medžiojimui. Medžio-
klės įstatyme nėra nustatyta, kaip valstybė kompensuoja praradimus, kuriuos minėti 
asmenys gali patirti dėl šiuo atžvilgiu pasikeitusio teisinio reguliavimo. Pagal teisės 
aktus, galiojusius iki Medžioklės įstatymo (daugumos jo nuostatų) įsigaliojimo, galė-
jo būti suformuoti ir mažesni nei 1000 ha medžioklės plotai. Remiantis tokiu teisiniu 
reguliavimu, tam tikri individualūs medžioklės plotų vienetai buvo suformuoti, įregis-
truoti ir naudojami medžiojimui. Svarbu, kad asmenys, pagal galiojusius teisės aktus 
suformavę individualius medžioklės plotų vienetus, galėjo pagrįstai tikėtis galėsią šiuos 
medžioklės plotų vienetus naudoti medžiojimui tol, kol atsiras įstatymuose numaty-
tų aplinkybių, dėl kurių tolesnis šių medžioklės plotų vienetų naudojimas medžioji-
mui pagristai taptų negalimas. Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatytu 
teisiniu reguliavimu buvo paneigti asmenų, pagal galiojusius teisės aktus suformavusių 
individualius medžioklės plotų vienetus, lūkesčiai, kad jie galės šiuos medžioklės plo-
tų vienetus naudoti medžiojimui tol, kol atsiras įstatymuose numatytų aplinkybių, dėl 
kurių tolesnis šių medžioklės plotų vienetų naudojimas medžiojimui pagrįstai taptų 
37 Ši norma įtvirtino „6. Medžioklės plotų, mažesnių kaip 1000 ha, naudotojai su gretimų medžioklės 

plotų naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, 
įtvirtindami tai šio straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytu dokumentu ir pateikdami bendrą prašymą 
šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytai komisijai dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės 
plotų vienetu. Nesusitarus dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio iki 2003 m. 
balandžio 1 d., galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgdama į 
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus priima nurodyta komisija.“
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negalimas. Be to, Medžioklės įstatyme nėra nustatyta, kaip valstybė kompensuoja pra-
radimus, kuriuos asmenys, pagal galiojusius teisės aktus sudarę ir įregistravę mažesnius 
nei 1000 ha medžioklės plotus, bet po 2003 m. balandžio 1 d. negalintys jų naudoti 
medžiojimui, gali patirti dėl to, kad Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nusta-
tytu teisiniu reguliavimu buvo paneigti jų lūkesčiai, kad jie galės šiuos medžioklės plo-
tų vienetus naudoti medžiojimui tol, kol atsiras įstatymuose numatytų aplinkybių, dėl 
kurių tolesnis šių medžioklės plotų vienetų naudojimas medžiojimui pagristai taptų 
negalimas. Šitaip sudarytos prielaidos pažeisti ir minėtų asmenų privačios nuosavybės 
teises, kurias gina Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalys.

Apžvelgiamu Konstitucinio Teismo nutarimu taip pat konstatuota, jog MĮ  
22 straipsnio 7 dalis38 (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) ta apim-
timi, kuria įtvirtinta, kad iki tol, kol medžioklės plotai bus pripažinti medžioklės plo-
tų vienetais pagal jų naudojimo tęstinumą, privaloma laikytis: 1) Medžioklės įstatymo  
8 straipsnio 9 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog privačios žemės sklypo savininkas 
apie tai, kad jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ketinama naudoti me-
džiojimui, informuojamas ne tiesiogiai, o tik atitinkamos savivaldybės komisijai apie 
parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo pro-
jektą paskelbus šalies bei vietinėje spaudoje; 2) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 da-
lies ta apimtimi, kuria nustatytas 1 mėnesio terminas, per kurį šio įstatymo 13 straips-
nio 2 dalyje nurodyti asmenys atitinkamos savivaldybės komisijai raštu gali pateikti 
reikalavimus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto; 
3) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostatos „Pasikeitus žemės sklypo savi-
ninkui, toks pareiškimas gali būti pateikiamas per seniūniją, kurioje yra šis žemės skly-
pas, per 1 mėnesį po nuosavybės teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“;  
4) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 10 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad komi-
sija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti gali ir neatsižvelgti į 
privačios žemės, miško, vandens telkinio savininko valią, kad jam nuosavybės teise pri-
klausančiame žemės sklype, miške, vandens telkinyje nebūtų medžiojama, prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims.

31.2. Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog po Konstitucinio Teismo 
2005 m. gegužės 13 d. nutarimo priėmimo buvo pakeistas ne tik MĮ 22 straipsnio 3 da-
lies 1 punktas (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija), bet ir papildyta 
MĮ 22 straipsnio 6 dalis (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija), įtvir-
tinant, jog teisę į nuostolių, patirtų dėl netektos galimybės toliau naudoti medžioklės 
plotais, atlyginimą turi ir žemės sklypų savininkai, netekę galimybės toliau nuomoti 
medžioklei žemės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas iki Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės 
Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo (2002 m. liepos 
20 d.). Medžioklės plotų naudotojams ir privačios žemės sklypų savininkams mokamų 
kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybė ar jos įgaliota institucija.

32. Aiškindamas Medžioklės įstatymo 22 straipsnio normas, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas yra pažymėjęs, kad medžioklės plotuose, dėl kurių įtraukimo 

38 Ši norma įtvirtino „Iki tol, kol medžioklės plotai bus pripažinti medžioklės plotų vienetais pagal jų 
naudojimo tęstinumą, privaloma laikytis šio Įstatymo 8 straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse nustatytų sąlygų.“
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į medžioklės plotų vienetus nepateikiami MĮ 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti prašy-
mai iki 2003 m. balandžio 1 d., medžioklės plotų vienetai sudaromi arba šie plotai prie 
kitų sudarytų medžioklės plotų vienetų prijungiami MĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad MĮ 8 straipsnis nustato bendrą medžioklės plotų vienetų 
sudarymo ir jų ribų keitimo tvarką, o šio įstatymo 22 straipsnis – sudarymo ypatumus 
tais atvejais, kai konkretūs medžioklės plotai jau buvo naudojami iki MĮ įsigaliojimo, 
tai yra iki 2002 m. spalio 1 d.) (2005 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A143-346/2005).

33. Vadinasi, MĮ nustatė sąlygas, kurioms esant atsiranda asmens subjektinė teisė 
– teisė toliau naudotis konkrečiu medžioklės ploto vienetu, bei numatė prielaidas (ju-
ridinius faktus), kuriomis ši teisė gali būti įgyvendinama. (2004 m. lapkričio 4 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr. A438-879/2004). Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 
1 dalimi nustatyti asmens subjektinę teisę – teisę toliau naudotis konkrečiu medžio-
klės ploto vienetu yra pavesta Komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų 
riboms pakeisti. Tokiu būdu, Komisija yra viešojo administravimo funkcijas vykdan-
tis subjektas, kuris kompetentingas veikti tik jam suteiktų įgalinimų ribose. Tam, kad  
asmuo įgytų subjektinę teisę naudotis konkrečiu medžioklės plotu, kuriuo jis naudo-
josi iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo, turi būti įstatyminių sąlygų bei prielaidų vi-
suma. Kadangi Komisija yra įgaliota nustatyti, ar asmuo turi subjektinę teisę ar ne, tai 
į jos kompetenciją įeina ir minėtų įstatyminių sąlygų bei prielaidų visumos patikrini-
mas ir įvertinimas. Tačiau Komisijos atliekamas įstatyminių sąlygų ir prielaidų, reika-
lingų atsirasti minėtai subjektinei teisei patikrinimas bei įvertinimas, neturi peržengti 
Komisijos kompetencijos ribų, kurios yra apibrėžtos Medžioklės įstatymo 22 straips-
nyje. Komisija turi patikrinti, ar yra sąlygos atsirasti asmens subjektinei teisei, kurios 
yra numatytos Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, bei ar medžioklės plotas 
atitinka Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Ar minėtos sąlygos eg-
zistuoja, ji nustato, konstatavusi, kad asmuo pateikė duomenis, numatytus Medžioklės 
įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, kurie (duomenys) ir sudaro prielaidas asmens subjek-
tinei teisei atsirasti (šiais aspektais žr., pvz., 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimą adminis-
tracinėje byloje Nr. A438-879/2004; 2004 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A502-856/2004).

34. Pažymėtina, kad Medžioklės įstatymo 22 straipsnyje nėra numatyta Medžio-
klės plotų komisijos teisė revizuoti nustatyta tvarka įregistruotų sutarčių teisėtumo 
civilinės teisės aspektu. Tokia išvada, be kita ko, darytina ir iš galiojusių Medžioklės 
Lietuvos Respublikoje nuostatų 36 punkto (redakcija iki 2002 m. liepos 20 d.), pagal 
kurį medžioklės plotų nuomos sutarčių registracija buvo laikoma būtina ir pakankama 
prielaida tokių sutarčių galiojimui (2004 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A502-856/2004). Šiuo aspektu gali būti paminėta administracinė byla, kurioje kilo 
ginčas, nes pareiškėjui buvo atsisakyta nustatyti jo subjektinę teisę – teisę naudotis me-
džioklės plotu, kuriuo jis naudojosi iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo, tuo pagrin-
du, jog pareiškėjo sudarytos medžioklės plotų nuomos sutartys su žemės sklypų savi-
ninkais ir valdytojais dėl įvairių trūkumų yra negaliojančios. Spręsdama kilusį ginčą 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad Medžioklės įstatymo 
22 straipsnyje nėra numatyta Komisijos teisė revizuoti nustatyta tvarka įregistruotų 
sutarčių teisėtumo civilinės teisės aspektu. Atsižvelgiant į tai, tokie atsakovo veiksmai 
yra neteisėti, nes buvo atlikti viršijant jam suteiktų įgalinimų ribas. Be to, pažymėtina, 
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kad pagal Civilinio kodekso 1.1 straipsnį, nei viešojo administravimo subjektams, nei 
administraciniams teismams nėra suteikta teisė revizuoti sandorius civiliniu teisiniu 
aspektu. Todėl atsakovui ginčijamame akte nenustačius pagrindų, numatytų Medžio-
klės įstatymo 22 straipsnyje, kurie šalintų pareiškėjo subjektinės teisės – teisės toliau 
naudotis ginčo medžioklės plotu, atsiradimo galimybę, atsakovo sprendimas yra ne-
pagrįstas. Pažymėta, kad tuo atveju, kai keli asmenys pretenduoja į vieną ir tą patį 
medžioklės plotą ar jo dalį, savo teises grįsdami tarpusavyje viena kitai prieštaraujan-
čiomis sutartimis, šių sutarčių teisėtumo, negaliojimo ir pan. klausimai turi būti spren-
džiami bendros kompetencijos teisme ir pan. (2004 m. lapkričio 4 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-879/2004).

35. Kaip minėta, Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalis (2002 m. birželio 20 d. 
įstatymo Nr. IX-966 redakcija) įtvirtino, kad medžioklės plotų, mažesnių kaip 1000 ha, 
naudotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų 
padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, įtvirtindami tai šio straipsnio 3 da-
lies 3 punkte numatytu dokumentu ir pateikdami bendrą prašymą Medžioklės plotų 
komisijai dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu. Nesusitarus dėl 
medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio iki 2003 m. balandžio 1 d., 
galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgdama į MĮ  
8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus priima nurodyta komisija39.

35.1. Sistemiškai aiškindamas Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalies (2002 m. 
birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) nuostatas ir šio straipsnio 2 dalies nuosta-
tas bei įvertinęs tai, kad iš neteisėto naudojimo negali atsirasti teisė, Vyriausiasis admi-
nistracinis teismas yra pažymėjęs, kad speciali komisija medžioklės plotų vienetams 
sudaryti ir jų riboms pakeisti turi teisę savo iniciatyva medžioklės plotų naudotojui pri-
skirti trūkstamus iki 1000 ha medžioklės plotus tuo atveju, jei medžioklės plotai tampa 
mažesni kaip 1000 ha dėl to, kad nustačius medžioklės plotų ribas pagal naujus Me-
39 Šiuo metu galiojanti MĮ 22 straipsnio 6 dalis (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija) 

numato, kad „Mažesnių kaip 1 000 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų 
naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 1 000 ha arba šių plotų sujungimo, tai 
įformindami šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu dokumentu ir šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje 
numatytai komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti pateikdami bendrą 
prašymą dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu. Jeigu iki 2003 m. balandžio 1 d. 
nesusitarta dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio, sprendimą dėl medžioklės 
plotų vienetų ribų nustatymo, atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus, 
priima komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Jeigu po šio sprendimo 
priėmimo mažesnių kaip 1 000 ha medžioklės plotų naudotojai netenka galimybės toliau naudoti 
medžioklės plotus, jų patirti nuostoliai atlyginami išmokant vienkartinę kompensaciją, lygią 
pajamoms, kurios per 5 metus galėjo būti gautos iš medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo. Teisę į 
šių nuostolių atlyginimą turi ir žemės sklypų savininkai, netekę galimybės toliau nuomoti medžioklei 
žemės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 
14 d. nutarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
įsigaliojimo (2002 m. liepos 20 d.). Žemės sklypų savininkams, nuomojusiems medžioklės plotus pagal 
medžioklės plotų nuomos sutartis, išmokama vienkartinė kompensacija, lygi nuompinigiams, kurie 
galėjo būti gauti nuomojant žemės sklypo savininkui priklausančius medžioklės plotus per medžioklės 
plotų nuomos sutartyje numatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 metus, taikant tuo metu galiojusius 
valstybei priklausančių medžioklės plotų nuomos tarifus pagal medžioklės plotų kategorijas. 
Medžioklės plotų naudotojams ir privačios žemės sklypų savininkams mokamų kompensacijų 
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“
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džioklės įstatymo reikalavimus (8 str. 1 d. 1 p.) dalis teisėtai naudotų plotų nebepaten-
ka į naujai formuojamą medžioklės plotų vienetą, bet ne tuo atveju, kai nustatoma, kad 
medžioklės plotų naudojimas neatitiko galiojusių teisės aktų reikalavimų dėl dydžio 
ir vientisumo (2003 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-823/2003, 
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 5, 2003). MĮ 22 straipsnio 6 dalyje 
įtvirtintos teisės normos, nustatančios Komisijos teisę priimti galutinį sprendimą dėl 
medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgiant į MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nu-
statytus tikslus, kai medžioklės plotų, mažesnių kaip 1000 ha, naudotojai su gretimų 
medžioklės plotų naudotojais nesusitaria dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki 
nurodyto dydžio iki 2003 m. balandžio 1 d., nepaneigia naudojimo tęstinumo principo 
taikymo formuojant medžioklės plotų vienetus (2004 m. balandžio 20 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A415-356/2004).

36. Pagal Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 4 dalį (2002 m. birželio 20 d. įstaty-
mo Nr. IX-966 redakcija) Medžioklės plotų komisija, priimdama sprendimą dėl į me-
džioklės plotų vienetą siūlomų įtraukti teritorijų, dėl kurių naudojimo nėra pateiktų 
šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų dokumentų arba jie yra ne visi, atsižvelgia į 
šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktus siūlymus arba 
nustato medžioklės plotų vieneto ribas, atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 straipsnio 1 da-
lyje nustatytus tikslus40.

36.1. Nustačius, kad medžiotojų klubas, pretenduojantis į medžioklės plotų 
naudojimo tęstinumą, nepateikė medžioklės plotų nuomos sutarčių ir plotų schemų, 
kurie atitiktų MĮ 22 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimus, darytina išvada, kad 
Komisija turėjo Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 4 ir 5 dalyse jai suteiktą teisę nu-
statyti medžioklės plotų vieneto ribas ne pagal medžioklės plotų naudojimo tęstinu-
mo principą, o vadovaudamasi kitais Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuos-
tatas atitinkančiais kriterijais (2005 m. kovo 22 d. nutarimas administracinėje byloje  
Nr. A143-346/2005).

36.2. Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 4 dalis taip pat buvo aktuali administra-
cinėje byloje Nr. A492-2953/2012, kurioje buvo konstatuotas medžioklės plotų naudo-
jimo tęstinumo pažeidimas. Šioje byloje pareiškėjas L. N. prašė panaikinti Joniškio ra-
jono Medžioklės plotų komisijos 2009 m. rugpjūčio 7 d. protokolinį nutarimą Nr. 5 
„Formuoti medžioklės plotų ribų aprašymus pagal gautus VĮ Joniškio miškų urėdija ir 
Žagarės medžiotojų būrelio ribų aprašymo ir suderinimo aktus. L. N. medžioklės plotų 
ribas aprašyti vadovaujantis Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. kovo 20 d. įsakymu  
Nr. V-1235 patvirtintu individualios medžioklės plotų vieneto projektu“; panaikin-
ti Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymą „Dėl L. N. individua-
lios medžioklės plotų vieneto projekto patvirtinimo“; įpareigoti minėtą komisiją per  
60 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti ir pateikti Joniškio rajono  
40 Ši norma iš esmės šiuo metu yra nepakitusi: „Šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija 

medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, priimdama sprendimą dėl į medžioklės 
plotų vienetą siūlomų įtraukti teritorijų, dėl kurių naudojimo šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyti 
dokumentai nepateikti arba pateikti ne visi, atsižvelgia į šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytuose 
dokumentuose pateiktus siūlymus arba medžioklės plotų vieneto ribas nustato atsižvelgdama į šio 
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus.“ (MĮ 22 str. 4 d. (2013 m. birželio 18 d. įstatymo  
Nr. XII-372 redakcija).
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savivaldybės administracijai tvirtinti L. N. individualios medžioklės plotų vienetą, ku-
riame medžioklės plotai sudarytų ne mažiau kaip 1 132 ha bendro ploto, laikantis Me-
džioklės įstatymo nuostatų, tęstinumo principo; įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės 
administraciją per 70 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinti Komisijos pa-
teiktą L. N. individualios medžioklės plotų vienetą. Taigi bylos dalyką sudarė pareiškėjo  
L. N. teisė į individualaus medžioklės plotų vieneto patvirtinimą nepažeidžiant naudo-
jamo medžioklės ploto tęstinumo principo.

Bylą nagrinėję administraciniai teismai iš principo pareiškėjo reikalavimus pripa-
žino pagrįstais. 

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas L. N. 2001 m. balandžio 13 d. 
Šiaulių RAAD Joniškio agentūroje įregistravo 246,11 ha individualios medžioklės plo-
to vienetą, kuris 2002 m. gegužės 14 d. buvo padidintas iki 1132 ha. Pasak LVAT, tai 
reiškia, kad iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo 2002 m. spalio 1 d. jis teisėtai naudojo 
medžioklės plotų vienetą. Per šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytą terminą jis kreipėsi 
dėl individualaus medžioklės ploto vieneto patvirtinimo.

LVAT pažymėjo, kad patvirtinant anksčiau naudotus medžioklės plotų viene-
tus turėjo būti atsižvelgiama tiek į naudojamų medžioklės plotų tęstinumo principo  
realizavimą, tiek į naudojamų plotų suderinimo su naujais Medžioklės įstatyme nusta-
tytais reikalavimais. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėjui L. N. naujai suformuotas plotas net 80 procentų 
skyrėsi nuo anksčiau naudoto, jo dydis sumažėjo iki 1 066 ha, kuriame yra 315 ha ne-
medžiojamų plotų, miško liko tik 23 ha, kai 2002 m. gegužės 14 d. įregistruotą medžio-
klės ploto vienetą sudarė 1 132 ha, iš jų 50,45 ha miško, nebuvo nemedžiojamų plotų. 
Pareiškėjo naudoti medžiojami plotai buvo perduoti kitiems medžioklės plotų viene-
tams, taip pat subjektams, ir vėliau pareiškusiems valią suformuoti medžioklės plotus. 
Tai reiškia, kad pareiškėjo naudojami plotai nebuvo apskritai eliminuoti iš medžioklei 
priskiriamų teritorijų, bet buvo perduoti kitiems asmenims. 

Atsižvelgęs į tai, LVAT konstatavo, kad pareiškėjo L. N. subjektinė teisė į naudo-
jamų medžioklės plotų tęstinumą buvo suvaržyta ne dėl objektyvių priežasčių, bet dėl 
atsakovų sprendimų. Įstatymo ginama teisė į medžioklės plotų tęstinumą turi būti su-
prantama kaip asmens galimybė realizuoti savo teisėtus interesus ne mažesne (arba 
labai panašia) apimtimi pasikeitus teisiniam reguliavimui t. y. turėti panašaus dydžio 
medžioklės plotą, kuriame būtų panašus miško plotas ir panašios kitos medžioklės 
sąlygos. Be to, pareiškėjas L. N., turėjęs individualų medžioklės plotą iki Medžioklės 
įstatymo įsigaliojimo 2002 m. spalio 1 dienos, objektyviai turėjo teisėtus lūkesčius, kad 
medžioklės plotas jam bus formuojami ir tvirtinami eilės tvarka anksčiau, negu vėliau 
pareiškusiems valią subjektams.

Apeliantai nepateikė teismui argumentų, kodėl buvo atmetami ir apskritai ne-
svarstomi pareiškėjo L. N. pasiūlymai dėl jo individualios medžioklės plotų vieneto 
ribų koregavimo (ribą pamiškėje patraukti 2000 m. ne į laukų, bet į miško pusę ir kt.). 
Aplinkybė, kad nebuvo pateikti Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 3 punkte 
numatyti dokumentai – rašytiniai medžioklės plotų ribų suderinimo su visais greti-
mų medžioklės plotų naudotojais protokolai, neturi būti vertinama iš esmės tik vie-
no pareiškėjo nenaudai bei neturi sudaryti pagrindo administravimo subjektui pri-
imti sprendimus atsižvelgiant tik į kitų asmenų interesus bei ignoruoti pareiškėjo 
pasiūlymus.
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Kita vertus, teisėjų kolegija pripažino pagrįstais apeliantų argumentus dėl pirmo-
sios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria jie yra įpareigoti parengti ir patvirtinti 
konkretaus dydžio ploto ir ribų L. N. individualios medžioklės plotų vienetą, nepagrįs-
tumo ir neteisėtumo. Byloje pateikiami duomenys patvirtino, kad iki 2002 m. spalio 
1 d. pareiškėjo L. N. naudotas individualios medžioklės plotų vienetas neatitiko vėliau 
teisės aktais nustatytų reikalavimų – dalis jo ribos ėjo pamiške, siauriausios vietos te-
siekė apie 100 m, todėl toks medžioklės plotų vienetas turi būti tikslinamas nepažei-
džiant pareiškėjo įstatymo ginamų lūkesčių į naudojamų medžioklės plotų tęstinumą, 
ir tai yra komisijos, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencija. Dėl šių aplin-
kybių pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo nustatyti atsakovams 
konkretūs įpareigojimai, pakeista, nustatant atsakovams bendresnio pobūdžio pareigą 
parengti ir patvirtinti pareiškėjui individualios medžioklės plotų vienetą, atitinkan-
tį teisės aktų reikalavimus bei nepažeidžiant naudojamų medžioklės plotų tęstinumo 
(2012 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2953/2012).

V.1.2.2.5. Teisės ginčyti medžioklės plotų vienetų priskyrimą apribojimai

37. Teisės kreiptis į teismą kontekste paminėtina administracinė byla  
Nr. A556-2407/2011, kurioje pareiškėjas R. B. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikin-
ti Kretingos rajono Medžioklės plotų komisijos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimą, ku-
riuo buvo panaikintas draudimas medžioti Palangos girininkijos miško kvartaluose ir 
minėti plotai įtraukti į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų 
vienetą.

Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė nustatęs, jog R. B. neturi materialio-
sios reikalavimo teisės. Apeliacine tvarka bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija su šia išvada 
sutiko.

Pareiškėjas tvirtino esą sprendimas panaikinti draudimą medžioti Palangos giri-
ninkijos miško kvartaluose ir tuos plotus įtraukti į Palangos medžiotojų būrelio „Pen-
sininkai“ medžioklės plotų vienetą negalėjo būti priimtas, nes nurodytoje teritorijoje 
yra jam nuosavybės teise priklausantis aptvaras laukinių gyvūnų auginimui ir laiky-
mui. Pažymėjo, kad kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją dėl miško 
paskirties žemės sklypų Palangos girininkijos miško kvartaluose nuomos. Šiuo klausi-
mu buvo pradėta administracinė procedūra. Išvardytų aplinkybių pagrindu pareiškėjas 
teigė, jog materialinis suinteresuotumas grįstinas nuosavybės teisėmis, taip pat ginčo 
žemės sklypų valdymu nuomos sutarties pagrindu, todėl administracinėje byloje buvo 
svarbu nustatyti, ar pareiškėjas nuosavybės teise valdo numeriais pažymėtus žemės 
sklypus, ar galbūt į šiuos sklypus patenka dalis jo nuosavybės teise valdomos žemės, ar 
pareiškėjas yra sudaręs nuomos sutartis dėl ginčo žemės sklypų, ar jam priklauso ap-
tvaras laukinių gyvūnų auginimui bei laikymui, ar toks aptvaras teisiškai registruotas.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, įvertinęs administracinėje byloje 
surinktus įrodymus, konstatavo, kad pareiškėjas nėra ir niekada nebuvo teisėtu ginčo 
miško žemės valdytoju, neturi išduoto leidimo ginčo teritorijoje įrengti aptvarą. Taip 
pat pažymėjo, jog byloje yra pateiktas įrodymas, patvirtinantis, kad Palangos girininki-
jos miško kvartalus apimančioje 219 ha teritorijoje niekada nebuvo išduotas leidimas 
aptvarui įrengti. 
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Atsižvelgiant į tai, padaryta pagrįsta išvada, jog pareiškėjas (apeliantas), kreipda-
masis į pirmosios instancijos teismą ir gindamas neva pažeistas subjektines teises, ma-
terialiosios reikalavimo teisės neturėjo (2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A556-2407/2011).

V.1.2.3. Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas 
(CK 1.125 str. 8 d.; Gyvūnų padarytos žalos metodikos 2 p.)

38. Vadovaujantis MĮ 18 straipsnio 1 dalimi, laisvėje gyvenančių medžiojamųjų 
gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdyto-
jams ir naudotojams šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais atlygina medžioklės 
plotų naudotojai arba valstybės vardu šio straipsnio 4 dalyje nurodytos institucijos,  
jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios 
ir kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje41 nurodytų veiksmų.

39. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir 
Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio 
pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitin-
kamos savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo ko-
misija (toliau – ir Nuostolių skaičiavimo komisija) (MĮ 18 str. 2 d. (2013 m. birželio 
18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija). Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2013 m. birželio 
18 d. įstatymo Nr. XII-372 priėmimo MĮ 18 straipsnio 2 dalis (2002 m. birželio 20 d. 
įstatymo Nr. IX-966 redakcija) įtvirtino, kad minėtą žalą apskaičiuoja atitinkamos savi-
valdybės mero sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija. 

40. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui ap-
skaičiavimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 (Žin., 
2002, Nr. 97-4303; 2013, Nr. 105-5162; toliau – ir Gyvūnų padarytos žalos metodika).

41. Pagal MĮ 18 straipsnio 3 dalį, laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų pa-
darytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, 
savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotech-
nikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas šiais atvejais, kai: 1) 
žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar 
bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus; 2) kanopiniai žvėrys ar bebrai 
padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu pagal 
Gyvūnų padarytos žalos metodiką apskaičiuota stipriai pažeistų bei žuvusių tikslinės 
rūšies medelių jaunuolynuose dalis viršija 20 procentų arba vyresnio amžiaus medy-
nuose stipriai pažeistų perspektyvių tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 procentų ir 
jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai.

42. Pagal MĮ 18 straipsnio 4 dalį (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 re-
dakcija), AARPĮ ir SAARSPĮ nustatyta tvarka valstybės vardu šiuose teisės aktuose nu-
rodytos institucijos atlygina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą 
41 „6.253 straipsnis. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. 1. Civilinė 

atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės 
šiais pagrindais: dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, nukentėjusio 
asmens veiksmų, būtinojo reikalingumo, būtinosios ginties, savigynos. <...>“.
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žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savinin-
kams, valdytojams ir naudotojams, kai pakenkdami žemės ūkio pasėliams, miškui ir 
hidrotechnikos įrenginiams ją padarė medžiojamieji gyvūnai, kuriuos medžioti yra už-
drausta ištisus metus, arba kai žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai.

43. Aktualu, kad žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždraus-
ta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų 
gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įver-
tinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo 
tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos 
įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik pra-
ėjus daugiau negu 7 dienoms (MĮ 18 str. 5 d.). Vertinant medžiojamųjų gyvūnų pa-
darytos žalos dydį vietoje, surašomas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros 
aktas (Gyvūnų padarytos žalos metodikos 2 p. (2013 m. spalio 1 d. įstatymo  
Nr. D1-723/3D-669 redakcija). 

43.1. Apžiūros aktas laikytinas neatsiejama sudėtine Nuostolių skaičiavimo komi-
sijos sprendimo motyvų dalimi (2012 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A492-2456/2012). 

44. Sprendžiant klausimą ar nėra pasibaigęs terminas, per kurį gali būti ginamos 
asmens subjektinės teisės gauti atlyginimą už medžiojamų gyvūnų padarytą žalą, turi 
būti vadovaujamasi CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytu trejų metų ieškinio senaties 
terminu (2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1744/2012).

V.1.2.3.1. Subjektas, turintis teisę sudaryti savivaldybės komisiją  
medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti 

(MĮ 18 str. 2 d. (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija)

45. Pastebėtina, kad pasikeitus Vietos savivaldos įstatymo normoms, tačiau vis 
dar galiojant pirminei MĮ 18 straipsnio 2 dalies redakcijai, kilo ginčas dėl subjekto, pa-
gal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalį turinčio teisę sudaryti Nuostolių skaičia-
vimo komisiją. 

Nagrinėdamas kilusį ginčą, apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymėjo, 
kad vadovaujantis MĮ 18 straipsnio 2 dalimi (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 
redakcija), laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Gyvūnų pa-
darytos žalos metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės mero sudaryta Nuosto-
lių skaičiavimo komisija. Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažini-
mo netekusiu galios įstatymu, įsigaliojus šiam įstatymui, visus savivaldybės valdybai 
bei merui kitų įstatymų priskirtus vykdomuosius įgaliojimus iki tų įstatymų pakeitimo 
įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius (21 str. 2 d.). Nors MĮ buvo keičia-
mas ne kartą, tačiau jo 18 straipsnio 2 dalis nepakeista iki šiol, todėl būtent administra-
cijos direktorius, kaip įgyvendinantis savivaldybei priskirtus vykdomuosius įgaliojimus, 
yra kompetentingas sudaryti Nuostolių skaičiavimo komisiją. Pasak Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo, MĮ 18 straipsnio 2 dalis šiuo atveju veikia kaip specialioji norma, 
taikytina kartu su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio, įtvirtinančio savivaldybėms 
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perduotas funkcijas, 26 punktu, kuriomis atsakovas privalėjo vadovautis. Atsakovo nu-
rodomas Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio normas, įtvirtinančias išimtinę vie-
tos savivaldos tarybos kompetenciją, Vyriausiasis administracinis teismas pripažino 
netaikytinomis (šiuo aspektu žr. 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A552-1759/2013; taip pat 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A492-2251/2012). Taigi medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuos-
tolių nustatymas nėra priskirtas išimtinei vietos savivaldybės kompetencijai, o pagal 
savo pobūdį patenka į valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojanti MĮ 18 straipsnio 2 dalis (2013 m. 
birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija) aiškiai įtvirtina, jog laisvėje gyvenančių 
medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvir-
tintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams 
ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės administraci-
jos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija.

V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai  
(MĮ 18 str. 2, 5, 6 d.; VAĮ 8 str.; ABTĮ 3 str., 15 str. 1 d. 2 p.;  

Gyvūnų padarytos žalos metodikos 4-10 p.)

46. Lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti 
sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos. Šalis, nesutinkan-
ti su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi teisę ABTĮ nustatyta tvarka Nuostolių skaičiavimo 
komisijos sprendimą apskųsti teismui (MĮ 18 str. 6 d.).

46.1. Vadovaujantis MĮ 18 straipsnio 2 ir 6 dalimi, taip pat ABTĮ 3 straipsnio ir 
15 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ginčai kilę dėl savivaldybės sudarytos, MĮ 18 straips-
nio 2 dalyje numatytos laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytų nuostolių 
skaičiavimo komisijos priimtų aktų, kuriais yra apskaičiuoti laukinių gyvūnų pada-
ryti nuostoliai, nagrinėtini administraciniame teisme (šiuo aspektu žr. 2010 m. kovo 
19 d. nutartį Nr. AS442-92/2010; Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d. 
nutartį, priimtą byloje medžiotojų klubas „Skirvytė“ prieš Šilutės rajono savivaldybės 
administraciją).

46.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal MĮ 18 
straipsnio 6 dalyje įtvirtintos normos prasmę, sprendžiant dėl gyvūnų padarytos žalos 
apskaičiavimo, Nuostolių skaičiavimo komisija, kaip viešojo administravimo sistemos 
subjektas, privalo priimti individualų administracinį aktą – sprendimą. Tokio sprendi-
mo turiniui taikytini VAĮ 8 straipsnio reikalavimai. Tai reiškia, jog Nuostolių skaičiavi-
mo komisijos sprendime turi būti nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu veikia šis viešojo 
administravimo subjektas, jo priėmimo priežastys, kokiomis teisės normomis grin-
džiamas atitinkamos žalos paskaičiavimas, ar nėra žalos atlyginimą šalinančių išimčių; 
nustatytos faktinės aplinkybės privalo būti aiškiai apibrėžtos. Tokie reikalavimai nėra 
pertekliniai, kadangi tiek žalą turintis mokėti asmuo, tiek į žalos atlyginimą pretenduo-
jantis asmuo, tiek galimai teismas, nagrinėsiantis ginčą dėl žalos atlyginimo, padaryto 
laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų, turi aiškiai suvokti žalos atsiradimo pagrin-
dą bei jos aplinkybes, o taip pat teisinį pagrindą, kuriuo įpareigojama atlyginti patirtą 
žalą. Toks sprendimas laikytinas administraciniu aktu ir turi atitikti ne tik MĮ, bet ir 
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VAĮ keliamus reikalavimus (2009 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A556-557/2009, 2010 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010, 
2012 m. liepos 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2041/2012, 2012 m. 
rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2251/2012; 2012 m. spalio 
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2456/2012, 2014 m. balandžio 22 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A662-1126/2014, ir kt.).

Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, Gyvūnų padarytos žalos metodikos 
4-10 punktuose (2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 redakcija)42 įtvirtintas re-
glamentavimas lemia, kad Nuostolių skaičiavimo komisijos aktas dėl padarytos žalos 
dydžio, kaip administracinis aktas, yra atitinkantis VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, kai 
jame yra nurodytas tiek faktinis, tiek teisinis pagrindai, kurie yra pakankami priimti 
aktą dėl padarytos žalos dydžio pagal Medžioklės įstatymo ir minėtos metodikos nuos-
tatas. Ir priešingai, toks aktas gali būti pripažintas neatitinkančiu minėtų VAĮ 8 straips-
nio reikalavimų, kai jame nebus konstatuotos tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, ku-
rias nustatyti įpareigoja specialiosios teisės normos – Medžioklės įstatymas ir Gyvūnų 
padarytos žalos apskaičiavimo metodika (2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A438-1744/2012).

46.2.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-2041/2010 konstatuota, kad 
Nuostolių skaičiavimo komisijos aktas neatitinka VAĮ reikalavimų. Pasak teismo, na-
grinėjamu atveju ginčijamame akte apskritai nenurodyta, kokiu pagrindu buvo apskai-
čiuota žala. Tuo tarpu vien tik nuorodos į Gyvūnų padarytos žalos metodiką pateiki-
mas, neįvardijant konkrečių metodikos punktų, negali būti vertinamas kaip tinkamas 
teisinio pagrindo nurodymas, o, kaip jau minėta, pagal administracinių teismų prak-
tiką, sprendžiant dėl gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo priimame sprendime turi 
būti nurodytas teisinis pagrindas, kuriuo įpareigojama atlyginti patirtą žalą. Vien tokio 
pagrindo nenurodymas jau iš esmės sąlygoja išvadą, kad aktas neatitinka jam VAĮ ke-
liamų reikalavimų, ir atitinkamai sudaro pagrindą jį panaikinti. Tokios teismo išvados 
negali paneigti ir ta aplinkybė, kad pareiškėjo atstovai dalyvavo apžiūrint ginčo laukus 
bei pasirašė aktą. Priešingu atveju, teigiant, jog vien individualaus administracinio akto 
patvirtinimas parašu, pačiam aktui neatitinkant jam keliamų reikalavimų, suponuoja 
akto teisėtumą, būtų paneigtos įstatymo nuostatos, reikalaujančios tinkamai pagrįsti ir 
įforminti individualius administracinius aktus (2012 m. liepos 9 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A525-2041/2012).

46.2.2. Administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010, kurioje pareiškėjas Panevėžio 
medžiotojų būrelis prašė panaikinti Nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimo, už-
fiksuoto 2009 m. kovo 3 d. protokole (toliau – ir Protokolas), dalį, kurioje nuspręsta 
patvirtinti laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio ben-
drovei „Vadokliai“ ir Ž. T. apskaičiavimą, taip pat pripažinta, kad ginčijamas aktas ne-
atitinka administraciniam aktui keliamu reikalavimų. LVAT pažymėjo, kad buvo ap-
siribota vien tik žalos apskaičiavimu, tačiau tik iš dalies nurodyta, kokiu tai teisiniu 
pagrindu atlikta, visiškai nepasisakyta, kada ši žala padaryta, kada gauta informacija 
apie jos padarymą, ar nėra aplinkybių, kurios šalintų žalos atlyginimą (šiai aplinkybei 
patvirtinti reikalingi įrodymai pridedami prie komisijos sprendimo; jais turi būti pa-
tvirtinama, kad nėra sąlygų, numatytų MĮ 18 straipsnio 8 dalyje bei Gyvūnų padarytos 

42 Iš principo panašios nuostatos šiuo metu yra įtvirtintos Gyvūnų padarytos žalos metodikos 7-13 
punktuose (2013 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-723/3D-669 redakcija).
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žalos metodikos 10 punkte), neužsimenama apie sprendimo apskundimo terminus bei 
tvarką. Padaryti pažeidimai yra esminiai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, yra pakan-
kamas pagrindas teiginiui, kad skundžiamas sprendimas (protokolinis) nemotyvuotas 
ir pirmosios instancijos teismo teisėtai ir pagrįstai panaikintas (2010 m. liepos 30 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010; taip pat šiuo aspektu žr. 2009 m. 
balandžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-557/2009).

46.3. Taigi, kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vado-
vaujantis MĮ 18 straipsnio 2 ir 6 dalimis, darytina išvada, kad Nuostolių skaičiavimo 
komisija, vykdydama savo funkcijas, turi atlikti gyvūnų padarytos žalos apskaičiavi-
mo procedūrą ir jos rezultatus įforminti galutiniu savo sprendimu, kuriame nurody-
ta, kokiu teisiniu pagrindu veikia kompetentinga institucija, kokios faktinės aplinky-
bės nustatytos, kokios teisės normos nulemia atitinkamos žalos paskaičiavimą, koks  
konkretus apskaičiuotos žalos dydis (jei žala nustatyta), ar nėra išimčių šalinančių ža-
los atlyginimą. Jei tokios išimtys yra, apie tai sprendime pažymima bei pridedami pa-
tvirtinantys įrodymai. Būtent toks Nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimas yra 
teisines pasekmes sukeliantis aktas, kuris gali būti skundžiamas teismui. Vertindamas 
tokio teisės akto teisėtumą, teismas kartu turi įvertinti ir šio sprendimo priėmimo pro-
cedūros metu atliktų veiksmų ar priimtų tarpinių (procedūrinių) aktų teisėtumą (šiais 
aspektais žr. 2014 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-1126/2014; 
2011 m. rugsėjo 22 d. nutarį administracinėje byloje Nr. A442-2493/2011). 

Pažymėtina, kad galimi atvejai, kai nuostolių skaičiavimo komisija iš viso nenu-
stato padarytos žalos ar dėl kitų motyvų atsisako ją apskaičiuoti ir priima žalos ap-
skaičiavimo prašiusiam asmeniui neigiamą sprendimą. Taip pat galima situacija, kai 
nuostolių skaičiavimo komisija vilkina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus ir 
iš viso nepriima galutinio sprendimo dėl suinteresuoto asmens prašymo apskaičiuoti 
gyvūnų padarytą žalą. Tiek neigiamas komisijos sprendimas, tiek jos neveikimas ne-
priimant jokio galutinio sprendimo savo teisine reikšme yra to paties lygmens kaip 
ir galutinis sprendimas, kuriame nurodomas konkretus žalos dydis, todėl jie taip pat 
gali būti skundžiami teismui (2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A442-2493/2011).

46.3.1. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje Nr. AS858-611/2011 apžvelgiamu atveju 
Marijampolės savivaldybės Nuostolių apskaičiavimo komisija 2010 m. spalio 4 d. priė-
mė apžiūros aktą. Šiame akte nebuvo nustatyta galutinė padarytos žalos pasėliams pi-
niginė išraiška – šis paskaičiavimas atidėtas, kol paaiškės skaičiavimui būtini rodikliai 
(vidutinis derlingumas ir produkcijos supirkimo rinkos kaina). Todėl de facto minėtas 
aktas nėra galutinis, jame yra nustatytas tik atskiros pakenktos pasėliams dalies plotas, 
kuris yra vienas iš į galutinį žalos, atlygintinos pagal MĮ 18 straipsnį, patenkančių kri-
terijų. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, jog aktas nėra galutinis ir juo pareiškėjui teisinės 
pasekmės nesukeliamos – teisines pasekmes pareiškėjui sukeltų galutinis sprendimas 
dėl atlygintinos žalos, kuriame bus apskaičiuota visa atlygintina žalos suma.

Tačiau LVAT taip pat pabrėžė, kad byloje yra pateiktas 2010 m. spalio 4 d. akto 
1 priedas, kuriuo, remiantis Gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodika, ap-
skaičiuota žalos piniginė išraiška, kuri yra 6 364,80 litai. Bylos nagrinėjimo pirmosios 
instancijos teisme metu šis priedas buvo pateiktas atsakovo ir pirmosios instanci-
jos teismo kolegija prijungė jį prie bylos. Pagal MĮ 18 straipsnio 6 dalį lėšos už lais-
vėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti sumokėtos per vieną  
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mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos; šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu 
žalos dydžiu, turi teisę ABTĮ nustatyta tvarka nuostolių skaičiavimo komisijos spren-
dimą apskųsti teismui. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo teisėjų 
kolegijos prijungtas priedas yra galutinis sprendimas dėl pareiškėjo atlygintinos žalos 
dydžio, o juo sukeliamos teisinės pasekmės yra tiesiogiai įtvirtintos MĮ 18 straipsnio  
6 dalimi. Pirmosios instancijos teismas, prijungęs priedą, turėjo, vadovaudamasis ABTĮ 
10 straipsniu, išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl 
procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgy-
vendinti jų procesines teises, t. y. nurodyti pareiškėjui apie priedą, kaip teisės aktą, su-
keliantį teisines pasekmes pareiškėjui, bei pasiūlyti pareiškėjui pakeisti skundo reikala-
vimą. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 
13 d. nutartimi neįvykdė ABTĮ 10 straipsnyje numatytos pareigos, pirmosios instancijos 
teismo nutartis panaikinta ir klausimas grąžintas pirmosios instancijos teis-
mui nagrinėti iš naujo (2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS858-611/2011).

46.3.2. Administracinėje byloje Nr. A442-2493/2011 nagrinėjamu atveju pareiškė-
jas 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d. prašymais kreipėsi dėl jo kukurūzų 
pasėliams laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo. 
Nuostolių skaičiavimo komisija pagal pareiškėjo prašymus pradėjo žalos skaičiavimo 
procedūrą ir, apžiūrėjusi pasėlius, surašė 2009 m. lapkričio 9 d. kukurūzų pasėlio apžiū-
ros aktą. Šiame akte buvo nurodyti tam tikri pasėlių apžiūros metu nustatyti rodikliai, 
reikalingi žalos apskaičiavimui, ir buvo pažymėta, kad galutinai nuostoliai bus apskai-
čiuoti vėliau, gavus statistinius duomenis apie kukurūzų vidutinį derlingumą ir vidu-
tinę kainą. LVAT vertinimu, tai liudija, kad šis aktas buvo ne galutinis, o tik tarpinis 
žalos apskaičiavimo procedūros dokumentas. Dėl tokio savo pobūdžio šis dokumentas 
teisinių pasekmių nesukelia ir negali būti atskiros bylos nagrinėjimo teisme dalyku.

Iš bylos buvo matyti, kad pareiškėjas nesutiko su 2009 m. lapkričio 9 d. kukurūzų 
pasėlio apžiūros akto turiniu ir dėl to pateikė 2009 m. lapkričio 10 d. pastabas, o taip 
pat 2009 m. lapkričio 10 d. bei 2009 m. lapkričio 27 d. prašymais prašė atlikti pakarto-
tinį žalos vertinimą kartu įvertinant ir vėliau atsiradusią papildomą žalą. Šios pareiškė-
jo pastabos bei prašymai savo esme buvo jau pradėtos tos pačios žalos apskaičiavimo 
procedūros tąsa. 

Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas skundė atsakovo nereagavimą 
į minėtus jo prašymus. Tačiau toks nereagavimas yra neveikimas, atliktas procedū-
roje iki galutinio nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimo priėmimo, ir jis, kaip ir 
2009 m. lapkričio 9 d. kukurūzų pasėlio apžiūros aktas, teisinių pasekmių nesukelia bei 
negali būti atskiros bylos nagrinėjimo teisme dalyku. Tokio pobūdžio neveikimo teisė-
tumas gali būti vertinamas tik sprendžiant galutinio nuostolių skaičiavimo komisijos 
sprendimo teisėtumo klausimą ir atitinkamai vertinant galutinio sprendimo priėmimo 
procedūros atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjas neskundė nei galutinio nuostolių skai-
čiavimo komisijos sprendimo, nei vilkinimo priimti galutinį sprendimą, o kėlė tik 
procedūrinio pobūdžio viešojo administravimo subjekto neveikimo, kuris negali būti 
atskiros administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, teisėtumo klausimą, ši byla buvo 
nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu (2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-2493/2011).
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46.3.3. Administracinėje byloje Nr. AS438-1126/2014 taip pat konstatuota, jog pa-
reiškėja prašė panaikinti aktą, tai yra Nuostolių skaičiavimo komisijos 2014 m. rugpjū-
čio 12 d. miško apžiūros aktą Nr. 1, kuris yra tik faktinių aplinkybių vertinimo aktas 
ir negali būti traktuojamas kaip galutinis nuostolių skaičiavimo komisijos sprendi-
mas. Ginčijamame akte nebuvo nurodyta jokia teisės norma, neaptartas pareiškėjos 
patirtos žalos apskaičiavimas, nenurodyta ar pareiškėjai apskritai gali būti atlyginama 
žala ir kokiu pagrindu. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad ginčijamu aktu nebuvo už-
baigta pareiškėjos atžvilgiu pradėta administracinė procedūra, tai yra ginčijamas ak-
tas yra tarpinis procedūrinis dokumentas. Šiuo aktu pareiškėjai nesukeliamos teisinės 
pasekmės, todėl jis negali būti atskirai skundžiamas teismui administracinio proceso 
tvarka (2014 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-1126/2014; dėl 
aktų, kuriuose užfiksuotas nuostolių apskaičiavimo faktas, neskundžiamumo taip pat 
žr. 2011 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2396/2011)

46.4. Atkreiptinas dėmesys, kad Medžioklės įstatyme nėra įtvirtinta įpareigojan-
čio pobūdžio normų, nustatančių medžioklės plotų naudotojo dalyvavimą nustatant ir 
apskaičiuojant laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, išskyrus se-
niūno pranešimą apie padarytą žalą. VAĮ 3 straipsnyje nurodyti viešojo administravi-
mo principai, kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjek-
tai. Kaip vienas iš tokių principų nurodytas objektyvumo principas, kuris reiškia, kad 
administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto 
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Vadinasi tam, kad būtų pašalintos bet kokios 
abejonės dėl žalos apskaičiavimo, Nuostolių skaičiavimo komisijos veikloje, pradedant 
nuo pasėlių apžiūros ir baigiant sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimu, turėtų būti 
informuojami (pageidautina ir kviečiami dalyvauti) tam tikrų medžioklės plotų nau-
dotojai, t. y. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimamas sprendimas turėtų būti pagrįs-
tas visapusišku ir išsamiu nagrinėjamo klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių 
nustatymu, ištyrimu bei įvertinimu (2010 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A662-1014/2010).

46.4.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į šią taisyklę ir 
nustatęs, jog analizuojamu atveju apie pasėlių apžiūrą pareiškėjas buvo informuotas tik 
telefonu, o apie Nuostolių skaičiavimo komisijos posėdį visiškai nebuvo informuotas ir 
į jį nekviečiamas, pažymėjo, kad tokiu būdu pareiškėjui apskritai nebuvo sudaryta ga-
limybė pareikšti savo nuomonę dėl padarytos žalos nustatymo ir apskaičiavimo. Taigi 
Nuostolių skaičiavimo komisija, priimdama ginčijamą sprendimą dėl Ž. T. medžiojamų 
gyvūnų padarytos žalos, pažeidė pagrindines procedūrines taisykles, turėjusias užti-
krinti objektyvų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo priėmimą (2010 m. liepos 30 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010).

46.4.2. Administracinėje byloje Nr. A502-545/2006, kurioje buvo vertinamas Nuos-
tolių skaičiavimo komisijos aktas, konstatuota, kad pareiškėjo prašymas atlyginti žalą 
buvo svarstomas neobjektyviai, pažeidžiant viešojo administravimo principus ir ben-
druosius reikalavimus administracinėms procedūroms, dėl to pagrįstai konstatuota, 
kad skundžiamas aktas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, 
turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir akto pagrįstumą (2004 m. 
birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-545/2006).

46.5. Pažymėtina, kad pareiškėjui, tai yra Nuostolių skaičiavimo komisijos spren-
dimą teisme ginčijančiam asmeniui, tenka procesinė pareiga įrodyti aplinkybes,  
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kuriomis jis grindžia savo skundo teiginius apie komisijos priimto sprendimo fakti-
nį pagrįstumą bei neteisėtumą (šiuo aspektu žr., pvz., 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A492-2251/2012; 2012 m. spalio 29 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A492-2456/2012; 2014 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A662-1126/2014).

46.6. Apskaičiuojant medžiojamų gyvūnų padarytą žalą privalu vadovautis vi-
somis taisyklėmis, įtvirtintomis Gyvūnų padarytos žalos metodikoje, inter alia ir jos  
10 punktu, t. y. žalos apskaičiavimas apima ne tik konkrečios aritmetinės išraiškos pa-
teikimą suinteresuotiems asmenims, bet ir aptarimą aplinkybių, numatančių išimtis dėl 
žalos atlyginimo arba kitaip tariant paneigiančių teisę į žalos atlyginimą – tai sudė-
tinis žalos apskaičiavimo elementas. To elemento konstatavimas arba ne yra teisiškai  
reikšmingas, nes gali visiškai eliminuoti tokią teisę, arba patvirtinti teisę į žalos atlygi-
nimą. Tai reiškia, jog komisija sprendime dėl žalos apskaičiavimo turėtų apibrėžti žalos 
atsiradimo vietą, patvirtindama tai rašytiniais įrodymais, bei pasisakyti dėl agrotech-
ninių reikalavimų laikymosi auginant pasėlius. Apskaičiuojant žalą, tai – viešojo admi-
nistravimo subjekto pareiga, kuri atsižvelgiant į valdžių padalinimo principą negali 
būti perkelta teismui. Žalos apskaičiavimas, priskirtas Nuostolių skaičiavimo komisijai 
pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, interpretuotinas plačiąja prasme, kaip 
apimantis aplinkybes, susijusias su teise į žalos atlyginimą arba žalos atlyginimo panei-
gimą (2009 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-557/2009).

V.1.2.3.3. Žalos dydis 
(Gyvūnų padarytos žalos metodikos 8 p.)

47. Gyvūnų padarytos žalos metodika reglamentuoja dėl medžiojamųjų gyvūnų 
pakenkimų žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įren-
giniams padarytos žalos žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdy-
tojams ar naudotojams piniginės išraiškos apskaičiavimą bei nustato pasėlių apsaugo-
jimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, kurias turi taikyti žemės 
ūkio pasėlių savininkas (Gyvūnų padarytos žalos metodikos (2013 m. spalio 1 d. įsaky-
mo Nr. D1-723/3D-669 redakcija) 1 p.).

47.1. Žalos ūkio pasėliams apskaičiavimą detalizavusios normos numatė, kad ža-
los piniginė išraiška apskaičiuojama derliaus netekimą padauginus iš žalos apskaičia-
vimo dieną galiojančios rinkos kainos (Gyvūnų padarytos žalos 7 p. (2002 m. rugsėjo 
23 d. įsakymo Nr. 486/359 redakcija). Jeigu pakenkiami pasėliai, kurių einamųjų metų 
pasėlio vidutinis derlingumas atitinkamame rajone (savivaldybėje) nenustatomas arba 
žalos apskaičiavimo momentu produkcijos supirkimo rinkos kainų nustatyti yra neį-
manoma, žalą patyrusiam ir už žalos atlyginimą atsakingiems asmenims susitarus, ap-
skaičiuojama tik padarytų tiesioginių išlaidų šiems pasėliams įveisti dalis arba derliaus 
netekimo ir žalos piniginės išraiškos apskaičiavimas atidedamas iki konkrečios dienos, 
kai paaiškės būtini rodikliai (Gyvūnų padarytos žalos 8 p. (2002 m. rugsėjo 23 d. įsaky-
mo Nr. 486/359 redakcija).

47.1.1. Administracinėje byloje Nr. A492-2456/2012 Vyriausiasis administracinis 
teismas, pripažindamas trečiojo suinteresuoto asmens teisę į medžiojamų gyvūnų pa-
darytos žalos atlyginimą, konstatavo, kad tokiais atvejais, kai nėra galimybių nustatyti 
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žalos apskaičiavimo momentu produkcijos supirkimo rinkos kainų, atidėti žalos pi-
niginės išraiškos apskaičiavimą, kaip tai numato Gyvūnų padarytos žalos metodikos 
8 punktas, tektų neapibrėžtam laiko tarpui, tai neatitiktų nei žalą patyrusio subjek-
to lūkesčių, nei teisingumo bei protingumo principų. Apskaičiuoti žalos atlyginimą 
tik padarytų tiesioginių išlaidų pasėliams įveisti dalyje, nesant pareiškėjo susitarimo 
su žalą patyrusia bendrove, taip pat nėra galimybės. Tokiu atveju teismas pripažino, 
kad yra tikslinga vertinti, kiek žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu  
Nr. 3D-1082 nustatyta kaina, kuria rėmėsi Nuostolių apskaičiavimo komisija nusta-
tydama žalos dydį, atitinka objektyviai patirtą žalą. Minėtu įsakymu „Dėl biologinio 
turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų patvirtinimo“ rekomenduojama 
Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2011 metams taikyti 
rengiant projektus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų pro-
gramos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 sprendimu Nr. C(2007)5076, 
su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendi-
mu Nr. C(2009)10216), priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos 
priemonių taikymo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose 
veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos įkainojimui pir-
minio pripažinimo metu, taip pat jų suvartojimo, likučių ir nebaigtos gamybos įkaino-
jimui, bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ame verslo 
apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti 
biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės. Šiuo įsakymu patvirtintos 
skaičiuojamosios kainos iš esmės atspindi trečiojo suinteresuotojo asmens prarastos 
kukurūzų žaliosios masės produkcijos vertę, kuria išauginta produkcija būtų įkaino-
jama bendrovėje, todėl tokios vertės pritaikymas patirtiems nuostoliams apskaičiuoti, 
kai nėra objektyvių galimybių nustatyti rinkos kainas, laikytinas atitinkančiu protin-
gumo ir teisingumo kriterijus (2012 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-2456/2012). 

48. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojančios Gyvūnų padarytos žalos 
metodikos 10 punkte nustatyta, jog žalos piniginė išraiška apskaičiuojama derliaus 
netekimą padauginus iš Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos 
(ŽŪMPRIS) einamųjų metų spalio 2-osios savaitės suvestinės ataskaitos pagal GS-1 Lt 
už tonos vidutinę kainą (kaina su nuoskaitomis po valymo ir džiovinimo ir su prie-
mokomis). Toms kultūroms, kurių supirkimo rinkos kainų nustatyti neįmanoma, žalos 
piniginė išraiška skaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsa-
kymu patvirtintas einamųjų metų Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos norma-
tyvines kainas.

V.1.3. Žuvų išteklių naudojimas ir apsauga

49. Kaip nurodoma Žuvininkystės įstatyme, remiantis žuvininkystės tyrimų duo-
menimis ir siekiant užtikrinti žuvų išteklių natūralaus atsikūrimo galimybes, palaikyti 
optimalų jūrų ir vidaus vandenų telkinių produktyvumą ir vengti neigiamų vandens 
ekosistemų pakitimų, gali būti nustatomos ir taikomos žvejybos reglamentavimo prie-
monės. ŽĮ išskiria šias žvejybos reglamentavimo priemones: 1) tam tikrų rūšių žuvų 
žvejybos galimybių ar žvejybos limitų nustatymas; 2) leidžiamų žvejybos įrankių, jų 
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kiekio ir žvejybos būdų nustatymas; 3) žvejybos pajėgumo ribojimas atitinkamuose 
geografiniuose žvejybos rajonuose; 4) minimalaus gaudomų žuvų dydžio nustatymas; 
5) žvejybos draudimas arba ribojimas tam tikru laiku ir (arba) tam tikrose vietose;  
6) tam tikrų rūšių žuvų žvejybos uždraudimas; 7) priekrantės ir Kuršių marių žvejybos 
zonos ribų nustatymas; 8) priekrantės ir Kuršių marių žvejybos barų ribų nustatymas; 
9) žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymas (ŽuvininkĮ 6 str. 2 d.).

V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas 
(2013 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 19 p.;  

Reglamento 2371/2002 20 str. 3 d.; ŽuvininkĮ 10 str. 3, 4, 7 d.; VAĮ 3 str.)

50. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2013 m. kovo 15 d. įsakymu  
Nr. 3D-197 patvirtino Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisykles (Žin., 2013,  
Nr. 28-1358; 2013, Nr. 138-6987; toliau – ir 2013 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisy-
klės), kurios nustato žvejybos atviroje Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje kvo-
tų skyrimo žuvų išteklių naudotojams tvarką. 

50.1. Šių taisyklių pirminės redakcijos 19 punktas įtvirtino, kad kiekvienam tai-
syklių 17 punkte43 nurodytam naudotojui suteikiamos šprotų ir strimelių perleidžia-
mosios žvejybos teisės dydis (procentais) apskaičiuojamas pagal to naudotojo 2007 
–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų 
ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota) dalį, skaičiuojant nuo viso 
Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir 
strimelių kiekio. 

50.1.1. Šio punkto teisėtumo klausimas buvo analizuojamas norminėje adminis-
tracinėje byloje Nr. I492-4/2014, kurioje buvo keliamas klausimas inter alia dėl Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintų 
Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 19 punkto ta apimtimi, kiek nusta-
tytas žuvų kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir 
strimelių kiekį (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis, ne dides-
nis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudo-
tojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio, atitikties  
ŽĮ 1 straipsnio 2 daliai ir VAĮ 3 straipsnio 1 ir 3 punktams. 

Į Vyriausiąjį administracinį teismą kreipęsis Vilniaus apygardos administracinis 
teismas nurodė, kad išanalizavus Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktų 
nuostatas matyti, kad žvejybos kvotos ūkio subjektams 2013 metams buvo skiriamos 
atsižvelgiant į jų žuvų sugavimų kiekius 2007–2012 metais. Pareiškėjas teigė, kad, tai-
kant Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktų nuostatas, gali būti pažeidžiami 
žvejų interesai, apribojamos jų žvejybos galimybės, nes norintys pradėti vykdyti žuvų 
gaudymo veiklą nauji ūkio subjektai neturi galimybės gauti žvejybos kvotų, kadangi 
negali pateikti atitinkamų žuvų sugavimo rodiklių atitinkamu laikotarpiu praeityje. Pa-
gal skaičiuojamas ir išduodamas žvejybos kvotas ūkio subjektai, kurie per atitinkamą 

43 Pagal 17 punktą, naudotojams, teisėtais pagrindais valdantiems į žvejojančių jūrų vandenyse laivų 
duomenų sistemą įtrauktus ir antrajai žvejybos laivyno daliai priskirtus Lietuvos Respublikos žvejybos 
laivus, trejiems metams suteikiamos perleidžiamosios žvejybos teisės taisyklių 16 punkte nurodytoms 
Lietuvos Respublikai skiriamos menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotos dalims.
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laikotarpį sužvejojo mažesnį kiekį žuvų, vėliau gauna mažesnes kvotas, palyginti su 
tais subjektais, kurie sužvejoja didesnį kiekį žuvies. Tokiu atveju geresnėje pozicijoje 
atsiduria tie ūkio subjektai, kurie jau yra rinkoje ir turi stiprią materialinę bazę. Toks 
Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktuose nustatytas reguliavimas galbūt 
pažeidžia asmenų lygiateisiškumo principą ir suvaržo konkurenciją žuvininkystės rin-
koje bei pažeidžia esamų ir būsimų žvejų interesus.

Spręsdama kilusį klausimą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, 
kad Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių priėmimo metu galiojusio 2002 m. gruodžio 
20 d. ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 „Dėl žuvų išteklių apsaugos ir tau-
sojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką“ (toliau – ir Reglamentas 
2371/2002) 20 straipsnio 3 dalis nustatė: „Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl jai 
pagal Bendrijos teisę priskirtų žvejybos galimybių paskirstymo būdo su jos vėliava 
plaukiojantiems laivams. Apie paskirstymo būdą ji informuoja Komisiją.“ Vadinasi, šis 
reglamentas nenustatė, kokio pobūdžio teisės aktu minėta nuostata turėjo būti reali-
zuojama atitinkamos valstybės narės teisinėje sistemoje. Tai reiškia, kad valstybės na-
rės, įgyvendindamos minėtą sprendimo teisę, turėjo paisyti savo (vidaus) konstitucinių 
principų ir įstatymų. 

Žuvininkystės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta: „Žvejybos jūrų 
vandenyse reglamentavimo priemones nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota 
institucija.“ To paties straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta: „Žvejybos reglamentavimo 
priemonės gali būti šios: 1) bendro žuvų sugavimo ar tam tikrų rūšių žuvų sugavimo 
limitų nustatymas; <...>.“ To paties straipsnio 7 dalyje buvo įtvirtinta: „Žvejybos kvo-
tų skyrimo tvarką nustato ir kvotas žuvų išteklių naudotojams paskirsto Žemės ūkio 
ministerija ar jos įgaliota institucija.“ Remiantis būtent pastarąja teisės norma buvo 
patvirtintos Žvejybos kvotų skyrimo taisyklės. Sistemiškai vertinant minėtas įstatymo 
normas, darytina išvada, kad įstatymų leidėjas šiomis teisės normomis pavedė Žemės 
ūkio ministerijai nustatyti bendro žuvų sugavimo ar tam tikrų rūšių žuvų sugavimo li-
mitus, kitas 10 straipsnio 3 dalyje išvardytas žvejybos reglamentavimo priemones, taip 
pat žvejybos kvotų skyrimo tvarką (t. y. iš esmės procedūrines kvotų skyrimo taisy-
kles) bei paskirstyti kvotas žuvų išteklių naudotojams. Šiomis teisės normomis nebuvo 
(o atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo doktriną ir negalėjo būti) pavesta Žemės ūkio 
ministerijai nustatyti esmines ūkinės veiklos (žvejybos) ribojimo sąlygas, t. y. poįsta-
tyminiame teisės akte nustatyti naujus, įstatyme nenustatytus kriterijus, pagal kuriuos 
skirstomos kvotos žuvų išteklių naudotojams, ir kuriais yra esmingai paveikiama ir ri-
bojama konstitucinė ūkinės veiklos laisvė.

Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 19 punkte nustačius, jog ūkio subjektui „sutei-
kiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) apskai-
čiuojamas pagal to naudotojo 2007–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio (tačiau 
už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skir-
ta kvota) dalį, skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. 
atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio“, išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, yra esmingai ribojama ūkio subjektų, užsiimančių ar pageidaujančių užsi-
imti šprotų ir strimelių žvejyba Baltijos jūroje, ūkinės veiklos laisvė, kadangi ūkio su-
bjektams, kurie 2007–2012 m. negaudė strimelių ar šprotų Baltijos jūroje ar jų sugavo 
mažai, yra iš esmės ribojama galimybė užsiimti atitinkama žvejyba ateinančiais metais 
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(pagal šį kriterijų naudotojams, 2007–2012 m. sugavusiems mažai strimelių ar špro-
tų, suteikiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) 
būtų mažas, o nauji naudotojai pagal Taisyklių 9 punktą kvotas gali gauti tik itin ribo-
tais atvejais). Tokio pobūdžio ūkinės veiklos ribojimas, remiantis Konstitucinio Teismo 
doktrina bei VAĮ 3 straipsnio 1 punktu, gali būti nustatytas tik įstatyme. Atsižvelgdama 
į tai, jog šis Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 19 punkte įtvirtintas kriterijus, nusta-
tantis esmines ūkinės veiklos sąlygas ir ribojimo kriterijus, nėra numatytas įstatyme, 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad žemės ūkio ministras, poįstatyminiame teisės 
akte nustatydamas šį kriterijų, veikė ultra vires ir pažeidė VAĮ 3 straipsnio 1 punkte 
įtvirtintą principą, jog administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyven-
dinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad Žve-
jybos kvotų skyrimo taisyklių 19 punktas (2013 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-197 re-
dakcija) tiek, kiek jame nustatytas žuvų kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007 
–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų 
ir strimelių kiekis ne didesnis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lie-
tuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir 
strimelių kiekio, prieštaravo VAĮ 3 straipsnio 1 punktui.

50.1.2. Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Respublikos že-
mės ūkio ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3D-253 (TAR, 2014, Nr. 2014-05060) 
2013 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 18-20 punktai neteko galios. Šiuo įsakymu 
taip pat nustatyta, kad kitų teisės aktų, susijusių su visišku Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimo įgyvendinimu, projektai turi būti pa-
rengti iki 2014 m. spalio 31 d.

50.1.3. Minėtoje norminėje administracinėje byloje padaryta išvada buvo aktuali 
administracinėje byloje Nr. A756-2234/2014, kurioje pareiškėjai BUAB „Baltijos žuvys“, 
E. N. individualioji įmonė, UAB „Baltlanta“, UAB „Starkis“ ir UAB „Stekutis“ kreipė-
si į teismą, prašydami: panaikinti Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skirstymo komisijos, 
sudarytos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeri-
jos direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymą, 2013 m. kovo 26 d. posėdžio protokolo  
2.12 punkto dalį, kuria UAB „Banginis“ paskirta 1 854 tonos strimelių ir 9 521 tonos 
šprotų kvota. Administraciniai teismai šį pareiškėjo reikalavimą pripažino pagrįstu.

Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, 2013 metų žvejybos kvo-
tų skirstymo procedūra pagal atsakovo administracinį aktą iki Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimo norminėje administracinėje byloje Nr. I492-4/2014 
oficialaus paskelbimo nebuvo užbaigta (pareiškėjai kreipėsi į teismą iškeldami ginčą 
ir individuali byla dėl Komisijos protokolo dalies panaikinimo buvo sustabdyta), to-
dėl 2013 metų žvejybos Baltijos jūroje kvotų paskirstymo teisiniai santykiai tarp pa-
reiškėjų ir atsakovo galutinai nėra susiklostę. Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui pripažinus neteisėta teisės normą, kuria remiantis buvo priimtas ginčijamas 
administracinis aktas, dėl jos prieštaravimo VAĮ 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam tei-
sės aktų hierarchijos principui, ji negali būti taikoma (2014 m. gruodžio 18 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A756-2234/2014).
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V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui 
(ABTĮ 16 str. 2 d.; Konstitucijos 84 str. 24 p., 71 str. 1 d.; 2007 m.  

Žvejybos kvotų skyrimo taisyklės)

51. Administracinėje byloje Nr. AS146-482/2011 Priekrantės verslinės ir rekreaci-
nės žuvininkystės asociacija prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę pateikti 
atsakymą į jos kreipimąsi, kuriame prašė Lietuvos Respublikos Prezidentės nurodyti 
argumentus, kuriais remdamasi ji pasirašė Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstaty-
mo pakeitimų ir papildymų įstatymą. 

Išnagrinėjęs šį prašymą, LVAT nusprendė, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos  
Respublikos Prezidentės veiksmai sudaro įstatymų leidybos proceso dalį. Minėtais 
veiksmais Lietuvos Respublikos Prezidentė įgyvendino Konstitucijos 84 straipsnio  
24 punkte ir 71 straipsnio 1 dalyje Respublikos Prezidentui suteiktus įgaliojimus pa-
sirašyti ir oficialiai paskelbti Seimo priimtus įstatymus. Todėl motyvai ir argumentai, 
kuriais remdamasi valstybės vadovė priėmė sprendimą pasirašyti įstatymą, taip pat 
laikytini neatsiejama įstatymų leidybos proceso dalimi. Atsižvelgusi į tai, LVAT teisė-
jų kolegija konstatavo, jog pareiškėjo Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės 
asociacijos skundo reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę atsakyti į 
asociacijos kreipimąsi, t. y. iš esmės įpareigoti valstybės vadovą pasiaiškinti dėl jo vyk-
domos veiklos, susijusios su Respublikos Prezidento dalyvavimu teisėkūros procese, 
negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (ABTĮ 16 str. 2 d.) (2011 m. rugsė-
jo 30 d nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-482/2011; Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, api-
bendrinimas, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 542-877 p.).

52. Administracinėje byloje Nr. I261-49/2012 pareiškėjai – uždarosios akcinės ben-
drovės ir Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija – kėlė klausimą dėl 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-291 
patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių (2012 m. lapkričio 27 d. 
įsakymo Nr. 3D-892 redakcija; toliau – ir 2007 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisyklės), 
kuriose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjų, yra neteisingas, neatitinkan-
tis protingumo, sąžiningumo, sąžiningos konkurencijos kriterijų. 

Pasak LVAT, minėtas teisės aktas nustato žvejybos atviroje Baltijos jūroje ir Bal-
tijos jūros priekrantėje kvotų skyrimo žuvų išteklių naudotojams tvarką (1 punktas). 
Įvertinus šiame teisės akte įtvirtinto teisinio reguliavimo turinį, pobūdį, teisės aktą 
priėmusio subjekto statusą, tai, jog šis teisės aktas skirtas individualiais požymiais 
neapibūdintų asmenų ratui bei numatytas taikyti daug kartų ir toliau, po priėmimo 
realizuotinas individualiuose teisiniuose santykiuose konkrečių subjektų atžvilgiu, 
konstatuota, jog šios Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės yra centrinio 
valstybinio administravimo subjekto priimtas norminio pobūdžio aktas. Pareiškėjai 
nėra asmenys, kuriems ABTĮ suteikia teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu 
ištirti centrinio valstybinio administravimo subjekto priimto norminio administraci-
nio akto teisėtumą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų skundą atsisakyta priimti (2012 m. 
gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-49/2012).
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V.2. LAUKINĖS AUGALIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA

53. Laukinės augalijos apsaugos ir naudojimo santykius tam, kad būtų išsaugota 
laukinės augalijos rūšių, natūralių bendrijų įvairovė ir laukinei augalijai augti tinkamos 
augavietės, užtikrintas laukinės augalijos išteklių racionalus naudojimas, apsauga bei 
atkūrimas, laukinės augalijos genetinių išteklių išsaugojimas, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos laukinės augalijos įstatymas. Svarbu, jog šis įstatymas netaikomas medie-
nos ištekliams, kurių naudojimą, apsaugą ir atkūrimą nustato Miškų įstatymas; retų ir 
nykstančių augalų ir grybų rūšims bei bendrijoms, kurių apsaugą reglamentuoja Sau-
gomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų įstatymas; kultūrinės kilmės augalams 
(kultivuojamiems lauko ir daržo augalams, sodo ir dekoratyviniams želdiniams) nau-
doti, apsaugoti ir atkurti. 

54. Laukinės augalijos apsauga užtikrinama taikant įvairaus pobūdžio priemones, 
tai yra steigiant saugomas teritorijas STĮ nustatyta tvarka; įgyvendinant šalies ūkio plė-
tros ilgalaikėse programose, teritorijų planavimo specialiuosiuose dokumentuose nu-
matytas priemones išsaugoti nesumažėjusius laukinės augalijos plotus šalyje ar atskirų 
savivaldybių teritorijose; sudarant sutartis su žemių savininkais ir naudotojais dėl ats-
kirų laukinių augalų ir jų bendrijų išsaugojimo, pažeistų laukinės augalijos augaviečių 
atkūrimo; ribojant laukinės augalijos išteklių naudojimą ir ūkinę veiklą (šiuo aspektu 
žr. LAĮ 4 str.).

55. Apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas admi-
nistracinių ginčų, susijusių su tiesioginiu LAĮ taikymu, nenagrinėjo. Tuo tarpu didžioji 
dalis šio teismo nagrinėtų bylų buvo susijusi su tokios augalijos kaip miškai, kurių ap-
saugą reguliuoja specialus įstatymas, apsaugos užtikrinimu.

V.2.1. Miškų naudojimas ir apsauga

56. Miškas yra vienas pagrindinių gamtos turtų. Jis yra vieningos ekologinės siste-
mos dalis, tarnauja visuomenės ir žmonių gerovei, saugo kraštovaizdžio stabilumą, ge-
rina aplinkos kokybę. Lietuvai yra būdinga įvairiapusė miškų apsaugos tradicija (šiuo 
aspektu žr. Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2009 m. birželio 29 d nutari-
mus), kurią taip pat užtikrina ir įstatymų leidėjo priimtas Lietuvos Respublikos miškų 
įstatymas. Šio įstatymo paskirtis yra reguliuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą 
ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pa-
gal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miš-
kų išteklių naudojimą aprūpinant pramonę žaliava, biologinės įvairovės išsaugojimą, 
miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę 
dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos 
kitoms ekosistemoms. Kaip nurodoma MiškĮ 17 straipsnyje, miško apsaugos uždavi-
niai yra saugoti mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, 
miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukš-
linimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos; taip pat saugoti mišką nuo 
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žvėrių daromos žalos, gaisrų, ligų, kenkėjų ir kitų stichinių nelaimių, miško dirvožemio 
ir medžių mechaninių pažeidimų.

57. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog didžioji dalis administracinių ginčų 
yra susiję su miško naudojimo tvarkos pažeidimais. Miško naudojimą inter alia regla-
mentuoja MiškĮ II skyrius. Šiame skyriuje esančiame MiškĮ 9 straipsnyje nustatytos 
miško valdytojų, savininkų ir naudotojų pareigos, o 10 straipsnyje – miško valdyto-
jų, savininkų ir naudotojų teisė naudotis mišku bei jo ištekliais. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegu-
žės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; toliau – ir SŽMN Sąlygos).

58. Kaip nurodoma MiškĮ 2 straipsnio 1 dalyje (2013 m. birželio 18 d. įstatymo 
Nr. XII-386 redakcija), miškas – tai ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs 
medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip  
5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos ir gamtinių veiksnių 
netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens 
telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose 
ar geležinkelių želdinių apsaugos zonose įveisti želdiniai, siauros – iki 10 metrų plo-
čio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai ir krūmai bei miestuose ir kaimo 
vietovėse ne miškų ūkio paskirties žemėje esantys žmogaus įveisti želdynai nelaikomi 
mišku. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Želdynų įstatymas.

59. Miškas nuosavybės teise gali priklausyti valstybei, fiziniams ir juridiniams 
asmenims bei užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms, neturinčioms juridinio 
asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus. Už-
sieniečiai, užsienio juridiniai asmenys, užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, ne-
turinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valsty-
bių įstatymus, mišką turi teisę įsigyti Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo 
konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos miškuose pagal plotą 
vyrauja valstybinė miškų nuosavybė (MiškĮ 4 str. 1 d. (2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo 
Nr. IX-1925 redakcija).

60. Pažymėtina, kad didelė dalis administraciniuose teismuose nagrinėtų bylų 
miškų naudojimo ir apsaugos teisinių santykių srityje buvo susiję su statybomis ir teri-
torijų planavimu miškuose, miško žemėje. Atsižvelgiant į tai, dėl statybos miško žemėje  
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos teisinius santy-
kius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m.) skyrių „Statyba miško žemėje“; dėl miško apsau-
gos teritorijų planavimo srityje žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 
taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009 m.)44. Šiame kontekste taip 
pat buvo aktualūs ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo valstybinės reikšmės miškuo-
se (žr., pvz., 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1607/2013; 
2008 m. rugsėjo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1470/2008). Minėtų kate-
gorijų bylos šiame apibendrinime plačiau neapžvelgiamos.

61. Dėl administracinių bylų, susijusių su miškų naudojimu ir apsauga, taip pat žr. 
šio apibendrinimo skyrius „Mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinių gamtinių išteklių 

44 Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog Teritorijų planavimo įstatymas 2013 m. birželio 
27 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2013, Nr. 76-3824)  
Nr. XII-407 buvo išdėstytas nauja redakcija.
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naudojimą“, „Privalomieji nurodymai“, „Žalos atlyginimas dėl viešojo administravimo su-
bjekto neteisėtų veiksmų aplinkos apsaugos srityje“.

V.2.1.1. Žemės sklypo, kuriame yra miško žemė, skaidymas 
(MiškĮ 4 str. 3 d.)

62. Administracinėje byloje Nr. A492-1108/2014 ginčas buvo kilęs dėl atsakovų 
sprendimų, kuriais pareiškėjams atsisakyta išduoti sąlygas ir sąlygų sąvadą rajono ly-
gmens specialiojo planavimo dokumentui rengti. Šio specialiojo planavimo tikslas 
buvo pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypų ri-
bas, atidalijant 0,6402 ha sklypo dalį iš 7,7592 ha sklypo ploto ir sujungiant su greti-
mu 0,2500 ha žemės sklypu. Sąlygas planavimo dokumentui rengti atsisakyta išduoti  
Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies pagrindu, nustačius, kad atidalinus privačios miš-
ko valdos dalį jos plotas taps mažesnis kaip 5 hektarai.

Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad privati miško valda arba pri-
vačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis, 
jeigu privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esan-
čios miško žemės plotas yra arba tampa mažesnis kaip 5 hektarai, išskyrus įstatyme 
numatytus atvejus. Pareiškėjai apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju nesutiko, kad pri-
vačios miško valdos amalgamacija, kurią jie ketina atlikti, yra miško skaidymas Miškų 
įstatymo 4 straipsnio 3 dalies prasme.

Pripažindama tokį pareiškėjų vertinimą nepagrįstu, LVAT teisėjų kolegija nurodė, 
kad Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytu draudimu skaidyti privačių miškų 
valdas į dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 hektarų, siekiama užtikrinti, 
kad miškuose neatsirastų labai daug mažų miško sklypų, priklausančių skirtingiems 
savininkams, nes taip, ypač atsižvelgiant į tokiais atvejais būtinus nustatyti servitutus, 
į miškų tvarkymo bei miškų ūkio veiklos organizavimo techninius reikalavimus (inter 
alia su miško valdų atribojimu vienos nuo kitos) ir kt., galėtų būti sudarytos prielaidos 
pakeisti natūralų kraštovaizdį, atskirus miške esančius objektus, skurdinti, alinti mišką, 
natūralią gamtinę aplinką. 

Minėta, jog pareiškėjai siekė atidalinti iš 7,7592 ha ploto ne miškų ūkio paskirties 
žemės sklypo, kurio 5,9753 ha ploto sudaro miško žemė, 0,6402 ha ploto dalį, iš kurios 
0,55 ha yra miško žemės plotas, ir prijungti ją prie žemės ūkio paskirties žemės sklypo. 
Tokiu būdu, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ne miškų ūkio paskirties žemės 
sklype esantis 5,9753 ha miško žemės plotas būtų išskaidytas ir po tokio išskaidymo 
susidarytų naujas mažesnis nei 5 ha miško žemės plotas, ką imperatyviai draudžia Miš-
kų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2014 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A492-1108/2014).

V.3. ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA

63. Žemės gelmės sausumoje ir vidaus vandenyse yra išimtinė valstybės nuosavybė, 
o kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje valstybei priklauso išim-
tinės teisės į žemės gelmes (ŽGĮ 1 str. 1 d. (2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2516 
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redakcija). Žemės gelmių apsauga – tai veiksmai ir priemonės, kurių tikslas – apsau-
goti žemės gelmių vertingąsias savybes nuo fizinio, cheminio, biologinio ar kitokio 
neigiamo poveikio, atsirandančio dėl gamtinių procesų ar žmogaus veiklos, ir tų savy-
bių visiškas ar dalinis atkūrimas, taip pat žemės gelmių išteklių racionalus naudojimas  
(ŽGĮ 3 str. 10 d. (2013 m. gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-352 redakcija). Atkreiptinas 
dėmesys, jog žemės gelmių apsaugos priemonės, be kita ko, yra įgyvendinamos atlie-
kant teritorijų planavimą; atliekant ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir ekstremaliųjų 
įvykių padarinių žemės gelmių būklei vertinimą; sistemiškai tiriant ir stebint žemės 
gelmių būklę; steigiant saugomas teritorijas. 

64. Žemės gelmių išteklius ir ertmes galima naudoti tik nustatyta tvarka juos išty-
rus, aprobavus ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai (ŽGĮ 15 str. 1 d.). 

Žemės gelmių geologinis tyrimas – tai geologinio kartografavimo, paieškos, žval-
gybos ir kita veikla, kurios tikslas – gauti žinių apie žemės gelmių sandarą, savybes, 
fizikinius laukus, būklę, čia vykstančius procesus, išteklius, ūkinės veiklos įtaką žemės 
gelmėms. Darbai, atliekami ruošiant naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes (eksplo-
atacinių gręžinių gręžimas, geofiziniai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai 
ir kiti) ir teikiantys žinių apie žemės gelmes, yra laikomi žemės gelmių tyrimais. Išski-
riamos šios žemės gelmių tyrimų rūšys: 1) tiesioginis – tyrimas, kurio metu daromas 
tiesioginis fizinis poveikis žemės gelmėms (kasimas, gręžimas, sprogdinimas, virpesių 
ir fizikinių laukų generavimas, mėginių ėmimas, jų analitiniai tyrimai ir kiti); 2) nuoto-
linis – tyrimas, kurio metu, nedarant tiesioginio fizinio poveikio žemės gelmėms, nu-
statomos konkrečių žemės gelmių objektų fizinės savybės ar sudėtis (geofizinių laukų 
ir spinduliavimo matavimas prietaisais, aerofotogeologinis tyrimas ir kiti); 3) netie-
sioginis – pirminių duomenų apie žemės gelmes apibendrinimai ir kiti tyrimai, kurių 
metu nedaroma tiesioginio fizinio poveikio žemės gelmėms (ŽGĮ 3 str. 12 d. (2013 m. 
gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-352 redakcija).

Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas apibrėžiamas kaip veikla, kurios tiks-
las – išgauti žemės gelmėse esančias naudingąsias iškasenas, požeminį vandenį, žemės 
gelmių šiluminę energiją, įrengti ir panaudoti žemės gelmių ertmes ir kitas žemės gel-
mių savybes. Žemės gelmių naudojimo rūšys yra: 1) žemės gelmių išteklių naudojimas 
(gavyba); 2) žemės gelmių ertmių naudojimas (ŽGĮ 3 str. 14 d. (2013 m. gegužės 30 d. 
įstatymo Nr. XII-352 redakcija).

Žemės gelmių geologinio tyrimo ir (arba) naudojimo pagrindas yra tyrimo ir 
(arba) naudojimosi teisė (ŽGĮ 2 str. (2013 m. gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-352 re-
dakcija). Galėjimas atlikti žemės gelmių tyrimus siejamas su teisės užsiimti šia veikla 
bei leidimo tirti žemės gelmes turėjimu (šiuo aspektu žr. ŽGĮ III skirsnis). Teisė nau-
doti žemės gelmių išteklius ir ertmes sietina su leidimu naudoti žemės gelmių išteklius 
bei ertmes, taip pat su išteklių ar ertmių naudojimo sutarties sudarymu (šiuo aspektu  
žr. ŽGĮ IV skirsnis).

65. Nagrinėjamu aspektu taip pat aktuali 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parla-
mento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavande-
nilius išdavimo ir naudojimo sąlygų (toliau – ir Direktyva 94/22).

66. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog administraciniai teismai apžvelgiamu 
laikotarpiu nagrinėjo ginčus, susijusius su žemės gelmių aprobavimo procedūros metu 
priimamais teisės aktais (žr. 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A143-2003/2008) bei leidimais naudoti žemės gelmių išteklius (2013 m. spalio 23 d. 



543

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1949/2013; taip pat žr. 2011 m. balandžio 5 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A143-214/2011, kuri buvo nutraukta, nes į teismą 
kreipęsis prokuroras pripažintas praleidusiu kreipimosi į teismą terminą; 2009 m. kovo 
19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-427/2009, kuri buvo nutraukta dėl ginčo 
šalių sudarytos taikos sutarties).

V.3.1. Žemės gelmių tyrimas 
(ŽGĮ 15 str. 2 d.; Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6, 7 p.)

67. Kaip minėta, žemės gelmių ištekliai gali būti naudojami tik juos ištyrus ir apro-
bavus. Vadovaudamasis ŽGĮ 4 straipsnio 1 dalimi, aplinkos ministras 2005 m. lapkri-
čio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 patvirtino Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos 
ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisykles (Žin., 2005, Nr. 145-5303; to-
liau – ir Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklės), kurios reglamentuoja 
angliavandenilių (tradicinių ir išsklaidytųjų) išteklių paiešką, žvalgybą ir naudojimą 
(gavybą) Lietuvos Respublikos sausumoje, vidaus vandenyse, kontinentiniame šelfe 
ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Paieška ir žvalgyba laikytini angliavandenilinių 
išteklių geologinio tyrimo etapais (žr. Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių  
2 p.)

67.1. Norminėje administracinėje byloje Nr. I444-2/2008 buvo tiriama pirminės re-
dakcijos Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6 punkto 2 sakinio ir 7 punk-
to 1 sakinio atitiktis ŽGĮ 15 straipsnio 2 daliai, pagal kurią žemės gelmių ištekliai turi 
būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai, apsaugant nenaudojamus žemės gelmių 
išteklius, esančius tame pačiame telkinyje arba jo įtakos zonoje.

Analizuojamų taisyklių originalios redakcijos 6 punktas nustatė, jog „<...> . An-
gliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos 
etapo metu Darbų projekte numatytais atvejais, kiekiais ir būdais“. Tuo tarpu 7 punk-
tas nustatė, jog „bandomosios gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6 mė-
nesiai. <...>“.

LVAT pirmiausia pasisakė dėl bandomosios gavybos vykdymo tik detaliosios 
žvalgybos etapo metu atitikties Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvir-
tintam reikalavimui, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir 
kompleksiškai.

Sistemiškai išanalizavęs ŽGĮ ir Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 
nuostatas, LVAT pažymėjo, kad bandomoji gavyba yra ŽGĮ numatyto žemės gelmių 
tyrimo proceso dalis, kurios pagrindinis tikslas – išteklių gavybą vykdyti ne ūkinės–
komercinės veiklos tikslais, bet siekiant ištirti angliavandenilių telkinio ar jo dalies 
elgseną, nustatyti išteklių gavybos sąlygas bei įvertinti, patikrinti ar patikslinti telkinio 
parametrus.

Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6 ir 10 punktas lemia, jog deta-
liosios žvalgybos bei bandomosios gavybos pabaiga sutampa bei yra siejama su anglia-
vandenilių telkinio išteklių aprobavimo momentu. Įstatymų leidėjas ŽGĮ nėra aiškiai 
nustatęs žemės gelmių tyrimo pabaigos momento, tačiau, Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegijos nuomone, sistemiškai analizuojant ŽGĮ nuostatas, darytina iš-
vada, kad konkretaus telkinio (žemės gelmių) tyrimas yra baigiamas ŽGĮ 8 straipsnio 
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4 dalyje įtvirtintu išžvalgytų išteklių aprobavimu. Iš esmės analogiškas žemės gelmių 
tyrimo pabaigos momentas yra nustatytas ir Angliavandenilinių išteklių naudojimo 
taisyklėse.

Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklėse žemės gelmių tyrimas suskirsty-
tas į tris etapus – paieška, parengtinė žvalgyba ir detalioji žvalgyba. Paieškos ir pareng-
tinės žvalgybos baigimo momentas nustatytas taisyklių 9 punkte, detaliosios žvalgybos 
– 10 punkte. ŽGĮ nustatytas žemės gelmių tyrimas yra baigiamas pabaigus detaliąją 
žvalgybą, po kurios taip pat turi būti baigiama ir bandomoji gavyba (Angliavandenili-
nių išteklių naudojimo taisyklių 6 p.), t. y. bandomoji gavyba yra baigiama pasibaigus 
konkrečiam žemės gelmių tyrimui.

Žemės gelmių išteklių naudojimą įstatymas apibrėžia kaip veiklą, kurios tikslas 
yra išgauti žemės gelmėse esančias naudingąsias iškasenas, požeminį vandenį, žemės 
gelmių šiluminę energiją (ŽGĮ 3 str. 10 d.). Angliavandenilius gali naudoti juridiniai 
ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, 
gavę leidimą, išduotą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, ir sudarę su Vyriausy-
bės įgaliota institucija išteklių naudojimo sutartį (ŽGĮ 12 str. 2 d.). To paties įstatymo 
14 straipsnio 1 dalis įtvirtina nuostatą, kad naudoti žemės gelmių išteklius galima tik 
pagal žemės gelmių išteklių projektą (toliau – ir naudojimo projektas), kuris turi būti 
suderintas su vietos savivaldos vykdomąja institucija, apskrities viršininku, valstybine 
darbo inspekcija ir patvirtintas Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos. Že-
mės gelmių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog žemės gelmių išteklius ir er-
tmes galima naudoti tik nustatyta tvarka juos ištyrus, aprobavus ir įvertinus jų gavybos 
poveikį aplinkai.

Taigi tik esant pirmiau paminėtoms aplinkybėms, atitinkami subjektai įgyja teisę 
naudoti žemės gelmių išteklius. Žemės gelmių tyrimo užbaigimas ir telkinio išteklių 
aprobavimas nesuteikia ir neužtikrina teisės vykdyti išteklių gavybą, o yra tik viena iš 
prielaidų minėtai teisei atsirasti.

Atsižvelgdama į minėtas teisės normas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija konstatavo, kad pasibaigus žemės gelmių tyrimui vykdoma (tęsiama) bando-
moji gavyba iš esmės atitiktų ne žemės gelmių tyrimą, bet žemės gelmių išteklių nau-
dojimą, kuriam įstatymų leidėjas nustatė griežtus reikalavimus ir apribojimus. Todėl, 
vykdant bandomąją gavybą po to, kai kompetentinga institucija aprobavo telkinio ište-
klius, būtų pažeidžiamos įstatyme įtvirtintos imperatyvios teisės normos.

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad Angliavandeni-
linių išteklių naudojimo taisyklių 6 punkto nuostata, ta apimtimi, kuria nustatyta, jog 
angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgy-
bos etapo metu, yra teisėta ir neprieštarauja ŽGĮ 15 straipsnio 2 daliai.

Toliau LVAT vertino nustatytą maksimalų bandomosios gavybos terminą ir jo ati-
tiktį ŽGĮ 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam reikalavimui, kad žemės gelmių ištekliai turi 
būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai.

Žemės gelmių įstatymas nenustato žemės gelmių tyrimo, taip pat ir bandomosios 
gavybos, termino bei tiesiogiai nepaveda jokiai vykdomosios valdžios institucijai tokį 
terminą nustatyti. Esant šioms aplinkybėms, Angliavandenilinių išteklių naudojimo 
taisyklių 7 punkto, kuriame nustatytas 6 mėnesių maksimalus bandomosios gavybos 
terminas, teisėtumas pirmiausia turi būti vertinamas sprendžiant klausimą, ar atsako-
vas turėjo teisę šį terminą nustatyti.
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Išanalizavęs Aplinkos ministerijos kompetenciją, LVAT konstatavo, jog teisės ak-
tai aiškiai ir tiesiogiai neįtvirtina teisės nustatyti žemės gelmių tyrimo tvarkos, o tuo 
pačiu – bandomosios gavybos sąlygų, tačiau, sistemiškai vertinant ŽGĮ bei Aplinkos 
ministerijos nuostatuose Aplinkos ministerijai pavestų uždavinių bei atliekamų funkci-
jų visetą, darytina išvada, kad ji yra subjektas, turintis bendrąją kompetenciją nustatyti 
angliavandenilių išteklių paieškos ir žvalgybos tvarką bei sąlygas.

LVAT vertinimu, pripažinus, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras buvo 
kompetentingas nustatyti žemės gelmių tyrimo tvarką ir sąlygas, galima daryti išvadą, 
jog jis taip pat turėjo teisę nustatyti ir bandomosios gavybos sąlygas, kiek jos neprieš-
tarauja aukštesnės galios teisės aktams. Tačiau siekdamas įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose nustatytų tikslų bei priimdamas sprendimus savo kompetencijos ribose, vie-
šojo administravimo subjektas yra saistomas bendrųjų viešojo administravimo prin-
cipų (teisėtumo, proporcingumo, draudimo diskriminuoti ir kt.). Jis taip pat saistomas 
ir ŽGĮ 15 straipsnio 2 dalies, t. y. atsakovo kuriamas teisinis reguliavimas turi būti nu-
kreiptas į racionalų ir kompleksišką žemės gelmių išteklių panaudojimą.

Aplinkos ministerija laikėsi pozicijos, kad bandomosios gavybos terminas iš es-
mės apriboja žemės gelmių tyrimus atliekančių subjektų galimybes piktnaudžiauti, 
išgaunant didesnį kiekį angliavandenilių, negu būtina tyrimui atlikti. LVAT sprendė, 
kad galimybės piktnaudžiauti išgaunamu angliavandenilių kiekiu ribojimas yra teisėtas 
tikslas, kurio turėtų siekti Aplinkos ministerija, būdama atsakinga už racionalų žemės 
gelmių naudojimą. Neužtikrinus šio tikslo įgyvendinimo, nebūtų užtikrintas ir racio-
nalus bei kompleksinis žemės gelmių išteklių panaudojimas (ŽGĮ 15 str. 2 d.). Mak-
simalaus bandomosios gavybos termino nustatymas yra viena iš priemonių, tinkamų 
šiam tikslui pasiekti, t. y. užtikrinančių įstatymų leidėjo nustatytus žemės gelmių tyri-
mo reikalavimus (sąlygas) bei racionalų išteklių naudojimą.

Teismas toliau vertino, ar poįstatyminiame teisės akte nustatytas 6 mėnesių ban-
domosios gavybos terminas yra proporcingas įstatymų leidėjo ŽGĮ 15 straipsnio 2 da-
lyje įtvirtintiems tikslams pasiekti. Teismo nuomone, per trumpas bandomosios gavy-
bos terminas gali sąlygoti tai, jog atliktas žemės gelmių išteklių telkinio tyrimas bus 
nepakankamai išsamus ir (ar) klaidingas, dėl ko angliavandenilių ištekliai būtų naudo-
jami neracionaliai, keliant grėsmę kitiems telkinyje esantiems ištekliams bei aplinkai. 
Tuo tarpu esant per ilgam bandomosios gavybos terminui, gali būti išgaunami ir tie 
ištekliai, kurie nėra būtini žemės gelmių išteklių telkinio tyrimams atlikti, taip pažei-
džiant ŽGĮ 3 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus žemės gelmių tyrimo tikslus.

Aplinkos ministerija nustatytą 6 mėnesių terminą iš esmės grindė bandomosios 
gavybos praktika dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kartu pateikdama išsa-
mią informaciją apie vidutinę bandomosios gavybos trukmę atskirų angliavandenilių 
telkinių tyrimo metu. Pagrindinėje byloje esanti medžiaga iš esmės patvirtino atsakovo 
teiginius, kad beveik visuose 1970-1994 metais detaliai išžvalgytuose telkiniuose tyri-
mų eksploatacinėje kolonoje (naftingų intervalų) trukmė iki išteklių aprobavimo ne-
viršijo 1,5–6 mėnesių, ir tik pačiuose didžiausiuose telkiniuose jos trukmė siekė 7–8,5 
mėnesius. Tačiau, atsakovo teigimu, nuo 2000 metų iki Angliavandenilinių išteklių nau-
dojimo taisyklių įsigaliojimo Lietuvoje buvo išžvalgyti tik du naftos telkiniai, kurie yra 
ženkliai mažesni, negu išžvalgyti prieš tai, o tai rodo, jog tikimybė atrasti naujus di-
delius naftos telkinius yra itin maža. Atsakovo teigimu, būtent vadovaujantis anksčiau  
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atliktų tyrimų duomenimis bei atsižvelgiant į Lietuvos teritorijos naftingumo progno-
zes, ir buvo nustatytas šešių mėnesių bandomosios gavybos naftos telkinyje terminas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su mi-
nėta medžiaga, sutiko su atsakovo išdėstytais argumentais ir pripažino, jog nustaty-
tas 6 mėnesių bandomosios gavybos terminas yra proporcingas siekiamiems tikslams. 
Tokio termino nustatymas neleidžia teigti, kad jis užkerta kelią žemės gelmių išteklius 
naudoti racionaliai ir kompleksiškai (ŽGĮ 15 str. 2 d.). Priešingai, maksimalaus bando-
mosios gavybos termino nustatymas užtikrina, kad bandomoji gavyba atitiks jos tikslą 
ir netaps nepagrįstu žemės gelmių išteklių naudojimu.

Atsižvelgdama į tai, LVAT kolegija konstatavo, jog Angliavandenilinių ište-
klių naudojimo taisyklių 7 punkto nuostata neprieštarauja Žemės gelmių įstaty-
mo 15 straipsnio 2 daliai (2008 m. liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. I444-2/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008).

67.2. Atkreiptinas dėmesys, jog 2013 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos žemės 
gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 straipsnių pa-
keitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymu Nr. XII-352, taip 
pat aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. D1-684 „Dėl Lietuvos Res-
publikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-578 „Dėl Anglia-
vandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo papildytos ŽGĮ ir Angliavandenilinių išteklių 
naudojimo taisyklės, siekiant išsamiau reglamentuojant inter alia žemės gelmių tyri-
mą45. Šiuo metu galiojančių Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 7 punktas 
taip pat įtvirtina, jog angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik 
detaliosios žvalgybos etapo metu darbų projekte numatytais atvejais, kiekiais ir būdais. 
Bandomosios gavybos trukmė žvalgybos gręžinyje nuleidus į jį eksploatacinę koloną 
negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai.

V.3.2. Žemės gelmių aprobavimas  
(ŽGĮ 8 str. 4 d.; Įsakymo Nr. 1-03 11-15 p.)

68. Išžvalgytus išteklius aprobuoja Lietuvos geologijos tarnyba (toliau – ir LGT) 
(ŽGĮ 8 str. 4 d. (2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2516 redakcija). Reikalavimus, 
pagal kuriuos vykdomas angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimas, nustato LGT 
direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 (Žin., 2005, Nr. 7-232; toliau – ir 
Įsakymas Nr. 1-03).

69. Pagal Įsakymo Nr. 1-03 normas LGT priima prašymus aprobuoti išžvalgytus 
arba naujų duomenų pagrindu perskaičiuotus anksčiau aprobuotus angliavandenilių 
telkinio išteklius. Kartu su šiuo prašymu turi būti pateikiama geologinio tyrimo (deta-
lios žvalgybos) arba anksčiau aprobuotų angliavandenilių išteklių perskaičiavimo atas-
kaita (1 p.). LGT direktorius Lietuvos geologijos tarnyboje sudaro komisiją prašyme 
nurodyto angliavandenilių telkinio ištekliams aprobuoti (toliau – ir Aprobavimo ko-
misija) (2 p.). Komisija nagrinėja ir vertina ataskaitoje pateiktus duomenis; įvertinusi 

45 Šiuo aspektu plačiau žr.: Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 1, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 
22 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas.
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ataskaitoje pateiktus duomenis, rengia motyvuotas išvadas ir priima sprendimą dėl iš-
žvalgytų angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo; teikia LGT direktoriui Apro-
bavimo komisijos posėdžio protokolą su motyvuotomis išvadomis ir sprendimu 
dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo bei siūlymu įrašyti aprobuotus an-
gliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (jei ištekliai aprobuoti) (4 p.). Jeigu 
Aprobavimo komisija neaprobuoja angliavandenilių telkinio išteklių dėl vertinimui 
pateiktos atskaitos duomenų nepakankamumo, komisijos protokole nurodomos neap-
robavimo priežastys bei skiriamas ataskaitos pakartotinio svarstymo terminas, kuris 
turi būti suderintas su prašymą pateikusiu asmeniu (11 p.). Jeigu Aprobavimo komi-
sija neaprobuoja angliavandenilių telkinio išteklių dėl nepakankamo angliavandeni-
lių telkinio ištirtumo, komisijos protokole nurodoma, kokius papildomus geologinius 
duomenis būtina pateikti, norint pagrįsti angliavandenilių telkinio išteklių skaičiavimų 
patikimumą. Šiuo atveju angliavandenilių ištekliai pakartotinai aprobavimui teikiami 
bendrąja tvarka (12 p.). Aprobavimo komisijos posėdžio protokolas su motyvuotomis 
išvadomis, sprendimu dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo ir siūlymu įra-
šyti aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą ne vėliau kaip per  
5 darbo dienas nuo sprendimo dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo pri-
ėmimo teikiamas LGT direktoriui, o protokolo patvirtinta kopija išsiunčiama paštu 
prašymą pateikusiam asmeniui (13 p.). LGT direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo die-
nas nuo Aprobavimo komisijos posėdžio protokolo gavimo, atsižvelgdamas į komisijos 
posėdžio protokole pateiktas motyvuotas išvadas, sprendimą dėl angliavandenilių tel-
kinio išteklių aprobavimo ir pasiūlymus, savo įsakymu priima sprendimą įrašyti apro-
buotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (14 p.). Aprobavimo komisi-
jos sprendimas dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo gali būti skundžiamas 
ABTĮ nustatyta tvarka (15 p.).

69.1. Šių taisyklių normų sisteminis aiškinimas buvo pateiktas administracinėje 
byloje Nr. A143-2003/2008, kurioje pareiškėjas UAB „Minijos nafta“ prašė panaikinti at-
sakovo Aprobavimo komisijos 2007 m. gegužės 28 d. protokolo bei LGT direktoriaus 
2007 m. birželio 4 d. įsakymo „Dėl Šiūparių telkinio naftos išteklių įrašymo į Žemės 
gelmių registrą“ dalis. Pareiškėjas savo reikalavimą grindė tuo, kad minėta komisija 
viršijo jai suteiktą kompetenciją, pasiūliusi LGT direktoriui įrašyti aprobuotus Šiūparių 
angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą su tam tikra sąlyga. Pasak pareiš-
kėjo, Aprobavimo komisija pasiūlė Lietuvos geologijos tarnybos direktoriui įrašyti jos 
aprobuotus Šiūparių angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą su sąlyga, kad 
tokie ištekliai bus perskaičiuoti ateityje. Byloje nustatyta, kad Komisija Lietuvos geolo-
gijos tarnybos direktoriui pasiūlė aprobuotus Šiūparių telkinio naftos išteklius įrašyti 
į Žemės gelmių registrą atsižvelgiant į protokolo nutariamosios dalies 9 punktą, t. y. į 
siūlymą svarstyti tikslingumą nurodyti pareiškėjui, gavus eksploataciniuose gręžiniuo-
se geologinius ir / ar naftos gavybos duomenis, keičiančius priimtą dabartinį Šiūparių 
telkinio modelį, angliavandenilių išteklių apskaičiavimo parametrus, naftos išgavimo 
koeficientą ir / ar išgavus apie 70 procentų aprobuotų detaliai išvalgytųjų išgauna-
mųjų naftos išteklių naujai perskaičiuoti Šiūparių telkinio naftos išteklius ir pateikti 
aprobuoti.

Aiškindamas ŽGĮ 8 straipsnio 4 dalį, LVAT akcentavo, jog išžvalgytų išteklių 
aprobavimo viešąjį administravimą vykdo atsakovas (Lietuvos geologijos tarnyba),  
t. y. ABTĮ požiūriu jis yra viešojo administravimo subjektas, kompetentingas priimti 
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šioje srityje atitinkamus administracinius aktus (individualius teisės aktus). Tačiau iš 
šios nuostatos taip pat matyti, kad jam (atsakovui) yra suteikta (perduota) teisė nu-
statyti minėto aprobavimo tvarką, t. y. nustatyti procedūrą, kurios būtina laikytis su-
interesuotam asmeniui siekiant nurodyto aprobavimo. Šios procedūros eigoje priimtų 
sprendimų apskundimas (apskundimo tvarkos nustatymas, jeigu tokia tvarka yra nu-
statyta) laikytinas jos neatsiejama dalimi, todėl suinteresuoti asmenys (šiuo atveju pa-
reiškėjas), nesutikdami su šios procedūros eigoje priimtais sprendimais, turi teisę juos 
apskųsti tokia tvarka, kokia yra nustatyta šioje procedūroje.

Taigi Įsakymu Nr. 1-03 nustatyta angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo 
vykdymo tvarka laikytina anksčiau aptarta procedūra. Todėl šiuo atveju pareiškėjas 
turėjo laikytis minėto įsakymo nuostatų, tarp jų ir 15 punkto nuostatos, pagal kurią 
Aprobavimo komisijos sprendimas dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo 
gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. 

Aiškindama Įsakymo Nr. 1-03 taikymą, LVAT pažymėjo, kad pagal Įsakymą  
Nr. 1-03 Aprobavimo komisija gali priimti trijų rūšių sprendimus dėl angliavandeni-
lių telkinio išteklių aprobavimo: 1) neaprobuoti angliavandenilių telkinio išteklių dėl 
vertinimui pateiktos ataskaitos duomenų nepakankamumo (11 p.); 2) neaprobuoti an-
gliavandenilių telkinio išteklių dėl nepakankamo angliavandenilių telkinio ištirtumo  
(12 p.); 3) aprobuoti angliavandenilių telkinio išteklius ir siūlyti (LGT direktoriui) įra-
šyti aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (13 p.).

Kaip matyti iš nurodytų Įsakymo Nr. 1-03 punktų, kiekvienam iš sprendimų 
yra nustatytos atitinkamos teisinės pasekmės. Įsakymo Nr. 1-03 13 punkte numaty-
to sprendimo teisinės pasekmės, skirtingai nuo dviejų pirmų (Įsakymo Nr. 1-03 11 ir  
12 punktuose numatytų), nėra siejamos su kokių nors įpareigojimų prašymą padavu-
sio asmens atžvilgiu nustatymu ar atsiradimu, o pasireiškia tuo, kad, gavęs tokį Komisi-
jos sprendimą, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius turi priimti sprendimą įrašyti 
aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (Įsakymo Nr. 1-03 14 p.). 
Įsakymo Nr. 1-03 14 punkte nėra numatyta galimybė, priimant tokį sprendimą, nusta-
tyti prašymą dėl aprobavimo padavusiam asmeniui kokius nors įpareigojimus ar są-
lygas. Kaip matyti iš skundžiamo atsakovo 2007 m. birželio 4 d. įsakymo, tai nebuvo 
padaryta ir pareiškėjo atžvilgiu. Todėl konstatuota, kad pareiškėjo skundžiamas Komi-
sijos sprendimas jo teisinių pasekmių aspektu buvo realizuotas tinkamai – taip, kaip 
to reikalauja minėtos Įsakymo Nr. 1-03 nuostatos. Tai reiškia, kad ABTĮ taikymo po-
žiūriu šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti kokių nors pareiškėjo teisių ar įstatymų 
saugomų interesų pažeidimą (2008 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A143-2003/2008).

V.3.3. Leidimas naudoti naudingąsias iškasenas 
(Leidimo naudoti gamtos išteklius taisyklių 22.6, 42, 48.1, 48.6 p.)

70. Viena iš teisės naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes įgyvendinimo sąly-
gų yra kompetentingos institucijos išduotas leidimas. Tokių leidimų išdavimo tvarką 
nustato ŽGĮ 13 straipsnis bei Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus anglia-
vandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gel-
mių ertmes išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
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vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 (ankstesnis akto pavadinimas – Leidimų naudoti nau-
dingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio 
vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo tvarka; Žin., 2002, Nr. 16-607; toliau – 
ir Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklės).

71. Dėl teisės atsisakyti išduoti leidimą naudoti gamtos išteklius aktuali adminis-
tracinė byla Nr. A442-424/2013. Šioje byloje pareiškėjas ginčijo LGT 2012 m. sausio 30 d. 
sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta pareiškėjui neišduoti leidimo naudoti dolomi-
to išteklius. Ginčijamas aktas priimtas vadovaujantis Leidimų naudoti gamtos išteklius 
taisyklių 41 punktu ir įvertinus Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų išdavimo komi-
sijos argumentus, juo nuspręsta pritarti komisijos siūlymui neišduoti UAB „Skaistgi-
rio skalda“ ir AB „Dolomitas“ leidimų naudoti Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio 
dolomito išteklius. Nurodyta, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgus į racionalaus 
žemės gelmių išteklių naudojimo, aplinkosauginius ir ekologinius aspektus bei ben-
drovių pateiktą informaciją, kad joms nepavyko rasti abi šalis tenkinančio sprendimo 
dėl telkinio padalijimo į du konsoliduotus žemės plotus, kaip tai buvo numatyta Šiau-
lių RAAD priimtame sprendime, o taip pat įvertinus telkinio geologinės sąrangos ypa-
tumus. Administraciniai teismai pareiškėjo reikalavimą pripažino nepagrįstu.

LVAT pažymėjo, kad Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių 22.6 punktas nu-
statė, jog pageidaujantys gauti leidimą Lietuvos geologijos tarnybai turi pateikti PAV 
atrankos išvados arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio 
aplinkai požiūriu (taikoma išžvalgytiems ištekliams ir ertmėms) kopiją (jeigu vertini-
mas ir atranka privalomi ir šie dokumentai yra parengti). Remiantis minėtų taisyklių 
48.1 punktu, leidimas (taip pat pakartotinis) neišduodamas, jeigu pateikiami ne visi 
dokumentai, kurių reikia leidimui gauti, arba dokumentai neatitinka nustatytų reikala-
vimų (šių taisyklių 22–28, 30 ir 31 punktai).

Byloje nustatyta, kad UAB „Skaistgirio skalda“ patikslintame prašyme nurody-
ti sklypai, kuriuose pareiškėjas pageidavo kasti dolomitą, neatitiko UAB „GJ Magma“ 
parengtos PAV ataskaitos ir Šiaulių RAAD 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimo, kuriuo 
buvo įvertinta PAV ataskaita ir pritarta ataskaitoje nurodyto telkinio naudojimui. Tokia 
situacija vertinta kaip sprendimo dėl pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 
poveikio aplinkai požiūriu, reikalaujamo pagal Leidimų naudoti gamtos išteklius taisy-
klių 22.6 punktą, nepateikimas, kas sudaro pagrindą neišduoti ginčui aktualaus leidi-
mo vadovaujantis Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių 48.1 punktu.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju Leidi-
mų naudoti gamtos išteklius taisyklių 42 punktas46 negalėjo būti taikomas, nes pastarasis 
46 Taisyklių 42 punktas įtvirtina, jog „ Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi daugiau nei vieno pareiškėjo 

prašymus (ir šių Taisyklių reikalavimus atitinkančius dokumentus), nurodytus šių Taisyklių  
41 punkte, išduoti leidimą naudoti tą patį objektą, nagrinėja tik tuos vėliau pateiktus prašymus, kurie 
gauti iki leidimo naudoti šį objektą išdavimo. Gauti po minėto leidimo išdavimo prašymai kartu 
su jų lydimaisiais dokumentais nenagrinėjami ir grąžinami pareiškėjui. Kai gauti daugiau nei vieno 
pareiškėjo prašymai (ir šių Taisyklių reikalavimus atitinkantys dokumentai):
42.1. Lietuvos geologijos tarnyba, atsižvelgdama į pareiškėjų pateiktus dokumentus ir esamą galimybę 
(jeigu ji yra) skaidyti objektą, siūlo pareiškėjams per 30 dienų susitarti dėl objekto skaidymo į dalis 
(mažesnius objektus). Pareiškėjams per nurodytą terminą nepateikus rašytinio susitarimo, Lietuvos 
geologijos tarnyba, vadovaudamasi racionalaus žemės gelmių išteklių naudojimo principu, priima 
sprendimą dėl objekto skaidymo į dalis (mažesnius objektus) ir leidimų išdavimo pareiškėjams. 
Pareiškėjai pagal prašymų pateikimo eiliškumą įgyja teisę pasirinkti suskaidyto objekto dalį. Jeigu 
kurių nors pareiškėjų prašymai netenkinami, jiems apie tai pranešama raštu;
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punktas reglamentuoja atvejus, kuomet yra gauti visi Leidimų naudoti gamtos ište-
klius taisyklių reikalavimus atitinkantys dokumentai. Aptariamu atveju nustatyta, kad 
pateikta PAV ataskaita neatitiko prašyme išduoti leidimą naudoti telkinio išteklius 
nurodytos ūkinės veiklos varianto, todėl Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių  
48.6 punkte47 numatytas leidimo neišdavimo pagrindas netaikytinas.

LVAT vertinimu, konkrečios teisės normos, kuria grindžiamas atsisakymas išduo-
ti leidimą naudoti telkinio išteklius, nenurodymas šiuo atveju yra tik formalus pažei-
dimas, kadangi iš ginčijamo atsakovo sprendimo matyti, jog teisinis pagrindas, kuriuo 
viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas sprendimą, buvo Leidimų nau-
doti gamtos išteklius taisyklės (2013 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A442-424/2013).

42.2. jeigu objektas dėl technologinių ar kitų priežasčių, susijusių su racionaliu žemės gelmių išteklių 
naudojimu, negali būti skaidomas, Lietuvos geologijos tarnyba priima sprendimą dėl leidimo išdavimo 
pareiškėjui, kuris pirmasis pateikė prašymą. Kitiems pareiškėjams motyvuotai pranešama apie 
atsisakymą išduoti leidimą.“

47 Taisyklių 48.6 punktas nustato, jog „Leidimas (taip pat pakartotinis) juridiniam asmeniui ar šių 
asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, neišduodamas, jeigu: <...> 48.6. šių Taisyklių 
42 punkte nurodytais atvejais“.
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VI. KULTŪROS PAVELDO APSAUGA

1. Kultūros paveldas – tai karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir per-
duodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiū-
riu. Nekilnojamasis kultūros paveldas (toliau – ir NKP) – tai kultūros paveldo dalis, 
kurią sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikš-
mintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su 
užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija. Kultūros paveldo objektai – pavieniai, 
kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kul-
tūros vertybės (toliau – ir NKV), t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško 
plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertin-
gųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar 
gali jais būti. Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar vietovės 
reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis 
turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso. 
Vertingoji savybė – kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, 
vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. (NKPAĮ 2 str. 20, 21, 13, 14, 
40 d.).

2. Nekilnojamųjų kultūros vertybių gynimas ir apsauga patenka į viešojo intere-
so sąvoką. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012, kurioje prokuroras 
kreipėsi į teismą, siekdamas paneigti galimas statybas Kauno IX forto ir šio objekto 
apsaugos teritorijose, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog 
Kauno IX fortas – neatsiejamas nuo visos visuomenės ir akivaizdžiai yra ta vertybė, 
kuri turi būti saugoma, ginama Lietuvos Respublikos Konstitucijos, todėl tokio intere-
so gynimas neabejotinai patenka į viešojo intereso sąvoką ir kaip vertybė gali bei turi 
būti ginama valstybės kompetentingų institucijų. Tokie objektai, kaip Kauno IX fortas, 
turi būti paveldimi, perduodami iš kartos į kartą, kaip neatsiejama istorinė visos visuo-
menės dalis (2012 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012; 
taip pat žr. 2010 m. vasario 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-361/2010; 
2014 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-923/2013).

3. Nekilnojamasis kultūros paveldas saugomas įvairiomis formomis: 1) apskaita; 
2) skelbimu saugomu; 3) saugojimu – tvarkyba ir naudojimu; 4) pažinimu, jo sklai-
da; 5) atgaivinimu (reabilitacija) (šiuo aspektu žr. NKPAĮ 4 str. 1 d.). Jo teisinę apsau-
gą sudaro: 1) NKPAĮ ir kitų įstatymų nustatyti paveldosaugos reikalavimai kultūros 
paveldo objektams, jų teritorijoms, vietovėms ir apsaugos zonoms; 2) Saugomų terito-
rijų įstatymo ir NKPAĮ nustatyti reikalavimai kultūros paveldo objektams, esantiems 
draustiniuose, rezervatuose, valstybiniuose parkuose; 3) Teritorijų planavimo įstaty-
mo, Saugomų teritorijų įstatymo ir pagal NKPAĮ parengtų teritorijų planavimo doku-
mentų nustatyti reikalavimai; 4) valdytojų įsipareigojimai, nustatyti apsaugos sutartyse  
(NKPAĮ 4 str. 4 d.).
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VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI 
(NKPAĮ 1 str. 1, 2 d.; 5 str. 10 d. 5 p.; VAĮ 8 str.)

4. Vienas iš Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravi-
mo subjektų yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – 
ir KPD). NKPAĮ 5 straipsnio 10 dalis nustato KPD kompetenciją NKP apsaugos vals-
tybinio administravimo srityje. Pagal šios dalies 5 punktą, KPD teikia šiuo įstatymu 
pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

4.1. Aiškindamas šią normą, LVAT yra pažymėjęs, jog NKPAĮ nenumato, kokie 
konkretūs reikalavimai gali būti teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims. NKPAĮ 
paskirtis – išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kar-
toms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Šis įstatymas: 1) įgyvendi-
na Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Tarptautinių sutarčių ir Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymų nuostatas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje; 2) nu-
stato nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, apskai-
tos, saugojimo ir tvarkybos, šio ir kitų teisės aktų nustatytų paveldosaugos reikalavimų 
laikymosi priežiūros, kultūros paveldo objektų būklės stebėjimo teisinius pagrindus;  
3) saugo nematerialųjį kultūros paveldą, nustatydamas su juo susijusių vietų ir kito-
kių nekilnojamųjų daiktų apsaugą (NKPAĮ 1 str. 1 ir 2 d.). Todėl, aiškinant NKPAĮ  
5 straipsnio 10 dalies 5 punkto nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, konsta-
tuotina, jog KPD gali duoti tik tokius nurodymus, kurie užtikrina NKPAĮ 1 straipsnio 
1 ir 2 dalyse įtvirtintų tikslų įgyvendinimą (žr. 2012 m. liepos 12 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A442-2079/2012, kurioje vertintas reikalavimas nutraukti alaus dary-
klos pastato remonto darbus, kol bus nustatyta tvarka parengtas tvarkybos darbų pro-
jektas ir išduotas leidimas pripažintas teisėtu.).

4.2. Be to, KPD teikiami reikalavimai turi atitikti VAĮ 8 straipsnio reika-
lavimus (šiuo aspektu žr. 2012 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A442-2079/2012).

VI.2. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSKAITA

VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą 
(Konstitucijos 42 str. 2 d.; NKPAĮ 2 str. 14, 21, 40 d.; VAĮ 8 str.;  

NKV atskleidimo aprašas 4,7,10 p.)

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitą sudaro inventorizavimas, konkrečių 
NKV atskleidimas ir registravimas (NKPAĮ 8 str. 1 d.). NKV reikšmingumą, kultūros 
paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir teritorijos ribas apibrėžia 
KPD ir savivaldybių sudarytos NKP vertinimo tarybos. Savivaldybės ar kelių savival-
dybių sudarytos NKP vertinimo tarybos sprendžia dėl savivaldybės teritorijoje esančio 
vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių ir 
vietinio reikšmingumo lygmens nustatymo, vietinio reikšmingumo lygmens NKP te-
ritorijos ribų apibrėžimo ir apsaugos reikalingumo, apsaugos vietinio reikšmingumo 
lygmens nekilnojamosioms kultūros vertybėms netaikymo ar tokių vertybių apskaitos 
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duomenų tikslinimo. KPD NKP vertinimo tarybos sprendžia dėl Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje esančio NKP vertingųjų savybių nustatymo, teritorijos ribų apibrėžimo 
ir nacionalinio, regioninio ar vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamosioms kul-
tūros vertybėms nustatymo, apsaugos reikalingumo, apsaugos nekilnojamosioms kul-
tūros vertybėms netaikymo ar tokių vertybių apskaitos duomenų tikslinimo (NKPAĮ  
8 str. 5 d.). 

6. Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo ly-
gmens nustatymo kriterijų aprašas, patvirtintas kultūros ministro 2005 m. balandžio 
15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756; 2013, Nr. 63-3151; toliau – ir NKV 
nustatymo aprašas), reglamentuoja NKV vertinimą, atranką, reikšmingumo lygmens 
nustatymą, jų kriterijus bei šių kriterijų taikymą, nustatant kultūros paveldo objektų 
ar vietovių vertingąsias savybes ir jų reikšmingumą, atrenkant NKV, kurioms reikalin-
ga apsauga, apibrėžiant kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ribas ir teikiant 
juos įregistruoti į Kultūros vertybių registrą bei tikslinant duomenis Registre įrašytoms 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms. Tuo tarpu kultūros ministro 2005 m. birželio 
22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui 
reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašas (Žin., 2005, Nr. 80-2927; toliau – ir NKV 
atskleidimo aprašas) nustato duomenų, reikalingų nustatyti kultūros paveldo objektų 
ar vietovių ir jų vertingųjų savybių reikšmingumą, apimtį bei nustato duomenims gau-
ti reikalingų istorinių ir fizinių tyrimų skirstymą.

7. Nekilnojamosios kultūros vertybės registruojamos NKP vertinimo tarybai nu-
sprendus, kad vertybei reikalinga apsauga. Tokios vertybės registruojamos kaip didelę 
mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turintys pavieniai, kompleksiniai ar į komplek-
sus įeinantys kultūros paveldo objektai ar vietovės. Vertinimo tarybų sprendimai skel-
biami KPD ir NKP vertinimo tarybas sudariusių savivaldybių interneto svetainėse, o 
informacija apie įregistravimą – Kultūros vertybių registre teisės aktų nustatyta tvar-
ka (NKPAĮ 8 str. 8 d.). Vertinimo tarybai aktu patvirtinus vertingųjų savybių, kultūros 
paveldo objekto teritorijos, vietovės apibrėžimo pokyčius, Vertinimo tarybos teikimu 
Kultūros vertybių registro tvarkytojas patikslina nekilnojamosios kultūros vertybės 
duomenis Kultūros vertybių registre (NKV nustatymo aprašo 27 p.). Atkreiptinas dė-
mesys, jog NKP vertinimo tarybų funkcijas, teises, sudarymą, personalinę sudėtį bei 
darbo organizavimo tvarką detalizuoja kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsa-
kymu Nr. ĮV-149 patvirtinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyz-
diniai nuostatai (Žin., 2005, Nr. 52-1755; toliau – ir NKP vertinimo tarybų nuostatai).

8. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad didelė dalis administracinių bylų NKP 
apsaugos srityje buvo susijusi su NKP registravimu Kultūros vertybių registre (žr., pvz., 
2012 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-245/2012; 2011 m. sausio 
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010; 2007 m. gruodžio 17 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007; 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A415-2282/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis  
Nr. 10, 2006); taip pat NKV duomenų Kultūros vertybių registre pakeitimu (patikslinimu)  
(žr., pvz., 2013 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1205/2013; 
2011 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011).

9. Analizuodamas šias bylas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pa-
žymėjęs, kad pagal NKPAĮ nuostatas kultūros paveldo objektas, atitinkantis įstatymo 
kriterijus, gali būti pripažintas NKV neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas 
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priklauso (NKPAĮ 2 str. 21 p.). Taigi, NKPAĮ numato teisėto objekto savininko ar valdy-
tojo teisių suvaržymo galimybę tam tikrą objektą pripažinus saugotina kultūros vertybe 
(šiuo aspektu žr. 2011 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010; 
2007 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007). Lietuvos 
kultūros vertybių apsauga yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucijos 42 str.  
2 d.48), kurios įgyvendinimas adekvačiomis priemonėmis yra teisinės valstybės princi-
pų turinio dalimi. Konstituciniai teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principai dar-
niai koreliuoja su kitais principais, tarp jų ir proporcingumo principu. Šiuo požiūriu 
Lietuvos kultūros vertybių apsaugos, gausinimo ir perdavimo ateities kartoms tikslai ir 
priemonės, taikomos teisės aktais įrašant objektą į Kultūros vertybių registrą ir iman-
tis kultūros vertybių apsaugos, yra adekvačios vykdant valstybei tenkančias konstitu-
cines pareigas (šiuo aspektu žr. 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A415-2282/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 10, 2006).

10. Tačiau svarbu, kad tik NKPAĮ 2 straipsnio 14 dalyje, 21 dalyje, 40 daly-
je numatytus kriterijus atitinkantis objektas gali būti pripažintas nekilnojamąja kul-
tūros vertybe, o šių kriterijų atitikimas turi būti konstatuotas VAĮ 8 straipsnio rei-
kalavimus atitinkančiame akte (2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-245/2012). 

10.1. Ši taisyklė buvo suformuota administracinėje byloje Nr. A502-245/2012, ku-
rioje ginčas kilo dėl akto, kuriuo nustatyta, kad Tarandės senosios kapinės yra NKV, 
registruojama Kultūros vertybių registre, bei dėl šios NKV įregistravimo Kultūros ver-
tybių registre. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje konstatavo, jog 
ginčijamas aktas (KPD vertinimo tarnybos 2010 m. gruodžio 7 d. aktas) neatitinka jam 
įstatymų keliamų reikalavimų ir nėra pagrįstas pakankamais objektyviais duomeni-
mis, leidžiančiais daryti išvadą dėl konkrečios NKV egzistavimo konkrečioje vietoje 
– kapinių išlikimo faktas ir konkreti vieta grindžiami prielaidomis. Kadangi Kultūros 
vertybių registre kaip NKV Tarandės senosios kapinės įregistruotos 2010 m. gruodžio 
7 d. akto pagrindu, pripažinus šį aktą neteisėtu ir nepagrįstu bei jį panaikinus, teisėjų 
kolegijos vertinimu, išnyko pagrindas objekto registravimui Kultūros vertybių registre, 
tenkinamas ir pareiškėjo reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo šią registraciją panai-
kinti (2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-245/2012).

10.2. Administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011 taip pat nuspręsta panaikinti 
KPD tarybos 2010 m. kovo 30 d. aktą, kuriuo ši taryba sumažino NKV (T. I. sodybos) 
ribas, kadangi buvo pažeista KPD vertinimo tarybos sprendimų priėmimo tvarka (gin-
čijamam sprendimui nepritarė želdynų srities specialistas). Ši išvada taip pat lėmė, jog 
teismas įpareigojo KPD panaikinti įrašą, padarytą Kultūros vertybių registre dėl T. I. 
sodybos dėl duomenų patikslinimo NKP vertinimo tarybos 2010 m. kovo 30 d. akto  
pagrindu (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011).

10.3. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010 buvo padaryta išvada, 
kad KPD sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Šioje byloje pareiškėjas ginčijo KPD NKP 
vertinimo tarybos 2009 m. birželio 9 d. sprendimo dalį, kuria nutarta Panevėžio muilo 
fabriko statinius – administracinį pastatą, gamybinį pastatą ir transformatorinę, esan-
čius Panevėžyje, įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Ginčijamu sprendimu Panevėžio 
muilo fabriko statinių kompleksas (susidedantis iš administracinio pastato, gamybinio 

48 „Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei 
vertybių apsauga.“
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pastato, sandėlio, transformatorinės) pripažintas regioninės reikšmės nekilnojamąja 
kultūros vertybe, turinčia architektūrinę vertę, kuriai reikalinga teisinė apsauga.

Analizuodamas kilusį ginčą, LVAT pažymėjo, kad Panevėžio muilo fabriko kom-
pleksą sudarančių pastatų vertingosios savybės yra įvardytos vertinimo tarnybos sura-
šytuose 2009 m. birželio 9 d. akto prieduose. Tarybos narių išreikštas kiekvieno pastato 
atskirai architektūrinių savybių vertinimas yra pagrįstas jų, kaip specialistų, nuomone 
bei akte nurodytų specialiosios literatūros šaltinių, archyvinės medžiagos, tyrimų atas-
kaitos duomenimis. Dauguma vertinimo tarybos narių yra nekilnojamojo kultūros pa-
veldo apsaugos specialistai, turintys praktiką architektūrinio, istorinio nekilnojamojo 
kultūros paveldo srityje. Specialistai, vertindami pastatų visumą, atskleidė jų pirminę ir 
istoriškai (per kelis istorinius raidos etapus) susiklosčiusią gamybinę ir ūkinę paskirtį, 
teritorijos planavimo sprendinių: administracinio pastato, gamybinio pastato, sandė-
lio, transformatorinės ir fontano planinę ir tūrinę erdvinę kompoziciją kaip komplekso 
vertingąsias savybes. Abejoti šių asmenų – profesionalų – nuomone, pagrįsta atliktų 
tyrimų duomenimis, teismas neturi jokio pagrindo. Byloje esanti NKP apsaugos speci-
alisto pozicija LVAT vertinimu nėra pakankama anksčiau nurodytų specialistų – KPD 
vertinimo tarybos narių – vertinimams bei pozicijai paneigti. Architektūrinės vertin-
gosios Panevėžio muilo fabriko komplekso savybės atsakovo surašytame akte yra at-
skleistos tiek remiantis jų fizine išraiška, tiek pažymint architektūrinę bei istorinę jų 
vertę, nurodytas komplekso, kaip visumos, reikšmingumas. 

NKV atskleidimo aprašo 4 ir 7 punktuose yra išvardyti duomenys, reikalingi ver-
tinamų objektų ir jų elementų vertingųjų savybių atskleidimui bei duomenims gau-
ti reikalingų tyrimų rūšys. Aprašo nuostatos nustato pareigą atlikti reikalingus ir pa-
kankamus objekto kultūrinei vertei nustatyti tyrimus, tačiau nereikalauja atlikti visų 
minėtose teisės normose išvardytų tyrimų kiekvienu konkrečiu atveju. Pagal aprašo  
10 punktą konkrečius reikalingus tyrimus pasirenka NKV atskleidimą organizuojantys 
ir vykdantys juridiniai ir fiziniai asmenys. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo turimi 
ir priimant skundžiamą sprendimą naudoti duomenys apie Panevėžio muilo fabriko 
kompleksą bei atlikti specialieji fiksavimo, istorinės-meninės raidos tyrimai sudarė pa-
grindą šį objektą (pastatų kompleksą) kvalifikuoti kaip architektūrinę nekilnojamąją 
kultūros vertybę. Dėl išdėstytų aplinkybių argumentas, kad ginčijamame akte nebuvo 
atskleistas Panevėžio muilo fabriko statinių komplekso fizinių elementų vertingumas 
etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu, atmestas kaip nepagrįstas (2011 m. 
sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010; taip pat žr. 2007 m. 
gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007, kurioje teismas pri-
pažino, jog Vilniaus sporto ir koncertų rūmai pagrįstai kvalifikuoti kaip istorinė ir ar-
chitektūrinė NKV).

11. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad KPD vertinimo tarybų protokoliniai nu-
tarimai negali būti savarankiškas ginčo administraciniame teisme dalykas. Vertinimo 
tarybų posėdžių protokoliniai nutarimai yra procedūriniai dokumentai, kuriuose raš-
tu fiksuojama posėdžio eiga, pagrindinės pasisakymų tezės, vertinimo tarybos narių 
balsavimo rezultatai, tačiau baigiamasis procedūros dokumentas yra vertinimo tarybos 
sprendimas, kuris įforminamas aktu ir kuris sukelia konkrečias teisines pasekmes (pvz., 
yra pagrindas atlikti pakeitimus Nekilnojamųjų vertybių registre). Būtent pastarasis ak-
tas administracinių teismų praktikoje laikytinas savarankišku ginčo administraciniame 
teisme dalyku (šiais aspektais žr. 2013 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje byloje  
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Nr. A146-1205/2013; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-
237/2012; 2011 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011). 
Tačiau jei vis dėlto KPD vertinimo tarybos priimtas protokolinis sprendimas buvo 
pagrindu atlikti pakeitimus Kultūros vertybių registre, t. y. būtent protokoliniu spren-
dimu buvo sukeltos tiesioginės pasekmės kultūros vertybės statusui, darytina išva-
da, kad jis gali būti savarankišku ginčo administracinėje byloje dalyku (šiuo aspektu  
žr., pvz., 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007)49.

12. Pažymėtina, kad ginčydami tam tikro objekto įrašymą Kultūros vertybių re-
gistre, pareiškėjai (pvz., to objekto savininkai) dažnai remiasi jų turimų teisėtų lūkesčių 
pažeidimu, tačiau šio pažeidimo nepagrindžia (šiuo aspektu žr., pvz., 2007 m. gruodžio 
17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007; 2013 m. spalio 1 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A146-1205/2013; 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A415-2282/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis  
Nr. 10, 2006).

13. Kaip minėta, NKP vertinimo tarybos taip pat apibrėžia NKV teritorijos ri-
bas. Pagal NKPAĮ 11 straipsnio 1 dalį kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo 
užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsie-
jama. Kultūros paveldo objekto teritorija – tai kultūros paveldo objekto užimamas ir 
jam naudoti reikalingas žemės sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos 
reikalavimai (NKPAĮ 2 str. 15 d.). Pagal NKV nustatymo aprašo 3 punktą objekto te-
ritorija – tai nuo objekto neatsiejamas, jo užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės 
ir (ar) kitas plotas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, nurodytos 
teisės aktų nuostatos patvirtina ne tik tai, kad kultūros paveldo objekto teritorija yra 
neatsiejama kultūros paveldo objekto dalis, bet ir tai, kad tokia teritorija gali būti tik 
tokia, kuri reikalinga naudoti atitinkamą kultūros paveldo objektą. Kitaip tariant, nu-
statant kultūros paveldo objekto teritoriją, turi būti vertinama, kokia teritorija reika-
linga atitinkamam kultūros paveldo objektui naudoti (šiuo aspektu žr. 2011 m. liepos 
15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011).

VI.3. KITOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PRIEMONĖS

14. Kaip jau minėta, NKP teisinės apsaugos užtikrinimas taip pat sietinas su STĮ, 
TPĮ, Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymusi bei 
šiuose aktuose numatytų procedūrų atlikimu (šiuo aspektu žr. NKPAĮ 4 str. 4 d.), kurių 
teisėtumas taip pat analizuojamas administraciniuose teismuose. 

14.1. Teritorijų planavimo ir statybų teisinių santykių aspektu galima paminėti, 
pavyzdžiui, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-912/2009, 
kurioje kilo ginčas dėl naujų pastatų (tvorelės) įrengimo nekilnojamoje kultūros ver-
tybėje; 2012 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012, kurio-
je kilo ginčas dėl prokuroro prašymo panaikinti patvirtintą detalųjį planą – pareikštu 
reikalavimu buvo siekiama paneigti galimas statybas Kauno IX forto ir šio objekto ap-
saugos teritorijose; 2013 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-439/2013, 

49 Plačiau apie NKP vertinimo tarybų darbo organizavimo tvarką ir jų darbo metu priimamus aktus  
žr. NKP vertinimo tarybų nuostatus (16, 19 p.).
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kurioje kilo ginčas dėl savivaldybės administracijos atsisakymo derinti atrakcionų 
parko projektą, nes šis neatitinka NKPAĮ nuostatų; 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A502-2393/2013, kurioje ginčas kilo dėl suformuluoto reika-
lavimo pareiškėjai rengiant gyvenamosios paskirties pastato techninį projektą vado-
vautis paveldo tvarkybos reglamento nuostata; 2014 m. sausio 9 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A602-923/2013, kurioje buvo ginčijami teritorijų planavimo ir statybą 
leidžiantys dokumentai, nes priimant juos neatsižvelgta į tai, jog suplanuotoje terito-
rijoje yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir pažeisti NKPAĮ 22 straipsnio įtvirtinti ir 
teritorijų planavimo procedūrai keliami reikalavimai; 2008 m. balandžio 21 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A146-677/2008, kurioje ginčas kilo dėl valstybinę teritori-
jų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos sprendimų detaliojo teritorijų plana-
vimo proceso baigiamajame etape, susijusių su Pasaulio paveldo objekte – Vilniaus se-
namiestyje – esančios teritorijos planavimu; 2010 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010, skelbtą Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenyje Nr. 19, 2010, kurioje buvo nagrinėjamas Palangos miesto 
centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano teisėtumas ir kt. 

15. Atsižvelgiant į šio apibendrinimo objektą, apibrėžtą įvadinėje darbo dalyje, 
plačiau dėl NKP apsaugos teritorijų planavimo ir statybų srityje žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės 
normas, apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 
2009 m., 376–442 p.); taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, tai-
kant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 374–447 p.).
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VII. EKONOMINIS APLINKOS APSAUGOS MECHANIZMAS

1. Pagal AAĮ 28 straipsnį, ekologiniai ir ekonominiai valstybės interesai derinami 
taikant Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintą ekono-
minį aplinkos apsaugos mechanizmą. Jį sudaro: 1) mokesčiai už gamtos išteklių naudo-
jimą; 2) mokesčiai už aplinkos teršimą; 3) kreditavimo reguliavimas; 4) valstybės sub-
sidijos; 5) kainų politika; 6) ekonominės sankcijos ir nuostolių kompensavimas; 7) kiti 
ekologiniai mokesčiai ir priemonės.

2. Atsižvelgiant į administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų pobūdį bei jų 
kiekį, toliau apibendrinime apžvelgiama šių teismų praktika, susijusi su mokesčiais už 
aplinkos teršimą ir valstybių gamtinių išteklių naudojimą, vietines rinkliavas aplinkos 
srityje bei aplinkos apsaugos priemonių finansavimu savivaldybių aplinkos apsaugos 
rėmimo specialios programos lėšomis.

VII.1. MOKESČIAI UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ  
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ

3. Asmenų mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo tvarką ir kontrolę nusta-
to Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Tuo tarpu Lietuvos 
Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas reguliuoja valstybinių 
gamtos išteklių, kurie pagal šį įstatymą yra mokesčio objektas, apmokestinimo mokes-
čiu už valstybinius gamtos išteklius ir ginčų nagrinėjimo tvarką. 

4. Bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (Žin., 
2008, Nr. 79-3140) taip pat buvo patvirtinti šie nagrinėjama tema aktualūs poįstatymi-
niai teisės aktai: Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavi-
mo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – ir MAT iš mobilių taršos šaltinių aprašas); 
Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėji-
mo tvarkos aprašas (toliau – ir MAT iš stacionarių taršos šaltinių aprašas); Mokesčio 
už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo 
tvarkos aprašas (toliau – ir MAT gaminių atliekomis aprašas); Mokesčio už aplin-
kos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – 
ir MAT pakuotės atliekomis aprašas). Be to, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 buvo patvirtintas Mokesčio už aplinkos 
teršimą kontrolės tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 47-1884; toliau – ir MAT kontrolės 
aprašas).

5. Pirmiau paminėtų įstatymų tikslas (paskirtis) – ekonominėmis priemonėmis 
skatinti gamtos išteklių naudotojus taupiai ir efektyviai naudoti valstybinius gamtos iš-
teklius, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kiekiui bei kokybei išsau-
goti valstybines išlaidas, ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos 
teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į 
aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgy-
vendinti (žr. MATĮ 1 str. 2 d.; MVGIĮ 2 str.). Jais taip pat įgyvendinamas principas „ter-
šėjas moka“ (šiuo aspektu žr. 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A520-1831/2013).
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5.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog MATĮ tiks-
lai suponuoja būtinybę ypatingam teisiniam režimui, užtikrinančiam aplinkosaugos 
priemonių (mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršy-
ti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų) efektyvumą (žr. Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A7-928/2005; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A520-1831/2013).

VII.1.1. Mokestis už aplinkos teršimą

6. MAT objektas yra:
1) išmetami į aplinką teršalai (MATĮ 3 str. 1 p.). Teršalai – tai į aplinką išmetamos 

teršiančios medžiagos, kurios kenksmingai veikia žmogaus sveikatą ir aplinką (MATĮ  
2 str. 20 d. (2004 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-1970 redakcija);

2) MATĮ 3 priedėlyje nurodyti gaminiai, kurie nėra bet kokio kito pagaminto ar 
įvežto (importuoto) į Lietuvos Respublikos teritoriją gaminio sudedamoji dalis, be ku-
rios gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį (MATĮ 3 str. 2 p. (2011 m. balan-
džio 28 d. įstatymo Nr. XI-1371 redakcija). MATĮ 3 priedėlyje nurodyti šie gaminiai: 
padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg (naujos, restauruotos, naudotos); akumuliato-
riai; baterijos (galvaniniai elementai); vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai; 
vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai; automobilių hidrauliniai (tepaliniai) 
amortizatoriai;

3) pripildyta pakuotė, nurodyta MAĮ 4 priedėlyje (MATĮ 3 str. 3 p.). MATĮ 4 prie-
dėlyje nurodytos šios pakuotės rūšys: stiklinė pakuotė; plastikinė pakuotė; PET (poli-
etileno tereftalatas) pakuotė; kombinuota pakuotė; metalinė pakuotė; popierinė ir kar-
toninė pakuotė; kita pakuotė.

7. MAT iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai 
asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti 
TIPK leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką nor-
matyvai (MATĮ 4 str. 1 d. (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-288 redakcija). MAT 
iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūki-
nei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių (MATĮ 4 str. 2 d.). MAT ga-
minių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai (MATĮ  
4 str. 3 d.).

8. MAT tarifai ir tarifų koeficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal 
jų kenksmingumą aplinkai (MATĮ 5 str. 1 d.). MAT iš stacionarių taršos šaltinių tari-
fai, pateikti MATĮ 1 priedėlyje, nustatomi vienai teršalų tonai (MATĮ 5 str. 2 d.). Sta-
cionarių taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams, kuriems nustatytas laikinai 
leistinos taršos normatyvas, MAT tarifai, nustatyti MATĮ 1 priedėlyje, didinami taikant 
koeficientą 1,2 (MATĮ 5 str. 3 d.). MAT iš mobilių taršos šaltinių tarifai vienai tonai su-
naudotų degalų, o oro transporto priemonėms – pakilimo ir nusileidimo ciklui pateik-
ti MATĮ 5 priedėlyje (MATĮ 5 str. 4 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 re-
dakcija). MAT iš mobilių taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į taršos šaltinio technines 
savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant Vyriausybės arba jos įgaliotų 
institucijų nustatytus koeficientus (MATĮ 5 str. 5 d.). Apmokestinamų teršalų sąrašą,  
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išskyrus 1 priedėlyje nurodytus teršalus, ir jų grupes nustato ir tvirtina Vyriausybė ar 
jos įgaliotos institucijos (MATĮ 5 str. 6 d.). Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokes-
čio už aplinkos teršimą šių gaminių atliekomis tarifai pateikti MATĮ 3 priedėlyje (MATĮ  
5 str. 7 d.). Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir MATĮ pakuotės atliekomis tarifai pa-
teikti MATĮ 4 priedėlyje (MATĮ 5 str. 8 d.). MAT tarifai, išskyrus tuos, kurie nustatomi 
kaip tam tikras kainos procentas, indeksuojami Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų 
nustatyta tvarka, taikant vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą (MATĮ 5 str. 9 d.).

9. MAT mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai (MATĮ 7 str. 1 d. (2009 m. 
gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija). MAT sumokamas ir mokesčio už aplin-
kos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laiko-
tarpio pabaigos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijo-
je mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (MATĮ 7 str. 2 d. 
(2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija).

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal MATĮ privalo mokėti mokestį už 
aplinkos teršimą, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka tvarko teršalų 
išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamo-
sios pakuotės apskaitą (MATĮ 8 str. 1 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 
redakcija). MAT apskaičiuojamas ir mokamas Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų 
nustatyta tvarka (MATĮ 8 str. 2 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakci-
ja). MAT iš stacionarių taršos šaltinių mokamas už faktiškai per mokestinį laikotarpį 
išmestą į aplinką teršalų kiekį, už teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus oro trans-
porto priemones) – už sunaudotą per mokestinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš 
oro transporto priemonių – už pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių (MATĮ 8 str. 3 d. 
(2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija). MAT gaminių ir (ar) pakuotės 
atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį tiektą Lietuvos Respubli-
kos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pripildytos gaminių apmokestina-
mosios pakuotės kiekį (MATĮ 8 str. 4 d. (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1894 
redakcija). MAT mokėtojas yra atsakingas už teršalų išmetimo į aplinką, apmokestina-
mųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitos tvarky-
mą ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijoje pateiktus duomenis (MATĮ 8 str. 5 d. 
(2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija).

11. Aplinkos ministerija kontroliuoja teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamų-
jų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitą, tikrina MAT 
apskaičiavimą (MATĮ 9 str. 1 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija). 

12. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie netvarko privalomos teršalų išmeti-
mo į aplinką apskaitos, teršalų kiekis nustatomas pagal aplinkos ministro patvirtintas 
metodikas ir (arba) metodikas, kurių sąrašas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu 
(MATĮ 9 str. 2 d. (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-288 redakcija). 

VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas 
(MATĮ 8 str. 1, 3 d.; 9 str. 3 d., 4 d. 1, 3 p.; MAT iš stacionarių taršos  

šaltinių aprašo 6–7 p.; MAT kontrolės aprašo 9.1 p.)

13. Pažymėtina, kad už išmestą iš stacionarių taršos šaltinių normatyvus viršijantį 
teršalų kiekį ar nuslėptą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų, ir (ar) apmokestinamųjų gaminių 
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bei pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį MAT mokamas taikant dides-
nį tarifą (MATĮ 9 str. 3 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija).

Pagal MATĮ 9 straipsnio 4 dalį, MAT taikant didesnį tarifą apskaičiuojamas:  
1) normatyvus viršijantį ir (ar) nuslėptą teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šalti-
nių, dauginant iš MAT iš stacionarių taršos šaltinių tarifo, pateikto MATĮ 1 priedėlyje, 
ir iš MAT iš stacionarių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto MATĮ 2 priedėlyje; 
2) nuslėptą degalų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose, dauginant iš MAT iš 
mobilių taršos šaltinių tarifo, nurodyto MATĮ 5 priedėlyje, ir iš MAT iš mobilių taršos 
šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto MATĮ 6 priedėlyje; 3) nuslėptą apmokestinamų-
jų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto MATĮ  
3 ar 4 priedėlyje, ir koeficiento 2.

14. Pastebėtina, kad didelė dalis apžvelgiamu laikotarpiu MAT srityje išnagrinėtų 
bylų buvo susijusi būtent su didesnio MAT tarifo taikymo pagrįstumu ir teisėtumu, 
pavyzdžiui, administraciniuose ginčuose spręstas klausimas dėl padidinto tarifo taiky-
mo už įvežtų padangų nuslėpimą, tai yra MAT deklaracijos nepateikimą ir MAT nesumo-
kėjimą nustatytais terminais (žr. 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A7-928/2005); už apmokestinamųjų gaminių (akumuliatorių, tepalo ir kuro filtrų bei 
oro filtrų) nuslėpimą, tai yra nedeklaravimą (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A520-2042/2013); už taršos (bendrojo azoto, teršalo BDS7) iš stacio-
narių taršos šaltinių nuslėpimą, tai yra deklaruotą mažesnę nei faktiškai išmesta taršą  
(žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-220/2012; 2011 m. lap-
kričio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2774/2011; 2012 m. birželio 21 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-2545/2012); už išmestą iš stacionarių taršos 
šaltinių normatyvus viršijantį teršalų kiekį (žr. 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A492-3649/2011); už taršą, išmestą į aplinką neturint TIPK leidimo 
(žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-220/2012), už nuslėptą 
taršą, išmestą iš stacionaraus taršos šaltinio, kai MAT nesumokėtas ir MAT deklaracija 
nepateikta laiku (MAT deklaracija pateikta pavėluotai, tai yra po mokestinio patikrinimo) 
(2012 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1563/2012); už apmokes-
tinamosios pakuotės nuslėpimą, tai yra teisės norminiais aktais reglamentuotų pirminės 
pakuotės naudojimo ataskaitų nepateikimą (2008 m. vasario 14 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A438-147/2008), ir kt. 

15. Aiškindamas apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamosios pakuotės nu-
slėpimo sampratą, įtvirtintą MATĮ 9 straipsnio 4 dalies 3 punkte, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas yra pažymėjęs, kad MATĮ tikslas yra ekonominėmis priemo-
nėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarky-
mą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio 
kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Siekiami tikslai suponuoja būti-
nybę ypatingam teisiniam režimui, užtikrinančiam aplinkosaugos priemonių (mažin-
ti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų 
išmetimo į aplinką normatyvų) efektyvumą. Deklaravimas nustatyta tvarka ir termi-
nais pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą yra pakankamas teisinis pagrindas 
taikyti MATĮ 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą mokesčio apskaičiavimo tvarką. Mokesčio 
nedeklaravimas reiškia kenksmingos veiklos masto ir su ja susijusių prievolių valsty-
bei slėpimą, neviešinimą, o tai kelia didesnį pavojų įstatymu saugomiems interesams ir 
sąlygoja didesnių piniginių prievolių valstybei atsiradimą. Todėl šiuo atveju nuslėptas 
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apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekis yra visas apmo-
kestinamųjų gaminių ar apmokestinamosios pakuotės kiekis, kurį mokesčio mokėtojas 
išleido į vidaus rinką, bet įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo ir už kurį nesumokė-
jo mokesčio. Taigi šioje byloje MAT deklaracijos nepateikimas ir mokesčio nesumokė-
jimas įstatyme nustatyta tvarka ir terminais kvalifikuotas kaip apmokestinamųjų ga-
minių bei apmokestinamosios pakuotės nuslėpimas (šiuo aspektu žr. 2005 m. rugsėjo 
14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7-928/2005; 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A492-1794/2014, kurioje prievolės deklaruoti neįvykdymas 
pripažintas pripildytos pakuotės ir taršos iš mobilių taršos šaltinių nuslėpimu). Lietu-
vos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad nuslėpimo sąvoka 
yra išaiškinta bendru kelių institucijų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663/409a 
„Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ (Žin., 2003, 
Nr. 4-152)50 (šiuo aspektu žr. 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A63-2058/2008); MAT iš mobilių taršos šaltinių aprašu (V dalis), MAT pakuotės 
atliekomis aprašu (XII dalis) (šiuo aspektu žr. 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A492-1794/2014).

16. Sistemiškai įvertinęs MATĮ 8 straipsnio 1, 3 dalis, 9 straipsnio 3 dalį, LVAT pa-
žymėjo, jog MAT iš stacionarių taršos šaltinių dydis nustatomas, atsižvelgiant į faktiškai 
per mokestinį laikotarpį į aplinką išmestą teršalų kiekį. Pareiga vykdyti teršalų išme-
timo į aplinką apskaitą, deklaruoti faktiškai į aplinką išmestą teršalų kiekį bei sumo-
kėti MAT tenka būtent mokesčio mokėtojui, t. y. aplinką iš stacionarių taršos šaltinių 
teršiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris Vyriausybės ar jos įgaliotų institu-
cijų nustatyta tvarka privalo turėti gamtos išteklių naudojimo arba TIPK leidimą su 
nustatytais teršalų išmetimo į aplinką normatyvais. Mokesčių mokėtojui nevykdžius 
pareigos tinkamai apskaičiuoti ir deklaruoti išmesto į aplinką teršalų kiekio, laikytina, 
kad jis nuslėpė taršą iš stacionarių taršos šaltinių (šiuo aspektu žr. 2012 m. sausio 23 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A525-220/2012).

17. Akcentuotina, kad mokesčių mokėtojas, ginčijantis MAT, apskaičiuotą dides-
niu tarifu, savo teiginius privalo pagrįsti, jis negali remtis išimtinai prielaidomis, kurios 
negali paneigti objektyvių byloje pateiktų įrodymų. 

17.1. Ši išvada padaryta administracinėje byloje Nr. A525-2774/2011, kurioje pa-
reiškėjas UAB „Biržų bekonas“, nesutikdamas su jam apskaičiuotu MAT teigė, jog bylai 
aktualūs teršalai galėjo atsirasti ne dėl jo veiklos, nes prie paviršinių nuotekų nuleis-
tuvo prijungtos aplinkinės drenažo sistemos ir tarša galėjo patekti iš teritorijų, nepri-
klasančių UAB „Biržų bekonas“. Pareiškėjui šio savo teiginio nepagrindus, ginčijama 
MAT suma pripažinta pagrįsta (2011 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-2774/2011; šiuo aspektu taip pat žr. 2010 m. lapkričio 22 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A525-1385/2010, kurioje pareiškėjas nepagrindė savo teiginio, jog kūre-
no skalūnų alyvą).

18. Vis dėlto šiame kontekste pažymėtina, kad vadovaujantis MATĮ 8 straipsnio  
3 dalimi, pagal kurią MAT iš stacionarių taršos šaltinių mokamas už faktiškai per mo-
kestinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį, atsakovas (viešojo administravimo su-
bjektas), priimdamas sprendimą dėl MAT apskaičiavimo padidintu tarifu, turi patikrinti, 

50 Neteko galios nuo 2009 m. sausio 1 d. bendru kelių institucijų  2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu  
Nr. 663/409a „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ (Žin., 2003,  
Nr. 4-152).
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ar teršalų kiekiai, kuriuos pareiškėjas išmetė, faktiškai viršija tuos teršalų kiekius, ku-
riuos pareiškėjas deklaravo, tai yra mokesčių administratorius turi patikrinti mokesčių 
mokėtojo argumentus dėl dokumentacijoje padarytos klaidos. 

18.1. Šis aspektas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A822-2545/2012. Pa-
reiškėjas (mokesčio mokėtojas) šioje byloje teigė, kad atsakovas rėmėsi klaidingu do-
kumentacijoje nurodytu KNOx koeficientu, sudariusiu pagrindą mokėti daugiau mo-
kesčio už aplinkos teršimą, nei faktiškai išmetė į aplinkos orą teršalų. LVAT, remdamasi 
MAT kontrolės aprašo 9.1 punktu, pagal kurį tikrinant mokėtoją, nustatomi faktiniai 
duomenys apie per mokestinį laikotarpį iš stacionarių taršos šaltinių į aplinką išmestą 
teršalų kiekį, sprendė, kad atsakovas, vadovaudamasis gero administravimo ir teisingu-
mo principais, privalo patikrinti pareiškėjo teiginius dėl to, kad dokumentacijoje buvo 
naudojamas klaidingas KNOx koeficientas. Vadovaujantis MATĮ 8 straipsnio 3 dalimi, 
atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, turėjo patikrinti, ar teršalų į aplinkos orą 
kiekiai, kuriuos pareiškėjas išmetė, faktiškai viršija tuos teršalų kiekius, kuriuos pareiš-
kėjas deklaravo. LVAT vertino, kad ginčijamas atsakovo sprendimas paremtas išskir-
tinai prielaida, kad deklaruodamas taršą už 2009 ir 2010 metus pareiškėjas deklaravo 
mažesnį teršalų kiekį, negu faktiškai išleido į aplinką, kurią, atsakovo teigimu, patvir-
tina turima dokumentacija (TIPK leidimas ir inventorizacija, kurią atliko UAB „Eko-
metrija“ 2006 m. lapkričio mėn.). LVAT vertinimu, atsakovas, kurį MATĮ įpareigoja 
vadovautis minėta dokumentacija, taip pat nėra atleidžiamas nuo pareigos nustatyti 
faktinius duomenis apie per mokestinį laikotarpį iš stacionarių taršos šaltinių į aplinką 
išmestą teršalų kiekį, o tai reiškia, kad atsakovas, turėdamas omenyje, kad dokumen-
tacijoje galėjo įsivelti klaida (naudotas neteisingai parinktas KNOx koeficientas), turi 
patikrinti, ar faktiškai išmestų teršalų kiekis atitinka deklaruotą kiekį (2012 m. birželio 
21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2545/2012).

19. Dėl laikotarpio, už kurį gali būti taikomas didesnis MAT tarifas, aktuali admi-
nistracinė byla Nr. A492-3649/2011. Šioje byloje pareiškėjas UAB „Birštono šiluma“ 
reikalavo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2010 m. rugpjūčio 11 d. Alytaus RAAD 
sprendimą toje dalyje, kurioje patvirtintas 2010 m. birželio 17 d. patikrinimo akte ap-
skaičiuotas 38 646 Lt MAT iš stacionarių taršos šaltinių didesniu tarifu už 2009 m. iš-
mestas kietąsias daleles, deginant biokurą, viršijusias normatyvą. Pareiškėjas iš esmės 
ginčijo laikotarpį, už kurį jam taikytas padidintas MAT tarifas. Pasak pareiškėjo, pati-
krinimo akte nustatytas taršos šaltinio 003 kietųjų dalelių ribinės vertės 2,16 karto vir-
šijimas per laikotarpį nuo 2009 m. vasario 12 d. iki 2009 m. birželio 16 d., tačiau UAB 
„Ekometrija“ 2009 m. birželio 17 d. ir 2009 m. birželio 25 d. atliktų tyrimų duomenys 
liudija, jog taršos šaltinio 003 išmetami teršalai neviršija leidime nustatytų ribinių ver-
čių. Pareiškėjo nuomone, patikrinimo akte nepagrįstai nurodytas aplinkos teršimo lai-
kotarpis nuo 2009 m. vasario 12 d. iki 2009 m. birželio 16 d., t. y. nuo pirmojo patikri-
nimo iki vėlesniojo, atlikto UAB „Ekometrija“, per kurį taršos šaltinis 003, dirbdamas 
124 dienas, išmetė į aplinką viršnormatyvinį kietųjų dalelių kiekį, kadangi nėra įrodyta 
tai, jog taršos šaltinis 003, dirbdamas visą nurodytą laikotarpį, išmetė kietųjų dalelių 
kiekį, viršijusį normatyvą.

Byloje nustatyta, kad Alytaus RAAD 2010 m. birželio 17 d. patikrinimo aktu buvo 
konstatuota, kad 2009 m. vasario 12 d. Alytaus RAAD valstybinės analitinės kontrolės 
skyrius nustatė taršos šaltinio 003 (kamino) kietųjų dalelių ribinės vertės 2,16 viršijimą. 
TIPK leidime nustatytas normatyvas – 400 mg/Nm3, teršalo koncentracija patikrinimo 
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metu – 864,17 mg/Nm3. Įmonė nedeklaravo ir nemokėjo mokesčio už normatyvus 
viršijusį teršalų kiekį. UAB „Ekometrija“ 2009 m. birželio 17 d. ir 2009 m. birželio 25 d. 
atliko tyrimus, kurių rezultatai patvirtina, kad taršos šaltinio 003 išmetami teršalai ne-
viršija TIPK leidime nustatytų ribinių verčių. Taršos šaltinis 003 nuo 2009 m. vasario 
12 d. iki 2009 m. birželio 16 d. dirbo 124 dienas, per šį laikotarpį į aplinką išmesta 
1,0165 t viršnormatyvinio kietųjų dalelių, apskaičiuota 38 646 Lt mokesčio didesniu 
tarifu už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių.

Remiantis MAT iš stacionarių taršos šaltinių aprašo 6–7 punktais, didžiausios 
leistinos momentinės ar paros vidutinės koncentracijos ir (ar) vienkartinės leistinos 
taršos (normatyvo) viršijimo pabaiga yra ėminio, kurio matavimo rezultatai atitinka 
normatyvinius rodiklius, paėmimo momentas (diena). Į didžiausios leistinos momen-
tinės ar paros vidutinės koncentracijos (normatyvo) ir (ar) vienkartinės leistinos taršos 
normatyvo viršijimo periodą įskaitomas laiko tarpas nuo normatyvą viršijusio ėminio 
paėmimo momento (dienos) iki normatyvą atitinkančio ėminio paėmimo momento 
(dienos). Jei mokesčio mokėtojas, vadovaudamasis laboratorijos, turinčios leidimą at-
likti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavi-
mus ir tyrimus, arba akredituotos laboratorijos atliktais tyrimų rezultatais įrodo, kad 
išmestas arba išleistas į aplinką teršalo kiekis neviršija TIPK leidime nustatytų leistinos 
taršos normatyvų, apie normatyvus viršijančią teršimo pabaigą ir atitinkančių norma-
tyvą matavimų ar skaičiavimų rezultatus raštu praneša RAAD. 

LVAT vertinimu, toks reglamentavimas pagrindžia paties pareiškėjo – MAT  
mokėtojo – pareigą stebėti taršos būklę ir pateikti įrodymus apie tai, kad išmestas arba 
išleistas į aplinką teršalo kiekis neviršija TIPK leidime nustatytų leistinos taršos nor-
matyvų, dėl to apelianto argumentas, kad atsakovas apskaičiavo mokestį didesniu tari-
fu už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už pernelyg ilgą laikotarpį, yra at-
mestinas (2011 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3649/2011).

20. Dėl didesnio MAT tarifo taikymo už taršą, išmestą neturinti TIPK leidimo, 
paminėtina administracinė byla Nr. A525-1737/2010, kurioje nustatyta, kad pareiškėjas 
popieriaus gamybos ceche nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 2 d. vykdė ūkinę 
komercinę veiklą neturėdamas galiojančio išduoto TIPK leidimo su nustatytais leidžia-
mais išmesti į aplinką teršalų kiekio normatyvais. Šioje byloje, be kita ko, kaip nepa-
grįsti šioje byloje atmesti pareiškėjo argumentai, jog atsakovas nepagrįstai taikė padi-
dintus mokesčių tarifus, nes 2008 m. spalio 3 d. pareiškėjui išduotame atnaujintame 
TIPK leidime buvo nustatytas metinis išmetamų teršalų kiekis bei metinis galimų pa-
naudoti gamtos išteklių kiekis, kurių pareiškėjas 2008 metais neviršijo. Pasak LVAT tei-
sėjų kolegijos, galiojantys teisės aktai nenumato, kad naujai išduotu ar atnaujintu TIPK 
leidimu galima būtų pateisinti ūkio subjekto veiklą, įvykdytą laikotarpiais iki leidimo 
išdavimo. Atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija sprendė, jog situa-
cija, kai pareiškėjui 2008 m. spalio 3 d. išduotame atnaujintame TIPK leidime buvo nu-
rodytas metinis leistinų išmesti teršalų bei metinis leistinų panaudoti gamtos išteklių 
kiekis reiškia, kad šiuos leidime nurodytus teršalų ir gamtos išteklių kiekius pareiškėjas 
turėjo teisę panaudoti per laikotarpį nuo 2008 m. spalio 3 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., 
t. y. per tą 2008 metų laikotarpį, per kurį jis turėjo galiojantį TIPK leidimą. Priešingas 
TIPK leidimo turinio aiškinimas paneigtų paties leidimo esmę (2011 m. sausio 3 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A525-1737/2010). 
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21. Akcentuotina, kad apskaičiuojant MAT, turi būti taikomi teisės aktai, galio-
ję pareigos deklaruoti į aplinką išmestų teršalų kiekį ir apskaičiuoti atitinkamą mo-
kestį, metu (šiuo aspektu žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-220/2012).

22. Dėl atsižvelgimo į mokesčio mokėtojo kaltės laipsnį, apskaičiuojant MAT, Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad teisės aktai tiesiogiai 
nenumato galimybės diferencijuoti teisės aktuose nustatytos pareigos, tai yra parei-
gos tinkamai deklaruoti iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekį bei ap-
skaičiuoti mokestį, neįvykdymo pagrindu atsiradusias teisines pasekmes, atsižvelgiant 
į tai, kad subjektas nesiekė nuslėpti dalies išmestų į aplinką teršalų. MATĮ paskirtis yra 
ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atlie-
kų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, 
taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Įstatymų lei-
dėjas, siekdamas nurodytų tikslų, įtvirtino pakankamai griežtą teisinį reguliavimą, to-
kiu būdu, be kita ko, sudarydamas galimybę įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones. 
Todėl spręstina, jog taršos iš stacionarių taršos šaltinių dydžio nuslėpimas negali būti 
vertinamas kaip mažareikšmis pažeidimas, o pareiškėjo teiginiai dėl tikslo nuslėpti tar-
šą neturėjimo negali paneigti tos aplinkybės, jog tarša buvo nuslėpta, dėl ko atsakovas 
pagrįstai apskaičiavo mokestį didesniu tarifu. Šiuo aspektu teisėjų kolegija papildomai 
pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju apskritai nepateikti neginčijami įrodymai, kurie pa-
tvirtintų pareiškėjo teiginius dėl akivaizdžios skaičiavimo klaidos (2012 m. sausio 23 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-220/2012).

VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą  
(MATĮ 5 str. 3 d. 1 p., 4 d.; MAT iš mobiliųjų taršos šaltinių aprašo 10.1 p. ir 10.2 p.)

23. Kaip nurodoma MATĮ 5 straipsnio 3 dalyje nuo MAT iš mobilių taršos šal-
tinių atleidžiami: 1) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, 
kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos; 2) fiziniai ir ju-
ridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, 
jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;  
3) fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų paja-
mų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones; 4) fi-
ziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus 
standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius 
dokumentus.

23.1. Administracinėje byloje Nr. A525-1382/2011, kurioje pareiškėjas UAB „Baltic 
scrap trading“ prašė panaikinti MAT už taršą iš mobilių taršos šaltinių (automobilių) 
remdamasis MATĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas aiškino MAT iš mobilių taršos šaltinių aprašo (pirminės redakcijos) 10.1 ir  
10.2 punktus51, kuriuose nurodyti  dokumentai, patvirtinantys, kad transporto priemo-
nėje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema. LVAT konstatavo, jog 
teisės aktai nereglamentuoja, kuriuo transporto priemonės eksploatavimo ar įsigijimo 

51 Šiuo metu reikalavimus MAT lengvatas patvirtinantiems dokumentams numato MAT iš mobilių 
taršos šaltinių aprašo 9-13 punktai (2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-636/1K-299 redakcija).
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momentu turi būti išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonėje 
yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema. Dėl to darytina išvada, 
kad dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta veikianti išme-
tamųjų dujų neutralizavimo sistema, gali būti išduodamas tiek transporto priemonės 
pardavimo metu, tiek bet kuriuo jo eksploatacijos momentu. Todėl pareiškėjo pateik-
tos oficialiai įgaliotų atstovų-platintojų Lietuvoje išduotos pažymos, kad pareiškėjo au-
tomobiliuose buvo (yra) sumontuoti išmetamųjų dujų neutralizatoriai, pripažintinos 
dokumentais, patvirtinančiais, kad transporto priemonėse yra įrengtos išmetamųjų 
dujų neutralizavimo sistemos (2011 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A525-1382/2011).

24. Vadovaujantis MATĮ 5 straipsnio 4 dalimi (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo  
Nr. XII-288 redakcija), fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą pa-
tvirtinančius dokumentus, už išmetamą į atmosferą TIPK leidime ar taršos leidime nu-
statytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą 
iš stacionarių taršos šaltinių atleidžiami. 

Pažymėtina, kad iki tol galiojusi MATĮ 5 straipsnio 4 dalies redakcija (2005 m. 
kovo 31 d. įstatymo Nr. X-152 redakcija) numatė, jog fiziniai ir juridiniai asmenys, 
pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamus į atmosferą 
teršalus, susidarančius naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacio-
narių taršos šaltinių yra atleidžiami. Dėl šios normos taikymo buvo pasisakyta admi-
nistracinėje byloje Nr. A492-3649/2011. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
šioje byloje konstatavo, kad MATĮ 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta lengvata taikoma tik 
tuomet, jei taršos šaltinis neviršija taršos leidime nurodyto normatyvo, t. y. leidime nu-
rodyto tam tikro teršalo kiekio, leidžiamo išmesti į aplinką, rodiklio. Teismas atmetė 
pareiškėjo poziciją, jog minėta lengvata taikytina ir tokiais atvejais, kai išleisto į aplinką 
teršalo kiekis viršija TIPK leidime nustatytus leistinos taršos normatyvus. LVAT verti-
nimu, tokiu aiškinimu būtų nepagrįstai plečiamai aiškinama mokestinės teisės norma, 
kuri negali būti suprantama kaip leidžianti daugiau, negu yra apibrėžta. MATĮ paskir-
tis yra ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, nevir-
šyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas 
aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Pareiškėjo nurodytu būdu aiškinant mokesčio 
lengvatą, apskritai netektų prasmės taršos kontrolė ir didžiausių leistinos taršos nor-
matyvų TIPK leidime nustatymas biokurą naudojantiems asmenims (2011 m. lapkričio 
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3649/2011).

VII.1.1.3. Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis

25. Kaip jau minėta, pagal MATĮ 3 straipsnio 3 punktą mokesčio už aplinkos ter-
šimą objektas yra pripildyta pakuotė, nurodyta šio įstatymo 4 priedėlyje. Šiame prie-
dėlyje (2014 m. spalio 7 d. įstatymo Nr. XII-1195 redakcija) nurodytos tokios pakuo-
tės rūšys: stiklinė pakuotė; plastikinė pakuotė; PET (polietileno tereftalatas) pakuotė; 
kombinuota pakuotė; metalinė pakuotė; popierinė ir kartoninė pakuotė; kita pakuotė). 
Pagal MATĮ 2 straipsnio 2 dalį (2005 m. kovo 31 d. įstatymo Nr. X-152), apmokestina-
moji pakuotė – tai pagal MATĮ apmokestinama pripildyta gaminių pakuotė, nurodyta 
Įstatymo 4 priedėlyje.
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Pakuotė – tai grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skir-
tas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuo-
ti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams: 
1) gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, yra skirtas tam 
gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, 
vartojamos ir pašalinamos kartu (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti 
Įstatymo 1 priedo 1 punkte); 2) gaminys yra pakuotė, skirtas užpildyti pardavimo vie-
toje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti 
pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją (šiam kriterijui paaiškinti skirti pa-
vyzdžiai pateikti Įstatymo 1 priedo 2 punkte); 3) pakuotę sudarantys pakuotės kom-
ponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesio-
giai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė, 
išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu 
naudoti ir pašalinti (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Įstatymo 1 prie-
do 3 punkte) (PIPATĮ 2 str. 21 d. (2013 m. spalio 8 d. įstatymo Nr. XII-545 redakcija). 

PIPATĮ išskiria trejopo pobūdžio pakuotes, tai yra 
1) prekinę, arba pirminę, pakuotę (tai pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro pre-

kinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams; PIPATĮ 2 str. 23 d. 
(2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1893 redakcija);

2) grupinę, arba antrinę, pakuotę (tai pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio 
naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių 
atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio; PIPATĮ  
2 str. 5 d. (2011 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. XI-1627 redakcija);

3) transporto, arba tretinę, pakuotę (tai pakuotė, kuri palengvina prekinėje ar gru-
pinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo bei tvarkymo 
metu apsaugo juos nuo pažeidimo. Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležin-
kelių, laivų ir lėktuvų konteineriai (PIPATĮ 2 str. 25 d.; (2011 m. gruodžio 22 d. įstaty-
mo Nr. XI-1893 redakcija).

Vadovaujantis MATĮ 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, mokestį už aplinkos terši-
mą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai.

VII.1.1.3.1. Apmokestinamosios pakuotės 
(PIPATĮ 2 str. 4, 12, 15 d.; MATĮ 4 priedas) 

26. Atkreiptinas dėmesys, kad iki Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5, 7 
straipsnių ir 3, 4 priedėlių papildymo ir pakeitimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 47-1560) 
įsigaliojimo (2006 m. sausio 1 d.), MATĮ normos (žr. 2 str. 2 d.; 3 str. 3 p.; 4 priedė-
lis) įtvirtino, kad MAT yra apmokestinama pirminė pakuotė. Todėl administraciniuose 
teismuose itin aktualus klausimas buvo tai, ar tam tikra pakuotė yra priskirtina pirmi-
nei pakuotei.

26.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A663-2068/2006 ginčas kilo dėl pareiš-
kėjui „Pajūrio mediena“ apskaičiuoto MAT pakuotės atliekomis. Proceso šalys nesuta-
rė, ar pareiškėjo produkcijai – pjautinei medienai (lentoms) naudojamas pakuotės tipas 
yra priskirtas prekinei, arba pirminei, pakuotei. PIPATĮ 2 straipsnio 15 punkte (2001 m. 
rugsėjo 25 d. įstatymo Nr. IX-517 redakcija) pateikiama prekinės, arba pirminės, 
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pakuotės sąvoka, pagal kurią prekine, ar pirmine pakuote, laikoma pakuotė, kuri 
kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio 
naudotojams52.

Pasak LVAT, tam, kad atsakovas pareiškėjo atžvilgiu turėtų teisę taikyti MAT pa-
kuotės atliekomis, jis privalėjo įrodyti, kad pareiškėjo naudojama pakuotė priskiriama 
prekinei pakuotei. Siekiant nustatyti pareiškėjo naudojamos pakuotės rūšį, būtina tiks-
liai identifikuoti prekinį vienetą, kurį pareiškėjas parduoda vietinėje rinkoje. 

LVAT nustatė, kad prekinis vienetas, kurį vidaus rinkoje realizavo pareiškėjas, yra 
lentos. Šias lentas pareiškėjas realizuodavo įvairiais kiekiais, o lentų kaina buvo nusta-
toma atsižvelgiant į medienos rūšį ir lentų apimtį, kuri buvo matuojama kubiniais me-
trais viename pakete. Vidaus rinkai pareiškėjas pardavinėjo labai įvairius kiekius me-
dienos, kurie svyravo nuo 0,05 kubinio metro iki 42 kubinių metrų. Šias aplinkybes 
iš dalies patvirtino ir pareiškėjo darbuotojas, kuris pirmosios instancijos teismui teigė, 
kad vidaus rinkos aikštelėje buvo sandėliuojamos nesupakuotos lentos. Įvertinusi šiuos 
įrodymus teisėjų kolegija manė, kad pareiškėjo parduodamas prekių vienetas buvo len-
ta. Lentos pareiškėjo buvo parduodamos be pakuotės, o jei pirkėjas pageidavo, jos buvo 
pakuojamos. Taigi pareiškėjo naudojama medinių lentų pakuotė nesudaro kartu su ga-
miniu prekinio vieneto, todėl teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo 
nuomone, kad pareiškėjo naudojama pakuotė turi būti laikoma antrine arba grupine, 
nes pakuotėje supakuota prekinių vienetų grupė, o tokią pakuotę galima pašalinti ne-
pažeidus gaminio53. Todėl atsakovas neteisingai pareiškėjo naudojamą pakuotę prisky-
rė prekinei pakuotei ir priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris pirmosios ins-
tancijos teismo ir buvo panaikintas (2006 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A663-2068/2006).

26.2. Administracinėje byloje Nr. A438-147/2008 iš esmės buvo analizuojamas 
klausimas, ar popieriaus ir kartono atliekų pakavimui naudota viela buvo priskiriama 
pirminei pakuotei. 

Pasak LVAT, atsižvelgiant į PIPATĮ 2 straipsnio 15 dalies nuostatas, pirmine pa-
kuote laikoma tokia pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir patei-
kiama vartotojams ar gaminio naudotojams. Be to, medžiaga, kuri yra pripažįstama 
pirmine pakuote, taip pat turi atitikti bendruosius PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalyje įtvir-
tintus pakuotės požymius, pagal kuriuos pakuotė – tai gaminys, pagamintas iš bet ko-
kių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti bei pateikti vartotojams 
ar gaminių naudotojams. 

Byloje nustatyta, kad ginčui aktualios makulatūros, t. y. popieriaus ir kartono 
atliekų, gabenimui yra naudojama viela. Žaliava (makulatūra) perdirbimo įmonei pa-
teikiama kipomis, kurioms reikalingas perrišimas viela, o kipos laikomos prekiniu vie-
netu. Be to, iš byloje esančio popieriaus perdirbimo įmonės AB „Klaipėdos kartonas“ 
makulatūros masės pirminio paruošimo aprašymo matyti, jog makulatūrai supakuoti 

52 Analogišką sąvoką įtvirtina ir šiuo metu galiojanti PIPATĮ 2 straipsnio 23 dalis (2011 m. gruodžio 
22 d. įstatymo Nr. XI-1893 redakcija).

53 Pagal ginčui aktualų PIPATĮ 2 straipsnio 4 dalį (2001 m. rugsėjo 25 d. įstatymo Nr. IX-517 redakcija), 
grupinė, arba antrinė, pakuotė (toliau – grupinė pakuotė) – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio 
naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms 
papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio. Analogišką sąvoką įtvirtina ir šiuo 
metu galiojanti PIPATĮ 2 straipsnio 5 dalis (2011 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. XI-1627 redakcija).
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naudojama viela kartu su pačia makulatūra yra pateikiama gaminio naudotojui (po-
pieriaus perdirbimo įmonei), kur vėliau gofruoto kartono žaliavos gamybos procese 
atskiriama nuo makulatūros masės. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog viela, kurią 
popieriaus ir kartono atliekoms supakuoti naudojo pareiškėjas, atitinka visus pirminės 
pakuotės požymius, t. y. ji kartu su gaminiu (popieriaus ir kartono atliekomis, makula-
tūra) sudaro prekinį vienetą ir buvo pateikiama šio gaminio naudotojams – popieriaus 
perdirbimo įmonėms.

LVAT nesutiko, jog ginčijama pakuotė laikytina transporto pakuote. Pasak teismo, 
popieriaus ir kartono atliekoms pakuoti naudota viela atliko šių medžiagų prekinės 
pakuotės funkciją, t. y. su viela supakuoti popieriaus ir kartono prekiniai vienetai (ki-
pos) buvo pateikiami jų galutiniams naudotojams ir atskiriami popieriaus ir kartono 
perdirbimo metu. Taigi šios pakuotės paskirtis nebuvo išimtinai siejama tik su popie-
riaus ir kartono atliekų transportavimo procesu, t. y. ji nebuvo naudojama vien tik po-
pieriaus ir kartono atliekų transportavimui palengvinti (2008 m. vasario 14 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-147/2008).

27. Atkreiptinas dėmesys, kad MATĮ 2 straipsnio 2 dalį nuo 2006 m. iš esmės pa-
sikeitė apmokestinamosios pakuotės sąvoka – iki 2006 m. sausio 1 d. apmokestinamoji 
pakuotė apibrėžta kaip pagal šį įstatymą apmokestinama pripildyta pirminė gaminių 
pakuotė, nurodyta Įstatymo 4 priedėlyje, o nuo 2006 m. sausio 1 d. apmokestinamo-
ji pakuotė – pagal šį Įstatymą apmokestinama pripildyta gaminių pakuotė, t. y. nuo 
2006 m. sausio 1 d. apmokestinama tapo ir pirminė, ir antrinė, ir tretinė pakuotė. 

27.1. Administracinėje byloje Nr. A822-2479/2012 ginčas iš esmės kilo dėl to, ar 
šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė laikytina pakuote, apmokestinama 
MAT.

LVAT šioje byloje vadovavosi MATĮ 2 straipsnio 2 dalimi (2005 m. kovo 31 d. 
įstatymo Nr. X-152 redakcija), pagal kurią apmokestinamoji pakuotė – tai pagal MATĮ 
apmokestinama pripildyta gaminių pakuotė, nurodyta MATĮ 4 priedėlyje. Šiame  
4 priedėlyje plastikinė pakuotė nurodyta kaip viena iš pakuotės rūšių. Be to, PIPATĮ  
2 straipsnio 12 dalis (2005 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-286 redakcija) pakuotę api-
brėžia kaip gaminį, pagamintą iš bet kokių medžiagų ir skirtą gaminiams pakuoti, ap-
saugoti, tvarkyti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių naudotojams. Tačiau minė-
to punkto 1 papunktis nustato, jog gaminys nėra pakuotė, jei jis yra neatskiriama kito 
gaminio dalis, yra skirtas tam gaminiui laikyti bei apsaugoti visą jo gyvavimo laikotar-
pį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos bei pašalinamos kartu.

Pripažinta, jog šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė yra neatskiriama 
kito gaminio (šienainio) dalis, skirta jam laikyti, išlaikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo 
laikotarpį. Tačiau pripažinta, kad šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė nėra 
pašalinama kartu su šienainiu, lieka plastiko plėvelės atliekos, kurios nėra vartojamos 
bei pašalinamos kartu su gaminiu. Taigi šienainio rulonus dengianti polietileno plė-
velė neatitinka visų PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalies 1 punkto sąlygų, keliamų gaminiui 
– ne pakuotei, nes šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė nėra naudojama, 
vartojama bei pašalinama kartu su šienainiu. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėme-
sį į tai, kad šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė atitinka MATĮ 4 priedėlio 
nuostatas ir nėra minima tarp PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateiktų gaminių, kurie 
nėra pakuotės, pavyzdžių, o taip pat tarp 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų I priede pateiktų ne  
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pakuotės aiškinamųjų pavyzdžių. Nei PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalyje, nei minėtos di-
rektyvos I priede minimi ne pakuotės pavyzdžiai nėra panašūs su nagrinėjamoje bylo-
je aktualiu gaminiu – šienainio rulonus dengiančia polietileno plėvele (2012 m. liepos 
5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2479/2012).

VII.1.1.3.2. Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka 
(MAĮ 13 str. 1 d. 8 p., 16 str. 1, 3 d.)

28. Sistemiškai aiškinant MAĮ 16 straipsnio 1, 3 dalių ir 13 straipsnio 1 dalies  
8 punkto nuostatas, konstatuota, kad MAĮ nuostatos netaikomos sprendžiant klausi-
mus dėl Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos atliekamo mokesčio, tai yra 
mokesčio už aplinkos teršimą, patikrinimo rezultatų įforminimo bei patvirtinimo ap-
skundimo. Sprendžiant dėl Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimo, ku-
riuo buvo patvirtinti MAT patikrinimo rezultatai, apskundimo tvarkos, MAĮ nuostatos 
negali būti taikomos. Kiti teisės aktai taip pat nenustato, kad nagrinėjamo pobūdžio 
ginčuose skundai paduodami centriniam mokesčių administratoriui (VMI), Mokesti-
nių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o vėliau išimtinai Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad mokesčių mo-
kėtojas minėtą Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimą privalo skųsti tie-
siogiai teismui (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-28/2008, 
šiuo aspektu taip pat žr. 2009 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. AS261-232/2009). 

VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos  
apie atliekų panaudojimą (išvežimą) 

(ATĮ 2 str. 30 d.; MATĮ 5 str. 5 d.; MAT kontrolės aprašo 11-13 p.;  
MAT pakuotės atliekomis aprašo 14.7 p.)

29. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išve-
ža iš Lietuvos Respublikos teritorijos pagal MATĮ apmokestinamus gaminius ir (ar) į 
apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, yra atleidžiami nuo MAT gaminių ar 
pakuotės atliekomis už tokį apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį, koks buvo 
išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos 
įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš 
Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį (MATĮ  
5 str. 5 d. (2005 m. kovo 31 d. įstatymo Nr. X-152 redakcija). 

29.1. Atsižvelgdamas į teisinį reguliavimą (MATĮ 5 str. 5 d.; ATĮ 2 str. 30 d.; MAT 
kontrolės aprašo 11 p.), LVAT konstatavo, kad MATĮ nustato mokesčio mokėtojams 
pareigą pagrįsti apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės išvežimą iš Lietuvos Respubli-
kos teritorijos, atitinkamai Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, kontroliuo-
janti mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, privalo 
įvertinti šį faktą remdamasi mokesčio mokėtojo pateiktų įrodymų visuma (2012 m. va-
sario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-142/2012).

30. Vienas iš tokių įrodymų, suteikiančių MAT apmokestinamųjų gaminių ir (ar) 
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pakuotės atliekomis lengvatas, yra atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, 
turinčių teisę išduoti pažymas, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuo-
tės atliekų panaudojimą (išvežimą) (toliau – ir Atliekų pažymos) (2012 m. vasario 9 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-142/2012).

30.1. MAT kontrolės aprašo 11 punktas įtvirtina, kad RAAD kiekvienais metais 
iki liepos 1 d. patikrina Organizacijas ir atliekų tvarkytojus (toliau – ir Tvarkytojas), 
kurie teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Atliekų pažymas, suteikiančias mokesčio už 
aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatas. 

Remiantis šio aprašo 12 punktu, RAAD pripažįsta negaliojančiomis išduotas 
Atliekų pažymas (dėl viso Atliekų pažymoje nurodyto perdirbto (panaudoto) atliekų 
kiekio ar jo dalies), jei atlikus Tvarkytojo patikrinimą paaiškėja, kad Tvarkytojas mo-
kestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Atliekų pažymas išdavė neteisėtai, tai yra:

1) išdavė Atliekų pažymų didesniam atliekų kiekiui, nei buvo perdirbęs 
(panaudojęs), 

2) išdavė Atliekų pažymą po termino, nustatyto Atliekų pažymoms išduoti, 
3) išdavė Atliekų pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atlie-

kų rūšis, už kurias išduoti Atliekų pažymas neturėjo teisės, 
4) išdavė Atliekų pažymas už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų 

kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, 
5) išdavė Atliekų pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo 

įtrauktas į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažy-
mas, sąrašą ar 

6) kitaip pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą.
Pažymėtina, kad analogišką RAAD teisę taip pat įtvirtino MAT pakuotės atlieko-

mis aprašo 14.7 punktas (2009 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-389/1K-215 redakcija).
Svarbu, jog tuo atveju, kai Atliekų pažymų buvo išduota didesniam atliekų nei jų 

buvo perdirbta (panaudota) per atitinkamą mokestinį laikotarpį kiekiui, pirmiausia 
pripažįstamos negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui iš-
duotos Atliekų pažymos (MAT kontrolės aprašo 13 p.).

30.2. Apžvelgiamu laikotarpiu administraciniuose teismuose buvo nagrinėjami 
ginčai dėl tokių Atliekų pažymų panaikinimo.

30.2.1. Administracinėje byloje Nr. A502-142/2012 buvo vertinamas RAAD 
2010 m. lapkričio 24 d. atliktas UAB „Europopierius“ išduotų Atliekų pažymų panai-
kinimas nustačius, kad ši bendrovė išdavė Atliekų pažymas už apmokestinamųjų ga-
minių ir (ar) pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų 
vežimo tvarkos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje by-
loje pastebėjo, kad įstatymo lygmens teisės aktai nesuteikia RAAD teisės priimti to-
kio pobūdžio patvarkymų dėl dokumentų, reikšmingų sprendžiant dėl apmokestinimo 
tvarkos išimties taikymo tretiesiems asmenims. Be to, ginčijamą sprendimą RAAD pri-
ėmė nepatikrinęs ginčo pažymose nurodytų įvykių realumo, nors MATĮ 5 straipsnio 
prasme teisiškai svarbios aplinkybės gali būti įrodinėjamos bei paneigiamos visomis 
leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, įrodymus vertinant pagal bendrąsias įrodymų 
vertinimo taisykles. Remdamasis šiais argumentais Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, panaikinan-
tį ginčijamą RAAD sprendimą (2012 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-142/2012).
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30.2.1.1. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstaty-
mo 2, 19, 30, 3423 straipsnių, aštuntojo10 skirsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymu (Žin., 2013, Nr. 55-2729) buvo pakeistas ATĮ aštuntasis10 skirs-
nis. Jame esantis 3425 straipsnis įtvirtino, kad draudžiamas neteisėtas gaminių ir (ar) 
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas (1 dalis); taip pat api-
brėžė, kas yra laikoma neteisėtu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio 
dokumento išrašymu54 (2 dalis) bei nustatė, jog sprendimus dėl gaminių ir (ar) pakuočių 
atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudama-
si aplinkos ministro nustatyta tvarka, priima Aplinkos ministerijos įgaliota institucija  
(3 dalis).

30.2.2. Aiškindamas MAT kontrolės aprašo 12 punktą ir MAT pakuotės atlieko-
mis aprašo 14.7 punktą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, 
jog minėtų aktų 12 punkto ir 14.7 punkto nuostatos vertintinos atsižvelgiant į Atliekų 
tvarkymo įstatyme apibrėžtas sąvokas. Minėtose nuostatose detaliai reglamentuota, ko-
kiomis aplinkybėmis pažymų išdavimas laikomas neteisėtu, ir tai sudaro pagrindą pri-
pažinti pažymas negaliojančiomis. Šiame sąraše minimos tik kelios aplinkybės, kurios 
nėra konkrečios: buvo išduotos pažymos už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės 
atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, ir kitaip 
pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą. Teisėjų kolegija pažymėjo, 
kad atliekų vežimo ir atliekų tvarkymo sąvokos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme. 
Teisėjų kolegija nematė pagrindo aiškinti minėtų sąvokų plačiau nei jos yra apibrėž-
tos Atliekų tvarkymo įstatyme (2013 m. sausio 8 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A822-2596/2012).

30.2.3. MAT administratorius, priimdamas sprendimą, pagrįstą MAT kontrolės 
aprašo 12 punktu ir MAT pakuotės atliekomis aprašo 14.7 punktu, privalo konkrečiai 
detalizuoti kurių teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, normų reikalavimai 
buvo pažeisti. Priešingu atveju, ginčijamas sprendimas vertinamas kaip nemotyvuotas 
(dėl tokios pareigos pažeidimo žr. 2013 m. sausio 8 d. sprendimą administracinėje by-
loje Nr. A822-2596/2012).

31. Aiškindama MAT kontrolės aprašo 13 punktą, Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo teisėjų kolegija yra konstatavusi, jog šiame punkte įtvirtinta taisyklė 
54 „2. Neteisėtu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento išrašymu laikoma, kai 

toks dokumentas yra išrašytas už:
1) tas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų rūšis, už kurias išrašyti tokį dokumentą asmuo neturėjo teisės;
2) ne Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį;
3) kiekį tų atliekų, kurios nepriskiriamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekoms;
4) komunalinių atliekų sraute susidarančias gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, surinktas ne 
savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų 
surinkimo sistemose;
5) komunalinių atliekų sraute susidarančias gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, surinktas asmens, 
kuris neturi teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos sutarties su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais 
juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių 
organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo 
sistemose surenka buityje naudojamas elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekas;
6) tą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kuris gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą 
įrodančio dokumento išrašymo metu dar nebuvo sutvarkytas;
7) tą eksportuotą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, apie kurio išvežimą neinformuota ir (ar) 
nepateiktas iš gavėjo gautas dokumentas, patvirtinantis išvežtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų 
panaudojimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“
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negali būti aiškinama kaip suteikianti viešojo administravimo institucijai, įgaliotai 
kontroliuoti pažymų išdavimo teisėtumą, teisę vadovautis vėliausiai atitinkamam mo-
kestiniam laikotarpiui išduotų pažymų anuliavimo taisykle, analizuojant bendrus atlie-
kų tvarkytojo veiklos rezultatus. Priešingu atveju mokesčio mokėtojai, kuriems atliekų 
tvarkytojas išduoda pažymas kalendorinių metų pabaigoje, paaiškėjus tam tikriems 
šio tvarkytojo veiklos trūkumams, rizikuoja netekti galimybės į palankesnes, lyginant 
su įprastinėmis, apmokestinimo sąlygas, nors jie niekaip nėra susiję su įvykdytų teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimais. Tad šis aprašo punktas yra skirtas situa-
cijoms, kai patikrinimo metu nustatoma, kad konkretus mokesčio mokėtojas turi pa-
žymų didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta (panaudota) per mokestinį laikotarpį, 
kiekiui. Tai įgalina mokesčio administravimo veiksmus atliekančią instituciją, prieš tai 
sudarius sąlygas visiems asmenims, kurių interesus gali paveikti priimamas adminis-
tracinis aktas, būti išklausytiems, vėliausiai šiam mokesčio mokėtojui išduotas pažymas 
laikyti negaliojančiomis faktiškai perduotą atliekų masę viršijančioje dalyje (šiuo as-
pektu žr. 2012 m. birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-1970/2012, 
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 419-435 p.).

VII.1.1.4. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis 
(MATĮ 9 str. 4 d.; MAT gaminių atliekomis aprašo 9 p.)

32. Kaip jau minėta, MAT taip pat yra mokamas už aplinkos teršimą gaminių ar 
pakuotės atliekomis. Šį mokestį moka gaminių gamintojai ir importuotojai. Taigi MATĮ 
normose iš principo įtvirtinta, jog atliekų tvarkymo išlaidas atlygina gaminių, dėl kurių 
naudojimo susidaro atliekos, gamintojai ir importuotojai, t. y. įtvirtinti „teršėjas moka“ 
ir „gamintojo atsakomybės“ principai (šiuo aspektu žr. 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A520-1831/2013).

33. MATĮ numato, jog apmokestinami 3 priedėlyje nurodyti gaminiai, kurie 
nėra bet kokio kito pagaminto ar įvežto (importuoto) į Lietuvos Respublikos teritori-
ją gaminio sudedamoji dalis, be kurios gaminys negali būti naudojamas pagal paskir-
tį (MATĮ 3 str. 2 p. (2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1371 redakcija). MATĮ  
3 priedėlyje nurodyti šie gaminiai: padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg (naujos, 
restauruotos, naudotos); akumuliatoriai; baterijos (galvaniniai elementai); vidaus de-
gimo variklių degalų arba tepalų filtrai; vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai; 
automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.

34. Byloje Nr. A520-2042/2013 pareiškėjas prašė panaikinti RAAD 2012 m. gruo-
džio 10 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas patikrinimo aktas ir pareiškėjas įparei-
gotas sumokėti MAT apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekomis, bei įpareigoti 
RAAD įskaityti pareiškėjo turimą MAT permoką į mokesčio nepriemoką bei naujai 
apskaičiuoti mokesčio nepriemokos dydį. Akcentuotina, kad pareiškėjas neginčijo, jog 
deklaravo ne visus 2008 metais į Lietuvos rinką išleistus apmokestinamuosius gami-
nius ir kad nesumokėjo už juos aplinkos taršos mokesčio (iš viso mokesčio suma už 
minėtus gaminius 3 553,5 Lt, mokestis dvigubu tarifu 7 107 Lt). Tačiau pareiškėjas sie-
kė į nepriemoką už nuslėptą apmokestinamųjų gaminių kiekį sumą, t. y. 3 553,50 Lt, 
įskaityti jo 2008 metais turimą 2 206 Lt mokesčio už aplinkos teršimą permoką. Kitaip 
tariant, pareiškėjas iš esmės ginčijo tą RAAD sprendimo dalį, kuria taikant dvigubą 
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tarifą apskaičiuotas mokestis už 2008 metais nuslėptą apmokestinamųjų gaminių 
(akumuliatorių, tepalo ir kuro filtrų bei oro filtrų) kiekį, prieš tai neįskaičius 2008 me-
tais permokėtos mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis 
(amortizatoriais) 2 205,88 Lt sumos. 

Įvertinęs MATĮ nuostatas, LVAT konstatavo, kad MAT gaminių atliekomis dydis 
priklauso nuo faktiškai per mokestinį laikotarpį tiekto Lietuvos Respublikos vidaus 
rinkai apmokestinamųjų gaminių kiekio ir kad mokestis skaičiuojamas už kiekvieną 
gaminį atskirai. O tais atvejais, kai tam tikro apmokestinamojo gaminio kiekis yra nu-
slepiamas, mokestis už aplinkos teršimą šiuo gaminiu yra mokamas taikant didesnį ta-
rifą, t. y. keičiasi šio mokesčio dydis.

Kaip jau buvo minėta, pareiškėjo patikrinimo metu buvo nustatyta, jog pareiš-
kėjas nedeklaravo už 2008 metus šių gaminių – 1,590 t akumuliatorių (mokesčio 
suma 611,04 Lt), 2 252 vnt. tepalo ir kuro filtrų (mokesčio suma 2 884,81 Lt), 45 vnt. 
oro filtrų (mokesčio suma 57,65 Lt) – iš viso mokesčių suma už minėtus gaminius – 
3 553,5 Lt. Tai nustatęs RAAD, apskaičiuodamas už šiuos konkrečius nedeklaruotus ga-
minius mokėtiną mokestį, kurio pareiškėjas nebuvo sumokėjęs, vadovaudamasis MATĮ 
9 straipsnio 4 dalies 3 punktu bei MAT gaminių atliekomis aprašo 9 punktu, pagrįs-
tai apskaičiavo pareiškėjui mokėtiną mokestį taikydamas didesnį tarifą. Pabrėžtina, jog 
mokestis skaičiuojamas didesniu tarifu būtent dėl to, kad pirmiau nurodyti apmokesti-
namųjų gaminių kiekiai buvo nuslėpti (nedeklaruoti).

Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog RAAD, apskaičiuodamas mo-
kestį didesniu tarifu už pareiškėjo nedeklaruotus konkrečius gaminius (1,590 t aku-
muliatorių, 2 252 vnt. tepalo ir kuro filtrų, 45 vnt. oro filtrų), t. y. už nuslėptą taršą 
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekomis už 2008 metus, prieš taikyda-
mas didesnį tarifą šį mokestį turėjo mažinti pareiškėjo tais pačiais metais permokėta 
mokesčio už aplinkos teršimą suma (už amortizatorius). Kaip teisingai nurodė atsa-
kovas bei pažymėjo pirmosios instancijos teismas, RAAD mokėtino mokesčio sumą 
skaičiuoja pagal nedeklaruotą apmokestinamųjų gaminių kiekį, o ne pagal sumokėtas 
(permokėtas) ar nesumokėtas sumas (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A520-2042/2013).

VII.1.2. Valstybinių gamtos išteklių mokestis 
(MVGIĮ 6 ir 7 str.)

35. VGI mokesčio objektas yra šie išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai:
1) naudingosios iškasenos, nurodytos MVGIĮ 1 priede, išskyrus angliavandenilius 

ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose (MVGIĮ 4 str. 1 p. (2009 m. liepos 23 d. įsta-
tymo Nr. XI-400 redakcija) (1 priede nurodyti: anhidritas, dolomitas, durpės, gintaras, 
klintis, kreidos mergelis, molis, opoka, sapropelis, smėlis, žvyras);

2) vanduo ir statybinis gruntas, nurodyti MVGIĮ 2 priede (MVGIĮ 4 str. 2 p. 
(2009 m. liepos 23 d. įstatymo Nr. XI-400 redakcija) (2 priede nurodyti: požeminis van-
duo, išskyrus mineralinį: a) vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų 
šildymui; b) juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą; 
c) kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo; mineralinis vanduo, išsky-
rus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose; mineralinis vanduo, naudojamas 
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gydymo įstaigose; paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui, kondensacinėms šilumi-
nėms elektrinėms aušinti, žuvininkystei, hidroenergetikai, atominei elektrinei);

3) medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas, nu-
rodytas MVGIĮ 3 priede (MVGIĮ 4 str. 2 p.) (3 priede nurodytos šios kategorijos: la-
puočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai; mišrūs spygliuočių su lapuočiais 
medynai; mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša medynai; gryni pušynai 
su ne didesne kaip 10 procentų kitų medžių rūšių priemaiša; laukai (žemės ūkio nau-
dmenos ir krūmynai) Marijampolės apskrityje; laukai (žemės ūkio naudmenos ir krū-
mynai) kitoje Lietuvos Respublikos dalyje; vandens telkiniai).

36. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų 
gyvūnų išteklius, mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys šiuo įstatymu 
apmokestinamus valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas AAĮ, kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas (MVGIĮ 5 str. 1 d.). Mokesčio už medžio-
jamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą 
naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Res-
publikos medžioklės įstatymą, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas, 
vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius 
tyrimus (MVGIĮ 5 str. 2 d.).

37. MVGI tarifai nustatyti MVGIĮ 1, 2 ir 3 prieduose (MVGIĮ 6 str. 1 d. (2011 m. 
gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija). MVGIĮ 1 ir 2 prieduose nustatyti ta-
rifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skel-
biamą mokestinio ketvirčio vartotojų kainų indeksą (MVGIĮ 6 str. 3 d. (2011 m. gruo-
džio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija). MVGIĮ 3 priede nustatyti tarifai mokesčio 
mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokesti-
nių metų vartotojų kainų indeksą (MVGI 6 str. 4 d. (2011 m. gruodžio 20 d. įstatymo  
Nr. XI-1818 redakcija).

38. Valstybinių gamtos išteklių mokesčio mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui pa-
sibaigus, privalo užpildyti MVGI deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei 
mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti 
mokesčio mokėtojais, ir sumokėti MVGI per kalendorinį mėnesį, einantį po mokes-
tinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos (MVGIĮ 7 str. 4 d. (2011 m. 
gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija).

38.1. Taigi vadovaujantis MVGIĮ 6 ir 7 straipsniu, pareiga apskaičiuoti išgautą 
gamtos išteklių kiekį ir jį teisingai deklaruoti yra nustatyta mokesčio už valstybinius 
gamtos išteklius mokėtojui (šiuo aspektu žr. 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A438-1106/2010)

39. Pagal MVGIĮ 8 straipsnį, MVGI mokėjimo kontrolę atlieka teritorinės valsty-
binės mokesčių inspekcijos, Aplinkos ministerija ir jos įgaliotos institucijos. Teritori-
nės valstybinės mokesčių inspekcijos pagal mokesčio mokėtojų pateiktas deklaracijas 
bei Aplinkos ministerijos ar jų įgaliotų institucijų tikrinimo dokumentus kontroliuoja, 
ar laiku sumokamas mokestis, išieško nesumokėtą mokestį ir su juo susijusias sumas 
(MVGIĮ 8 str. 1 d.). Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos kontroliuoja, ar 
teisingai apskaičiuojamas ir deklaruojamas MVGI (MVGIĮ 8 str. 2 d.). Aplinkos mi-
nisterijos įgaliotos institucijos pagal kompetenciją mokestinio patikrinimo rezultatus 
įformina bei juos patvirtina Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (MVGIĮ 8 str. 3 d.).

40. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių  
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valstybinių mokesčių inspekcijų, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų veiks-
mai arba neveikimas taikant šį įstatymą gali būti skundžiami pagal ABTĮ, jeigu nenu-
statyta kitaip (MVGIĮ 9 str.).

41. Nesumokėtas MVGI sumokamas arba išieškomas, delspinigiai skaičiuojami 
MAĮ nustatyta tvarka (MVGIĮ 10 str. 2 d.).

VII.1.2.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas 
(MVGIĮ 6 str. 2 d.; VAĮ 8 str.)

42. Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir 
(ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas. Jis ap-
skaičiuojamas šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš koeficien-
to 10 (MVGIĮ 6 str. 2 d. (2011 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija).

42.1. Šiuo aspektu aktualioje administracinėje byloje Nr. A438-1106/2010 LVAT 
teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjui priskaičiuotą 45 532 Lt mokestį už išgautus 
žvyro išteklius, pripažino, kad MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalis, tai yra didesnis mokesčio ta-
rifas, pareiškėjui pritaikytas pagrįstai. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad MVGI deklaraci-
joje nurodymas išgautų išteklių kiekio ir rūšies, kuris neatitiko faktiškai išgautų gamtos 
išteklių kiekių ir jų rūšies, yra ta teisinė prielaida, kuri suteikė teisę atsakovui taikyti 
MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą sankciją (dėl deklaruoto mažesnio gamtos iš-
teklių kiekio bei jų rūšies nei faktiškai buvo išgauta). Šioje byloje teisėjų kolegija taip 
pat akcentavo, kad mokesčio mokėtojo deklaracijos patikslinimas po priimto atsakovo 
sprendimo, sudarančio šios bylos nagrinėjimo dalyką, negali daryti įtakos šio sprendi-
mo teisėtumui ir pagrįstumui, nes teisme nagrinėtino ginčo dalykas yra fiksuojamas 
laike, t. y. tikrinamas sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, kuris egzistavo jo priėmimo 
metu (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1106/2010). 

42.2. Administracinėje byloje Nr. A502-934/2011 LVAT nustatė, kad pareiškėjas, 
kuris ginčijo jam didesniu tarifu apskaičiuotą MVGI, vykdė durpių gavybą, neturėda-
mas privalomo TIPK leidimo. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad MVGIĮ 6 straipsnio 
2 dalis nagrinėjamuoju atveju pritaikyta pagrįstai (2011 m. kovo 24 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A502-934/2011). 

42.3. Administracinėje byloje Nr. A556-1029/2010 LVAT teisėjų kolegija nesutiko 
su pareiškėjui papildomai apskaičiuotais mokesčiais už grunto išteklių naudojimą ne-
turint reikalingo leidimo. LVAT vertino, kad Klaipėdos RAAD Klaipėdos rajono agen-
tūros patikrinimo akte, kuriame nurodyta, kad grunto ištekliai naudoti neturint tam 
reikalingo leidimo, nenurodyta, kokia konkreti taisyklė įpareigoja turėti aptariamą lei-
dimą. LVAT pažymėjo, kad patikrinimo akte pateikta nuoroda į MVGIĮ 6 straipsnio  
2 dalį nėra pakankama, nes čia esanti nuostata reglamentuoja, koks mokesčio tarifas 
turi būti taikomas už be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį. Bet tam, kad būtų gali-
ma taikyti šį aktą bei nurodytą normą, visų pirma turi būti įvardytas konkretaus teisės 
akto ir jo normos pažeidimas, lemiantis mokesčio apskaičiavimą įstatymų leidėjo nu-
statytu tarifu. Patikrinimo akte įvardijamas pažeidimas teisiškai tiksliai neapibrėžtas. 
Be to, ir iš raštiško pažeidimo apibūdinimo neįmanoma nustatyti atitiktį konkrečiai 
galimai pažeistai teisės normai. Sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo taip pat 
apsiribota tik nuoroda į aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. D1-451  
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(nurodytas įsakymo numeris, bet nėra jokios nuorodos į to įsakymo konkretų punktą 
ar punktus) bei abstrakčiu MVGIĮ paminėjimu. 

LVAT akcentavo, kad inkriminuojamo pažeidimo teisinis kvalifikavimas turi būti 
itin tikslus ir aiškus (VAĮ 8 str.). Nekonkreti teisinė kvalifikacija, kurios buvo nepaisy-
ta ir kurios pagrindu, kaip šiuo atveju, apskaičiuoti papildomi mokesčiai, neįvardijant 
konkrečių teisės normų pažeidimų, pripažintina esminiu trūkumu. Minėta pažaida ne 
tik paneigia asmens teisę žinoti kaltinimo ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir 
ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėžti bylos na-
grinėjimo ribas, o kartu priimti objektyvų, visapusišką sprendimą. Pats teismas galėtų 
tiksliai nurodyti teisinę kvalifikaciją greičiausiai tik tuo atveju, kai teisės pažeidimas 
teisės aktuose, kurių pagrindu sukeliamos atitinkamos teisinės pasekmės, yra raštiškai 
atskleistas akivaizdžiai ir tai nekelia jokių abejonių ar dviprasmybių dėl atitikimo vie-
nai ar kelioms teisės normoms. Priešingu atveju būtų nepaisoma pagrindinės teismų 
funkcijos vykdyti teisingumą. (2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimas administracinėje by-
loje Nr. A556-1029/2010). 

42.4. Administracinėje byloje, kurioje pareiškėjas UAB „Margasmiltė“ ginčijo jai 
didesniu tarifu apskaičiuotą MVGI, LVAT pažymėjo, kad nesant pareiškėjo vykdomos 
išgaunamų gamtos išteklių apskaitos, atsakovas turėjo teisę remtis pareiškėjo vykdomą 
veiklą atskleidžiančiais dokumentais (pirkimo, pardavimo dokumentais, važtaraščiais), 
kurie atspindi išgautų išteklių kiekį. Be to, MVGI deklaracijos pildymui ir mokesčio 
mokėjimui yra aktualus išgautas gamtos išteklių kiekis ir nėra aktualu, ar išgautos iška-
senos yra sandėliuojamos, ar jomis kitaip disponuojama (2012 m. gegužės 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A662-1339/2012).

VII.1.2.2. Sankcijos proporcingumas 
(MVGIĮ 6 str. 2 d.)

43. Apmokestinimas didesniu mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifu 
pripažintas pagrįstu ir administracinėje byloje Nr. A502-3056/2011, konstatavus, kad 
pareiškėjas (veiklos vykdytojas) išgavo smėlio silikatiniams gaminiams gaminti, netu-
rėdamas nustatyta tvarka parengto ir suderinto telkinio naudojimo (kasybos-rekulti-
vavimo) projekto bei išduoto TIPK leidimo. Pažymėtina, kad LVAT šioje byloje, be kita 
ko, vertino pareiškėjui pritaikytos sankcijos proporcingumą. 

Teismas rėmėsi Konstitucinio Teismo jurisprudencija, pagal kurią įstatyme nu-
statytų institucijų priimtų nutarimų taikyti asmeniui konkrečia sankciją pagrįstumo ir 
teisėtumo kontrolę užtikrina teismas. Jis, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo 
mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis 
teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad tokia sankcija asmeniui ne-
turi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai nepropor-
cinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. LVAT vertino, kad 
pareiškėjo nurodytos aplinkybės nėra ypatingos, į kurias atsižvelgiant galėtų būti ma-
žinamas MVGIĮ nustatytas mokestis už be leidimo išgautą naudingųjų iškasenų kiekį. 
Pareiškėjui buvo gerai žinomos bei suprantamos esminės gamtos išteklių naudojimo 
sąlygos. Tad sąmoningas imperatyvių reikalavimų aplinkos apsaugos srityje nevyk-
dymas, nepriklausomai nuo veiklos vykdytojo mokumo, negali būti vertinamas kaip  
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mažareikšmis pažeidimas. Pareiškėjo neteisėtas veikimas padarė žalą teisės saugomoms 
ir ginamoms vertybėms, todėl jo juntamos finansinės pasekmės yra teisiškai pagrįstos. 
Byloje nėra aktualių duomenų, įrodančių, jog 27 478 Lt našta pareiškėjui yra nepake-
liama, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad jis apmokestintas neteisingai (2011 m. 
lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3056/2011).

Administracinėje byloje Nr. A662-2368/2011 taip pat nebuvo ginčo, kad pareiškė-
jas laiku nesumokėjo ir nedeklaravo mokesčio už Gervėnų III karjere išgautas iška-
senas 2009 metais ir laiku nesumokėjo MAT iš mobilių taršos šaltinių už 2009 metų  
II pusmetį. Tačiau pareiškėjas teigė, kad dėl sunkiai sprendžiamų bendrovės finansinių 
problemų ir rūpesčių bendrovės vyriausioji finansininkė, rengdama 2009 m. MVGI de-
klaraciją, pamiršo į ją įtraukti Gervėnų III karjere išgautą ir nedeklaruotą išteklių kiekį 
bei dėl neatsargumo neužpildė ir nepateikė MAT iš mobilių taršos šaltinių už 2009 m. 
II pusmetį, t. y. nustatyti pažeidimai padaryti dėl bendrovės darbuotojos neatsargumo, 
neatidumo ir nežinojimo. 

LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad nurodytos aplinkybės (nežinojo, pamiršo, 
buvo neatidi ir pan.) nelaikytinos juridiškai reikšmingomis aplinkybėmis, šalinančiomis 
pažeidimą arba kaip nors kitaip galinčiomis lemti MVGI ir MAT iš mobilių taršos šal-
tinių dydžius, nustatytus atsakovo priimtame sprendime. Be to, pareiškėjo elgesys (pra-
ėjo palyginti nemažas laiko tarpas po datos, iki kurios buvo nustatyta pateikti deklara-
cijas, deklaracijos pildytos ir mokesčiai sumokėti tik pradėjus patikrinimą (atitinkamai 
2010 m. gegužės 7 d. bei 2010 m. gegužės 10 d.) ir kt.) rodo pareiškėjo nerūpestingą ir 
aplaidų požiūrį į teisės aktais nustatytų imperatyvių reikalavimų vykdymą. Taip pat 
nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo sunkią finansinę padėtį.

Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pa-
žeidimui ir dėl to neteisinga. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nenurodė 
jokių ypatingų aplinkybių, į kurias atsižvelgdamas apeliacinės instancijos teismas ga-
lėtų mažinti apskaičiuotus mokesčius (2011 m. birželio 17 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A662-2368/2011).

Administracinėje byloje Nr. A525-804/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas pažymėjo, kad nesant duomenų, jog pareiškėjas piktybiškai, tikslingai pateikė 
mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (medžiojamus gyvūnus) deklaracijas ne pa-
gal leidimo naudoti medžiojamus gyvūnus, o pagal Medžioklėtvarkos projekto, kuris 
buvo suderintas su atsakovu, duomenis, pagal juos apskaičiavo, deklaravo ir sumokėjo 
daugiau mokesčio, nei būtų sumokėjęs tuo atveju, jei būtų rėmęsis leidimo duomeni-
mis, taip pat remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje sufor-
muotu ir taikomu teisingumo teisėtumo principu, padaryta išvada, jog nagrinėjamu 
atveju atsakovas pareiškėjui nepagrįstai pritaikė MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalyje esančią 
sankciją, apskaičiuodamas mokestį didesniu tarifu – 40 935 Lt (2014 m. kovo 12 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-804/2014).

VII.1.2.3. Aktų, susijusių su mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius, ginčijimas teisme

44. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčas dėl Klaipėdos regiono aplin-
kos apsaugos departamento sprendimo, kuriuo pareiškėjui (įmonei, kuriai iškelta  
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restruktūrizavimo byla) nurodyta sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius, 
patenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytų administracinio teismo na-
grinėjamų ginčų dėl mokesčių kategoriją, todėl turi būti nagrinėjamas administraci-
niame teisme. Aplinkybė, jog pareiškėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla, aptariamos 
bylos rūšinio teismingumo nekeičia (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 
4 d. nutartis byloje Nr. T-76/2010 UAB „Alfva“ prieš Klaipėdos regiono aplinkos apsau-
gos departamentą). 

45. Administracinėje byloje Nr. AS556-977/2014 pareiškėjas skundė RAAD pati-
krinimo aktą, kuriame konstatuota, jog už be leidimo išgautą mineralinio vandens kie-
kį apskaičiuota mokėtina mokesčio didesniu tarifu suma, ir nurodyta, kad mokesčių 
mokėtojas, nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių 
ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios 
bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, turi teisę pateikti rašytines pastabas dėl 
patikrinimo akto. LVAT konstatavo, kad šis aktas yra tik tarpinis dokumentas ir ne-
gali būti skundo dalyku, nes teisines pasekmes sukels tik ateityje priimtas sprendimas 
dėl patikrinimo akto tvirtinimo (2014 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS556-977/2014).

VII.2. APLINKOS APSAUGOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS

VII.2.1. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa 
(SAARSPĮ 4 str. 1, 3 ir 4 d.)

46. Vienas iš savivaldybių vykdomų aplinkos apsaugos priemonių finansavimo 
šaltinių yra savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa (toliau – ir SA-
ARSP; Speciali programa). Šios programos lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką regla-
mentuoja Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas. 
Svarbu, jog minėtos programos lėšos naudojamos tik konkrečioms SAARSPĮ 4 straips-
nyje nurodytoms aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti, tai yra: 

1) aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infras-
truktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris 
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos 
atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais 
(SAARSPĮ 4 str. 1 d. 1 p., 2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104 redakcija);

2) savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (SAARSPĮ  
4 str. 1 d. 2 p., 2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1981 redakcija); 

3) finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savinin-
kus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis 
jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, atlyginti vilkų ūkiniams gyvū-
nams padarytą žalą, įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės 
įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pa-
keitimo projektams parengti (SAARSPĮ 4 str. 1 d. 3 p., 2013 m. birželio 18 d. įstatymo 
Nr. XII-374 redakcija); 

4) želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, 
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želdinių veisimui, inventorizacijai (SAARSPĮ 4 str. 1 d. 4 p., 2010 m. lapkričio 9 d. įsta-
tymo Nr. XI-1104 redakcija); 

5) savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos naudojamos pagal mokėtojų 
pageidavimus (SAARSPĮ 4 str. 1 d. 5 p., 2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104 
redakcija).

47. Pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 3 dalį savivaldybės institucija turi pateikti atas-
kaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie Specialiosios programos priemonių 
vykdymą Aplinkos ministerijai jos nustatyta tvarka. 

Šaltiniai, iš kurių finansuojama Specialioji programa, numatyti SAARSPĮ  
3 straipsnyje. Į juos patenka, pvz., mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką (1 d. 1 p.) 
ar medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami už medžiojamųjų gyvūnų išteklių 
naudojimą (1 d. 2 p.) ir kt.

47.1. Specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos pateikimo tvarką ir 
pagrindinius Aplinkos ministerijos RAAD vykdomos Specialiosios programos kontro-
lės principus nustato Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 (Žin., 2011, Nr. 30-1416) (to-
liau – ir 2011 m. kovo 4 d. Tvarkos aprašas). Šiuo aplinkos ministro įsakymu taip pat 
patvirtinta Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių 
vykdymo ataskaitos forma bei Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 
programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklės. Minėtas įsaky-
mas netekusiais galios pripažino iki 2012 m. sausio 1 d. galiojusias Savivaldybių aplin-
kos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo reko-
mendacijas, patvirtintas aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-637 
(Žin., 2006, Nr. 8-291) (toliau –ir 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijos).

47.2. Atkreiptinas dėmesys, kad SAARSPĮ 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta Aplin-
kos ministerijos kompetencija nustatyti tam tikrą ataskaitos ir papildomos informa-
cijos apie specialiosios programos vykdymą pateikimo tvarką neapima galimybės 
nustatyti savarankiškus ir įstatymu konkrečiai negrindžiamus specialiosios progra-
mos tikslus, taip pat neapima teisės Aplinkos ministerijai detalizuoti ar kitaip aiškinti 
minėtame įstatyme įtvirtintus tokios programos tikslus. Tokia galimybė nenumatyta 
ir kitose SAARSPĮ normose (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A442-1309/2013).

48. Pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalį (2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104 
redakcija), Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems SAARSPĮ tiks-
lams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių 
inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, 
kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės 
Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė 
mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Valstybinės 
mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti lėšas ne ginčo tvarka yra vykdomasis doku-
mentas, vykdomas CPK nustatyta tvarka. Ne ginčo tvarka išieškotos lėšos pervedamos 
į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lė-
šos, ir naudojamos AARPĮ numatytiems tikslams. Pažymėtina, kad iš esmės analogiška 
tvarka – Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems SAARSPĮ tikslams, 
Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija 
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ne ginčo tvarka išieško į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos aplinkos apsaugos 
rėmimo programos lėšos – galiojo nuo pat SAARSPĮ priėmimo.

48.1. Sistemiškai aiškinant SAARSPĮ 2 straipsnio 1 dalį, 4 straipsnio 1 dalį ir šio 
straipsnio 4 dalį konstatuotina, kad SAARSP lėšos turi būti grąžinamos, jei jos panau-
dotos SAARSPĮ nenumatytiems tikslams (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A442-1309/2013; 2014 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A602-1710/2014). Sprendžiant, ar viešojo administravimo subjektai teisėtai ir pagrįs-
tai savivaldybę pripažino neteisėtai panaudojusia SAARSP lėšas ir nusprendė šias lėšas 
išieškoti ne ginčo tvarka, turi būti vertinama būtent tai, ar specialiosios programos lė-
šos buvo panaudotos ne pagal SAARSPĮ, tai yra šiame įstatyme nenumatytiems tiks-
lams (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1309/2013).

48.1.1. Pavyzdžiui, SAARSP lėšos pripažintos panaudotos SAARSPĮ nenuma-
tytiems tikslams jas paskyrus medžiotojų būreliams pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 
1 dalies 3 punktą (2003 m. birželio 10 d. įstatymo Nr. IX-1607 redakcija). Remiantis 
nuoseklia LVAT praktika, SAARSP lėšų skyrimas medžiotojų būreliams neatitinka 
SAARSPĮ nuostatų, tai yra nepatenka į SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pa-
gal kurį turi būti remiami miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savinin-
kai, valdytojai ir naudotojai (2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biule-
tenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.; 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A602-1079/2013; 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A556-2625/2012; 2013 m. sausio 29 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A556-626/2013; 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A556-1995/2013; 2014 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-449/2014; 
2013 m. lapkričio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1360/2013). Šiose bylose 
pateikta išvada pagrįsta sisteminiu SAARSPĮ (4 str. 1 d. 3 p.; 3 str. 2 d.) ir Miškų įstaty-
mo (6 str. 3 d.) aiškinimu, iš kurio išplaukia, jog sąvoka „miško savininkai, valdytojai, 
naudotojai“ ir sąvoka „medžioklės plotų naudotojai“, į kurią patenka ir medžiotojų bū-
reliai, nėra tapačios. 

49. Šiame kontekste taip pat aktualu, kad administraciniai teismai, analizuodami 
SAARSP lėšų panaudojimo teisėtumą, vertina ne tik formalų savivaldybių ataskaitoje 
įvardytos priemonės atitikimą ataskaitoje nurodytiems SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies 
punktams, tačiau nagrinėja, ar apskritai finansinės paramos panaudojimas nepriešta-
rauja SAARSPĮ numatytiems tikslams. 

49.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-1710/2014 analizuotose Vil-
niaus miesto savivaldybės pateiktose ataskaitose priemonės „Parkų ir želdynų tvar-
kymas“ bei „Medžių genėjimas, senų pašalinimas ir naujų sodinimas“ buvo priskirtos 
prie priemonių, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala (SAARSPĮ 4 str. 1 d. 
1 p.55 (2003 m. birželio 10 d. įstatymo Nr. IX-1607 redakcija). Byloje nebuvo duomenų, 
kad teritorijose, kuriose taikytos minėtos priemonės, buvo suniokota ar kitaip padary-
ta žala aplinkai. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ne-
galima daryti išvados, jog šia priemone buvo kompensuojama aplinkai padaryta žala. 
55 Pagal šį punktą, „specialiosios programos lėšos naudojamos: 1) priemonėms, kuriomis kompensuojama 

aplinkai padaryta žala, gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, 
eksploatuoti, aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti (ne mažiau kaip 70 procentų Specialiosios 
programos lėšų, neįskaitant įplaukų pagal 3 straipsnio 2 punktą)“.
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Taigi lėšų skyrimas išlaidoms pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą nebuvo 
galimas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pabrėžė, kad byloje aktualių priemo-
nių finansavimas buvo galimas pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą (2007 m. 
birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1243 redakcija) – želdynų kūrimui, želdinių veisimui, in-
ventorizacijai. Todėl Aplinkos ministerijos argumentai, jog SAARSP lėšos buvo panau-
dotos ne pagal paskirtį, šioje byloje atmesti (plačiau žr. 2014 m. birželio 30 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A602-1710/2014).

VII.2.1.1. Aktų, priimtų procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo  
teisėtumo metu, ginčijimas teisme 

(SAARSPĮ 4 str. 4 d.)

50. Pastebėtina, kad ypač aktuali administraciniuose teismuose nagrinėtų gin-
čų problema buvo susijusi su tuo, koks aktas laikytinas procedūrą dėl SAARSP lėšų  
panaudojimo tinkamumo užbaigiančiu administraciniu aktu, kadangi SAARSP lėšų 
panaudojimo kontrolėje dalyvauja ne viena institucija. 

50.1. Kaip jau minėta, pirmiausia savivaldybės institucija turi pateikti ataskaitą 
apie Specialiosios programos priemonių vykdymą Aplinkos ministerijai (SAARSPĮ  
4 str. 3 d.). Tuomet RAAD atlieka detalų savivaldybių ataskaitoje pateiktų duomenų 
patikrinimą. Patikrinimo rezultatai įforminami Programos priemonių vykdymo pati-
krinimo aktu. Šio akto kopija pateikiama atitinkamai savivaldybei ir Aplinkos ministe-
rijai. Aplinkos ministerija, gavusi patikrinimo akto kopiją, kreipiasi į VMI dėl SAARSP 
lėšų, panaudotų pažeidžiant SAARSPĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Progra-
mos lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo (2011 m. kovo 4 d. Tvarkos aprašo 6, 11, 
15, 16 p.). Anksčiau galiojusios 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijos įtvir-
tino iš esmės panašią lėšų panaudojimo kontrolės tvarką: SAARSP lėšų panaudojimo 
kontrolę atlikdavo RAAD, jis patikrinimo rezultatus įformindavo Savivaldybių aplin-
kos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktu. Pa-
tikrinimo akto kopijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo akto pasirašymo būdavo 
pateikiamos savivaldybei ir Aplinkos ministerijai (2005 m. Specialiosios programos re-
komendacijų 7.7 p.). Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą, 
įvertindavo nustatytus pažeidimus, prireikus paprašydavo savivaldybes papildomos 
informacijos ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo akto gavimo kreipdavosi į Valstybi-
nę mokesčių inspekciją dėl SAARSP lėšų, panaudotų pažeidžiant SAARSP įstatymo ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių SAARSP lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo 
(2005 m. Specialiosios programos rekomendacijų 8 p.).

50.2. Vienodą praktiką probleminiu klausimu suformavo Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, 
kurioje buvo keliamas klausimas dėl viešojo administravimo subjektų aktų, kuriais Ma-
žeikių rajono savivaldybė pripažinta netinkamai panaudojusia Specialiosios programos 
lėšas ir nuspręsta šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka.

Administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, 
kad vadovaujantis SAARSPĮ ir 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijų nuosta-
tomis, Valstybinė mokesčių inspekcija neturėjo ir neturi įgaliojimų vertinti, ar pagrįstai 
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buvo panaudotos SAARSP lėšos, kokia yra konkreti išieškotinų (kaip pažeidžiant tei-
sės aktus panaudotų) lėšų suma. Gavusi Aplinkos ministerijos teikimą, Valstybinė mo-
kesčių inspekcija galėjo (ir gali) tik pasiūlyti sumokėti jau pirmiau ir kitų institucijų 
(ne VMI) nustatytą lėšų sumą, o jei savivaldybė to nepadaro – imtis priverstinių iš-
ieškojimo priemonių. Vadinasi, Valstybinei mokesčių inspekcijai nebuvo ir nėra paves-
ta nustatyti lėšų panaudojimo netinkamumą ir nustatyti (apibrėžti) grąžintiną (kaip 
pažeidžiant teisės aktus panaudotą) lėšų sumą. Jos funkcija nagrinėjamos procedūros 
požiūriu apsiribojo (apsiriboja) jau nustatytų sumų išieškojimu, t. y. pirmiau priim-
tų administracinių aktų vykdymu (įvykdymo užtikrinimu, jei reikia – ir priverstine 
tvarka).

Tai reiškia, kad Aplinkos ministerijos teikimu yra konstatuojama, jog atitinkama 
savivaldybė netinkamai panaudojo SAARSP lėšas. Tokio pažeidimo konstatavimas 
savo pobūdžiu yra Aplinkos ministerijos ir RAAD vykdomos administracinės proce-
dūros, kurios metu tikrinama, ar savivaldybė tinkamai panaudojo SAARSP lėšas, bai-
giamasis (galutinis) sprendimas tuo klausimu. Teikimu Aplinkos ministerija apibrėžia 
atitinkamai savivaldybei kylančią atsakomybę. Pagal esamą teisinį reguliavimą, vėlesni 
(po Aplinkos ministerijos teikimo) VMI veiksmai objektyviai negali pakeisti Aplinkos 
ministerijos teikime konstatuojamų teiginių, nes pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalį 
VMI nėra nustatyta teisė vertinti pateikto Aplinkos ministerijos teikimo pagrįstumą. 
Priešingai, VMI yra nustatyti konkretūs netinkamai panaudotų SAARSP lėšų išieškoji-
mo veiksmai: pirmiausiai, siūlant savivaldybei sumokėti lėšas, vėliau, priimant sprendi-
mą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka, jei savivaldybė geruoju nevykdo pirminio VMI 
pasiūlymo. Pabrėžtina, kad teisės aktai aiškiai apibrėžia institucijų kompetenciją, nu-
statant ir išieškant netinkamai panaudotas SAARSP lėšas. Dėl nurodytų teisinio regu-
liavimo aspektų Aplinkos ministerijos teikimas procedūroje, kurios metu savivaldybė 
pripažįstama netinkamai panaudojusia SAARSP lėšas, yra baigiamasis (galutinis) kom-
petentingo asmens sprendimas tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė 
procedūra. Šis baigiamasis sprendimas sukelia padarinius, nes būtent iš jo savivaldybei 
paaiškėja jai atsirandančių teisių ir kylančių pareigų turinys. 

Pabrėžtina, kad VMI veiksmai, kuriais VMI, vadovaudamasi SAARSPĮ 4 straips-
nio 4 dalimi, pasiūlo savivaldybei sumokėti lėšas, o vėliau išieško jas ne ginčo tvar-
ka, yra viešojo administravimo subjekto veiksmai, kuriais viešojo administravimo 
subjektas atlieka vykdymo veiksmus. Vykdymo veiksmai, atliekami VMI SAARSPĮ  
4 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka, turi būti atskiriami nuo SAARSP lėšų netinkamo 
panaudojimo konstatavimo procedūros dėl teisės aktais numatyto skirtingo šių dviejų 
procedūrų pobūdžio ir tarpusavio ryšio: netinkamo lėšų panaudojimo nustatymo pro-
cedūra priklauso nuo RAAD ir Aplinkos ministerijos atliekamų vertinimo veiksmų ir 
yra baigiama Aplinkos ministerijos, kaip atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens, tei-
kimu; o VMI veiksmai priklauso išimtinai nuo Aplinkos ministerijos teikimo buvimo 
ir jais nėra kvestionuojamas teikimo turinys. 

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad siekiant nustatyti, ar atitinkamas aktas 
gali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu ABTĮ prasme, būtina įvertinti, ar ati-
tinkamas aktas turi visus individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus. Aplinkos 
ministerijos raštas yra neginčijamai vienkartis teisės taikymo aktas, adresuotas kon-
krečiam subjektui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, tačiau  
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neabejotinai susijęs su RAAD bei Mažeikių rajono savivaldybės teisėmis ir interesais. 
Tačiau aplinkybė, kad šis aktas yra konkrečiai ir pirmiausia adresuotas ne pareiškėjams, 
nėra pagrindas daryti išvadą, kad šis aktas niekaip nepaveikia ar nenustato jų teisių 
ar interesų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad vien to, jog 
administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar tekstu yra priimtas ne pagal pa-
reiškėjo prašymą, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, kad juo negali būti suku-
riama specifinių ar naujų pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kito-
kio poveikio kitų asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams.

Apibendrinant konstatuota, kad atsižvelgiant į SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalį ir 
Aplinkos ministro 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijas, skatinant VAĮ 
įtvirtintų efektyvumo bei tarnybinės pagalbos principų įgyvendinimą, administracinę 
procedūrą dėl SAARSP lėšų panaudojimo tinkamumo, užbaigiančiu administraciniu 
aktu laikytinas ne Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti atitinkamas 
sumas ne ginčo tvarka, bet Aplinkos ministerijos, įvertinusios RAAD pateiktą patikri-
nimo aktą, teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuriuo ji prašė išieškoti atitinka-
mos savivaldybės netinkamai panaudotas SAARSP lėšas ne ginčo tvarka. 

Minėtas Aplinkos ministerijos teikimas pagal savo turinį, pobūdį ir sukeliamas 
teisines pasekmes iš esmės buvo individualus administracinis aktas, kuriuo (visiškai ar 
iš dalies) buvo patvirtinti RAAD nustatyti teisės aktų pažeidimai ir nustatyta konkreti 
savivaldybės grąžintina SAARSP lėšų suma, t. y. apibrėžta viešosios piniginės prievolės 
apimtis ir ją vykdyti turintis subjektas. Vadinasi, Aplinkos ministerijos teikimas turė-
jo būti pripažintas administraciniams teismams skųstinu individualiu administraciniu 
aktu. Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, gavusi šį teikimą, turėjo įgaliojimus 
tik užtikrinti minėto sprendimo vykdymą (jei reikia – ir priverstine tvarka). Todėl 
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimai ir veiksmai galėjo būti kvestionuojami 
tik tiek, kiek Valstybinė mokesčių inspekcija galbūt nesilaikė teisės aktais nustatytų 
aptariamo administracinio akto vykdymo taisyklių (2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.).

50.3. Aktualu, kad RAAD surašytas Specialiosios programos lėšų panaudojimo 
patikrinimo aktas, kuriuo RAAD konstatuoja savivaldybės netinkamo SAARSP lėšų 
panaudojimo faktą, yra dokumentas, atliekantis tarpinį vaidmenį viešojo administravi-
mo procedūroje, nes juo sudaromas pagrindas Aplinkos ministerijai galutinai įvertinti, 
ar buvo pažeistas SAARSPĮ, ir priimti galutinį sprendimą, įforminamą teikimu VMI 
(2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje  
Nr. A662-2003/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.). 
Reikalavimas dėl RAAD surašyto šio patikrinimo akto panaikinimo negali būti atskiru 
administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (šiuo aspektu žr. 2010 m. lapkričio 8 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A525-1326/2010). 

50.4. Akcentuotina, kad Aplinkos ministerijos raštas, kaip individualus teisės ak-
tas, turi būti vertinamas kartu su RAAD Specialiosios programos lėšų panaudojimo pa-
tikrinimo aktu, nes būtent patikrinimo aktas yra kontrolės dėl SAARSP lėšų panaudoji-
mo proceso metu atsiradęs ir faktinę situaciją bei pagrindą Aplinkos ministerijos raštui 
apibrėžiantis dokumentas. Praktikoje neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai 
individualaus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, 



585

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

kuriame formuluojamos teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, su-
keliančios teisinius padarinius. Pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai tu-
rėtų būti perkeliami į administracinį aktą, tad priimant individualų teisės aktą neretai 
pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį. Tai, kad SAARSP lėšų panaudojimas 
yra vertinamas Aplinkos ministerijos kartu su jai pavaldžia institucija, negali per se 
užkirsti kelio vertinti atitinkamo Aplinkos ministerijos akto kaip individualaus teisės 
akto, net jei šio akto turinys yra neatsiejamas nuo pavaldžios institucijos dokumente 
nustatytų duomenų ir tai yra aiškiai įtvirtinta atitinkamą individualaus teisės akto pri-
ėmimo procesą reguliuojančiuose teisės aktuose. Aplinkos ministerijos regionų aplin-
kos apsaugos departamentų patikrinimo aktuose išdėstyti argumentai gali būti laikomi 
sudėtine Aplinkos ministerijos sprendimo motyvų dalimi, jei pačiame Aplinkos minis-
terijos sprendime nėra pateikiami kiti motyvai (2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.).

VII.2.1.2. Terminai, skirti aktams procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo  
teisėtumo metu priimti 

(2005 m. Specialiosios programos rekomendacijos 7.7 ir 8 p.)

51. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad 
2005 m. Specialiosios programos rekomendacijų 7.7 ir 8 punktuose nustatyti proce-
dūrinio pobūdžio terminai yra skirti apibrėžti viešojo administravimo subjektų atlie-
kamų veiksmų ir priimamų sprendimų terminus. Viešojo administravimo subjektui 
įstatyme nustatytas terminas, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, 
yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu admi-
nistracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto termino, 
per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia viešo-
jo administravimo subjekto kompetencijos priimti administracinį sprendimą ar atlikti 
kitus veiksmus, tai yra tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina 
administracinį procesą. Viešojo administravimo subjektui praleidus įstatyme ar kita-
me teisės akte nustatytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima kons-
tatuoti viešojo administravimo subjekto neveikimą, tai suteikia teisę asmeniui ginti 
savo teises kreipiantis su skundu dėl neveikimo. Įstatymas tiesiogiai nenustato tokio 
naikinamojo termino, kuriam pasibaigus Aplinkos ministerija negalėtų priimti teiki-
mo dėl Specialios programos lėšų, panaudotų nenumatytiems SAARSPĮ tikslams, grą-
žinimo. Taigi materialinės teisės normos nenustato termino, kuriam pasibaigus būtų 
panaikinama subjekto pareiga grąžinti ne pagal paskirtį panaudotas lėšas, o 2005 m. 
Specialiosios programos rekomendacijų 7.7 ir 8 punktuose buvę nustatyti terminai ne-
gali būti prilyginti tokiam naikinamajam terminui, nes jų pobūdis kitoks, tai yra pro-
cedūrinio pobūdžio terminai (2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A602-1079/2013).
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VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti  
lėšas, pripažinus SAARSPĮ pažeidimą 

(Konstitucijos 119 str.; SAARSPĮ 4 str. 4 d.; VSĮ 3 str. 1 ir 3 d.; 30 str. 2 d. 1 ir 3 p.)

52. Apžvelgiamu laikotarpiu išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A602-
1079/2013 kilo klausimas dėl tinkamo subjekto, kuriam adresuojamas sprendimas 
išieškoti lėšas, pripažinus SAARSPĮ pažeidimą. Šioje byloje Telšių rajono savivaldybės 
administracija ir Telšių rajono savivaldybė (toliau – ir pareiškėjai) ginčijo Aplinkos mi-
nisterijos 2011 m. lapkričio 21 d. teikimo „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“ 1 punk-
tą ir VMI 2012 m. balandžio 23 sprendimą išieškoti iš Telšių rajono savivaldybės admi-
nistracijos 40 095 Lt į valstybės biudžetą, kaip neteisėtus. Pirmosios instancijos teismas, 
išnagrinėjęs bylą, konstatavo, jog iš pareiškėjo neteisėtai SAARSPĮ nenustatytiems su-
bjektams išmokėtas SAARSP lėšas į valstybės biudžetą buvo nuspręsta išieškoti pagrįs-
tai. Vyriausiasis administracinis teismas su tokia išvada sutiko. Tačiau kilo klausimas 
dėl to, ar ginčijamas VMI sprendimas yra priimtas tinkamo subjekto atžvilgiu. 

Nustatyta, jog VMI, vadovaudamasi SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalimi, pasiūlė  
savivaldybei per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą netinkamai panau-
dotas SAARP lėšas, o sprendimą išieškoti lėšas priėmė kito subjekto atžvilgiu – savi-
valdybės administracijos. Atsakydamas į kilusį klausimą, Vyriausiasis administracinis 
teismas vadovavosi Vietos savivaldos įstatymu. VSĮ 3 straipsnio 1 dalis savivaldybę api-
brėžia kaip viešąjį juridinį asmenį, kuris įgyvendina savivaldos teisę per savivaldybės 
tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas institucijas ir įstaigas. Pagal 
Konstitucijos 119 straipsnį savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nu-
stato įstatymas. VSĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybės institucijos – už 
savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos ins-
titucijos: 1) savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos 
valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas; 2) savivaldybės vykdomoji insti-
tucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldy-
bės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) pareigybė 
(pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) sutei-
kiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir 
pareigas. VSĮ 30 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatyta, kad savivaldybės admi-
nistracija: savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų 
sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įstatymų nustatyta tvarka organi-
zuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės aps-
kaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą. 
Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, VMI, vadovaudamasi minėtomis VSĮ 
nuostatomis, atliko iš esmės teisėtus veiksmus, siūlydama savivaldybei pervesti lėšas, o 
vėliau priėmusi sprendimą išieškoti iš turto iš viešosios teisės normų kylančią turtinę 
prievolę savivaldybės administracijos atžvilgiu, t. y. savivaldybės vykdomosios institu-
cijos, kuriai įstatymas paveda atlikti atitinkamas funkcijas, atžvilgiu. Todėl šių veiksmų 
neteisėtumo nepaneigia pareiškėjų nurodyti motyvai, kad lėšas buvo siūloma pervesti 
savivaldybei kaip viešajam juridiniam asmeniui, o sprendimas išieškoti lėšas buvo adre-
suotas vienai iš šio viešojo juridinio asmens institucijų, kuri taip pat yra įregistruota 
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kaip atskiras juridinis asmuo, per kurį savivaldybė įgyvendina dalį savo funkcijų (2013 m. 
rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1079/2013).

VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių  
SAARSP lėšų panaudojimą, pareigos 

(Konstitucijos 5 str. 3 d., ES Pagrindinių teisių chartijos 41 str., VAĮ 8 str.)

53. Pabrėžtina, kad Aplinkos ministerija, t. y. centrinis viešojo administravimo su-
bjektas, yra saistomas gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas įtvir-
tintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos  
5 straipsnio 3 dalies nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarp-
tautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir 
kt.). Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos 
administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administra-
cinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administra-
vimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai. 
VAĮ 8 straipsnio nuostatos įpareigoja viešojo administravimo subjektus priimtame  
administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, 
pateikti teisinį pagrindą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. 
Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad vie-
šojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų 
sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. 

Vadovaujantis minėtais teisės principais, institucijai, atsakingai už SAARSP vyk-
dymo valstybinę priežiūrą, kiekvienu atveju kyla pareiga patikrinti lėšų panaudojimo 
patikrinimo akte nurodytas aplinkybes, surinkti reikiamus papildomus duomenis, ku-
rių pagrindu būtų daroma konstatuojamojo pobūdžio išvada dėl konkrečių SAARSPĮ 
pažeidimų buvimo. VAĮ nereikalaujama, kad individualus administracinis aktas būtų 
surašytas vientisame dokumente. Jo pagrindimas gali būti išdėstytas kituose dokumen-
tuose, kurie yra sudėtinė sprendimo dalis. Aplinkos ministerijos akto kaip individua-
laus teisės akto turinys yra neatsiejamas nuo pavaldžios institucijos dokumente (pa-
tikrinimo akte) nustatytų duomenų (2013 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A502-617/2013).

VII.2.1.5. Bylų dėl SAARSP lėšų panaudojimo nagrinėjimo  
administraciniuose teismuose tvarka 

(ABTĮ 15 str. 1 d. 4 p.)

54. Pažymėtina, kad bylos dėl SAARSP lėšų panaudojimo nepriskirtinos bylų ka-
tegorijoms, išvardytoms ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte (dėl mokesčių, kitų pri-
valomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų 
taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų) (2014 m. sausio 27 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A602-119/2014, 2014 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A602-2094/2013).

54.1. Šiuo aspektu aktualioje administracinėje byloje Nr. A602-119/2014, kurioje 
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ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos 2010 m. lapkričio 29 rašto „Dėl savivaldybės 
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudotų pažeidžiant tei-
sės aktus, išieškojimo“ teisėtumo, LVAT konstatavo, kad byloje sprendžiamas ginčas 
dėl individualaus administracinio akto, kuriuo baigiama administracinė procedūra, 
kurios metu tikrinama, ar savivaldybė tinkamai panaudojo SAARP lėšas, teisėtumo. 
Bylų, kuriose administracinis teismas vykdo viešojo administravimo subjektų priim-
tų sprendimų kontrolę, būtent – bylų dėl sprendimų grąžinti paramos lėšas, nagrinė-
jimas nepriskirtinas bylų kategorijoms nagrinėtinoms vieno teisėjo, t. y. nepriskirtinas 
bylų kategorijoms išvardytoms ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Nagrinėjama byla 
nėra byla dėl mokesčių, nes pagrindinis ginčas vyksta dėl aplinkos apsaugą vykdančių 
viešojo administravimo institucijų priimtų sprendimų, bet ne dėl VMI veiksmo, susi-
jusio su administracinio sprendimo vykdymu. Apibendrinant konstatuota, kad pirmo-
sios instancijos teismas išnagrinėjo bylą vienasmeniškai, kai pagal įstatymą bylą turė-
jo nagrinėti trijų teisėjų kolegija – tai vertintina kaip bylos išnagrinėjimas neteisėtos 
sudėties teismo. Vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 141 straipsnio  
1 dalies 1 punktu, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas, kaip atitinkan-
tis vieną iš absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (2014 m. sausio 27 d.  
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-119/2014, šiuo aspektu taip pat žr. 2014 m. 
sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2094/2013).

VII.3. VIETINĖS RINKLIAVOS APLINKOS APSAUGOS SRITYJE

55. Pažymėtina, kad savivaldybėms suteikta teisė savivaldybės teritorijoje nusta-
tyti rinkliavas ir aplinkos apsaugos srityje, tai yra už leidimo įvažiuoti mechaninėmis 
transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugo-
mus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės 
reikšmės apsaugines zonas išdavimą; gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą 
daugiabučiuose namuose; komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą; naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar kurortinės teritorijos 
statusą, viešąja infrastruktūra (RinklĮ 11 str. 1 d. 5, 7, 8, 11 p.). Šių savivaldybių nustaty-
tų rinkliavų teisėtumas ne kartą buvo tikrinamas administraciniuose teismuose. 

VII.3.1. Vietinė rinkliava už leidimą įvažiuoti į saugomą teritoriją 
(Konstitucijos 29 str. 1 d.)

56. Administracinėje byloje Nr. A525-1277/2012 pripažinta, kad Neringos savi-
valdybės tarybos 2009 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T1-83 „Dėl Neringos savi-
valdybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl vietinės rinklia-
vos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą 
Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją“ 
pakeitimo“ 2.1 punktas ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės rinkliavos at-
leisti asmenis, įvažiuojančius kitais pagrindais nei nuosavybės teise priklausančia ar iš-
perkamosios nuomos įsigyta transporto priemone į valstybės saugomą Kuršių nerijos  
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nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją, prieštarauja Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

Byloje nustatyta, kad nuo vietinės rinkliavos buvo atleidžiami tik savo vardu re-
gistruota arba išperkamosios nuomos būdu įgyta mechanine transporto priemone įva-
žiuojantys asmenys, tačiau nuo jos nebuvo atleidžiami kitokiais būdais teisėtai valdo-
ma transporto priemone į paminėtą teritoriją įvažiuojantys tie patys asmenys. Teisėjų 
kolegijos vertinimu, nėra jokių pagrįstų argumentų teigti, jog mechaninės transporto 
priemonės, kuria šie asmenys įvažiuoja į Saugomą teritoriją, valdymo būdas yra tokio 
pobūdžio ir apimties skirtumas, jog būtų objektyviai pateisintas šių asmenų skirtingas 
traktavimas, juos atleidžiant nuo vietinės rinkliavos. Vien transporto priemonės val-
dymo būdas, teisėjų kolegijos vertinimu, nesuteikia pagrindo diferencijuoti asmenų, 
vieniems paminėtą lengvatą suteikiant, o kitiems jos nesuteikiant (2012 m. kovo 5 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1277/2012, Vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 97-103 p.). 

VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir  
laikymą daugiabučiuose namuose 

(Konstitucijos 127 str. 3 d., RinklĮ 11 str. 1 d. 7 p., GGAĮ 5 str. 1 ir 2 d.)

57. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas (Lietu-
vos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas) (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, 
Nr. 122-6126; toliau – ir GGAĮ) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų kompeten-
ciją užtikrinant gyvūnų, kaip juslių būtybių, gerovę ir apsaugą, asmenų pareigas gyvū-
nų apsaugos ir gerovės srityje, bepriežiūrių gyvūnų gerovę ir apsaugą, bešeimininkių 
gyvūnų populiacijos mažinimo priemones, humaniško elgesio su gyvūnais reikalavi-
mus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo žiauraus elgesio, kankinimo ir kito neigiamo po-
veikio ir būtų užtikrintas žmonių saugumas. 

57.1. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo  
Nr. IX-587 redakcija) gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse bei atskirų rūšių gy-
vūnų registravimo tvarką turėjo nustatyti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Kaip 
laikomasi šios tvarkos, turėjo kontroliuoti Vyriausybės įgaliotos institucijos. Vadovau-
jantis GGAĮ 5 straipsnio 2 dalimi (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-587 redak-
cija), savivaldybės turėjo patvirtinti gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse savi-
valdybės teritorijoje taisykles ir prižiūrėti, kaip jos įgyvendinamos. Įgyvendinama šias 
normas, Kauno miesto savivaldybės taryba 2000 m. lapkričio 30 d sprendimu Nr. 201 
patvirtino Gyvūnų laikymo taisykles, kurių 56 punktas įtvirtino, kad visi gyvūnų savi-
ninkai privalo užregistruoti laikomus gyvūnus ir sumokėti nustatyto dydžio mokestį 
– už šunį – 25 Lt, už katę 10 Lt. 

Norminėje administracinėje byloje Nr. A502-1276/2006 buvo tiriama minėto  
56 punkto atitiktis GGAĮ 5 straipsnio 1 daliai, MAĮ ir Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 127 straipsnio 3 daliai. 

Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog Kauno miesto savivaldybės ta-
rybos patvirtintų Gyvūnų laikymo taisyklių 56 punktas dalyje, kurioje nustatyta, kad ne 
tik daugiabučiuose namuose laikomų gyvūnų savininkai privalo už gyvūnų registraciją 
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ir laikymą sumokėti atitinkamo dydžio mokestį, prieštarauja Rinkliavų įstatymo  
11 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, Vyriausybė 2002 m. kovo 
22 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 
gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą“ įgaliojo Valstybinę maisto ir veteri-
narijos tarnybą patvirtinti agresyvių šunų veislių sąrašą bei įgaliojo Vidaus reikalų 
ministeriją patvirtinti agresyvių šunų registravimo taisykles. Vyriausybė iki šiol nėra 
patvirtinusi gyvūnų registravimo tvarkos, o įstatymas suteikė teisę savivaldybėms tik 
tvirtinti gyvūnų laikymo taisykles ir prižiūrėti kaip jos įgyvendinamos. Tačiau nėra 
pagrindo teigti, kad savivaldybės, nustatydamos gyvūnų laikymo taisykles, neturi tei-
sės numatyti pareigos gyvūnų savininkams užregistruoti laikomus gyvūnus. Tai gali 
būti traktuojama kaip viena iš gyvūnų laikymo taisyklių, padedančių savivaldybei kon-
troliuoti gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse savivaldybės teritorijoje taisyklių 
įgyvendinimą.

Kartu teismas akcentavo, jog RinklĮ 11 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyta, kad 
savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik 
už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose. Taigi šioje 
teisės normoje pateiktas vietinių rinkliavų objektų sąrašas yra išsamus ir imperatyviai 
apibrėžtas nuoroda „tik už“. Todėl tiriamų Gyvūnų laikymo taisyklių 56 punktas prieš-
tarauja aukštesnės galios teisės aktams ir yra neteisėtas toje dalyje, kurioje nustatoma 
rinkliava už gyvūnų registraciją ir laikymą ne daugiabučiuose namuose (2006 m. rug-
sėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1276/2006).

57.2. Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu galiojančio GGAĮ 7 straipsnio 2 da-
lyje (2012 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. XI-2271 redakcija) nustatyta, jog katės, šunys ir 
šeškai privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių 
registre. Pagal GGAĮ 3 straipsnio 4 dalies 3 punktą, Žemės ūkio ministerija ar jos įga-
liotos institucijos nustato kačių, šunų ir šeškų bei kitų gyvūnų augintinių ženklinimo 
ir registravimo tvarką. Pastebėtina, kad GGAĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatos įsigalioja 
nuo 2016 m. sausio 1 d.56 Be to, GGAĮ 3 straipsnio 9 dalies 11 punkte nustatyta, jog 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rengia gyvūnų laikymo savivaldybių terito-
rijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą, o pagal šios dalies 12 punktą – ji taip pat 
organizuoja kačių, šunų ir šeškų, taip pat pagal poreikį kitų gyvūnų augintinių regis-
travimą ir ženklinimą. Šio straipsnio 10 dalies 2 punkte pažymima, kad savivaldybių 
administracijos, vadovaudamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvir-
tintu gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu, 
tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles ir 
kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos.

VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių  
kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra 

(RinklĮ 2 str. 1 d., 11 str. 1 d. 11 p., Konstitucijos 29 ir 127 str.)

58. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkto pagrindu nustatytos rin-

56 Žr. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymao  
(Žin., 2012, Nr. 122-6126) 2 straipsnio 4 dalį.
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kliavos teisėtumas buvo tiriamas norminėje administracinėje byloje Nr. A442-1282/2012. 
Joje buvo analizuojamas Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo buvo 
nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktū-
ra, teisėtumas. Apžvelgiamoje byloje pareiškėjai Seimo nariai prašė ištirti Druskininkų 
savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl vietinės rin-
kliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra“ (toliau – ir Spren-
dimas) bei juo patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto 
viešąja infrastruktūra nuostatų (toliau – ir Rinkliavos nuostatai) atitiktį Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 29 ir 127 straipsniams, Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai, 
11 straipsnio 1 dalies 11 punktui, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams.

Pareiškėjai manė, jog Sprendimu įvesta vietinė rinkliava, skaičiuojama nuo apgy-
vendinimo paslaugų gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus (2 Lt už kiekvieną suteiktą 
nakvynę), kurią turi mokėti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, neturi privalomo vieti-
nės rinkliavos elemento – atlygintinumo už paslaugas, kaip nurodyta Rinkliavų įstaty-
mo 2 straipsnio 1 dalyje. Be to, pareiškėjams nebuvo aišku, kodėl rinkliavą turi mokėti 
būtent apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir kodėl jos neturi mokėti jokios kitos pana-
šioje padėtyje esančios ūkio subjektų grupės.

Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymą atmetė, o Druskininkų miesto 
savivaldybės tarybos Sprendimą bei juo patvirtintus Rinkliavos nuostatus pripažino 
teisėtais. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija su šiuo vertinimu sutiko.

Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia priminė, jog vietinė rinkliava nėra privalo-
mai siejama su atlygiu už suteiktas paslaugas, atlygintinumas už suteiktas paslaugas 
nėra būtinas vietinės rinkliavos požymis, todėl šio požymio nebuvimas byloje ginči-
jamoje vietinėje rinkliavoje neturi teisinės reikšmės sprendžiant Sprendimu nustatytos 
vietinės rinkliavos požymių atitiktį Rinkliavų įstatyme įtvirtintai vietinės rinkliavos 
sampratai.

Išplėstinė teisėjų kolegija toliau vertino, ar objektas, už kurį nagrinėjamu atve-
ju buvo apmokestinti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, atitinka Rinkliavų įstatymo 
11 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtintos vietinės rinkliavos objekto – naudojimo-
si kurorto infrastruktūra – požymius. Pasitelkusi lingvistinį teisės normos aiškinimo 
metodą bei atsižvelgusi į kituose teisės aktuose ir teismų praktikoje įtvirtintą žodžio 
„naudoti“ reikšmę, išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Rinkliavų įstatymo  
11 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytas vietinės rinkliavos objektas – naudojimasis 
kurorto viešąja infrastruktūra – aiškintinas ir kaip naudos gavimas iš tokios infrastruk-
tūros, o ne tik kaip tiesioginis naudojimasis paminėtoje normoje nurodytais viešosios 
infrastruktūros elementais. Išplėstinė teisėjų kolegija vertino, jog nagrinėjamu atveju 
apgyvendinimo paslaugų teikėjai, patys teikdami paslaugas Druskininkų kurorte ir 
gaudami iš to pajamas, naudojasi kurorto viešąja infrastruktūra. Kolegijos vertinimu, 
teikdami apgyvendinimo paslaugas Druskininkų mieste, apgyvendinimo paslaugų tei-
kėjai neabejotinai gauna tam tikrą naudą iš Druskininkų kurorto viešosios infrastruk-
tūros, kadangi kurorto infrastruktūros kokybė neabejotinai lemia ir pageidaujančių-
jų gauti apgyvendinimo paslaugas Druskininkų mieste skaičių. Be to, apgyvendinimo 
paslaugų teikėjų išskyrimas nėra diskriminacinis, nepažeidžia ūkio subjektų teisių ir 
neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam visų asmenų lygybės prieš įstatymą principui 
– būtent apgyvendinimo paslaugų teikėjai daugiausiai naudojasi sutvarkyta kurorto 
viešąja infrastruktūra, jie gauna iš jos aiškiausiai identifikuojamą, betarpišką naudą.
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Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog savivaldybės taryba disponuoja tam ti-
kra diskrecijos teise nustatyti tiek vietinės rinkliavos dydį, tiek tokios rinkliavos mo-
kėtojus. Atsižvelgusi į nurodytus argumentus, konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog 
savivaldybės taryba, vietinės rinkliavos mokėtoju nustatydama būtent apgyvendinimo 
paslaugų teikėjus, veikė neteisėtai ir viršijo savo diskrecijos ribas. 

Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad biudžeto formavimas ir vietinių rinkliavų 
nustatymas yra savivaldybių prerogatyva, šioje srityje savivaldybės turi gana plačią dis-
kreciją, kuri ribojama tik imperatyvių Konstitucijos ir įstatymų reikalavimų. Taip pat 
atkreipė dėmesį į Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalį bei 12 straipsnį, įtvirtinančius 
savivaldybių įgaliojimus vietinių rinkliavų nustatymo srityje ir konstatavo, kad Drus-
kininkų savivaldybė jai teisės aktais suteiktų įgaliojimų neviršijo. 

Dėl ginčijamų Sprendimo ir Rinkliavos nuostatų atitikties teisinio tikrumo ir tei-
sėtų lūkesčių principams, išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad vien tai, jog savival-
dybės tarybai teisės aktuose yra numatyta teisė nustatyti tam tikrą vietinę rinkliavą, 
suponuoja, kad potencialūs tokios vietinės rinkliavos mokėtojai negali turėti teisėto 
lūkesčio ir pagrįstai tikėtis, kad tokia vietinė rinkliava nebus įvesta. Taip pat atkreipė 
dėmesį, jog pareiškėjai jokių išsamių įrodymų, kaip ir kokie konkretūs teisėti lūkesčiai 
buvo pažeisti, nepateikė. Nors iš tiesų siektina, kad mokesčiai ar kiti privalomi mokė-
jimai įsigaliotų tik praėjus protingam laiko tarpui nuo jų patvirtinimo, tačiau atsižvel-
gusi į tai, kad nagrinėjamu atveju nuo ginčijamos rinkliavos patvirtinimo iki jos įsiga-
liojimo praėjo šiek tiek daugiau kaip vienas mėnuo, išplėstinė teisėjų kolegija, nesant 
aiškaus įstatymų galią turinčių teisės aktų reguliavimo šiuo klausimu Rinkliavų įstaty-
me, konstatavo, kad neturi pakankamo pagrindo vertinti šio termino kaip akivaizdžiai 
neprotingo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 
Sprendimas bei juo patvirtinti Rinkliavos nuostatai neprieštarauja nei Konstitucijos  
29 ir 127 straipsniams bei Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 straipsnio 11 punktui, 
nei teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams (2012 m. gegužės 17 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1282/2012, Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 260-273 p.).

VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 
(Konstitucijos 7 str. 2 d.; ABTĮ 15 str. 1 d. 4 p.; ATĮ 2 str. 11 d., 30 str. 4 d., 32 str. 1 d.; RinklĮ 2 

str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 16 str. 2 d.; VAĮ 3 str. 1 d. 3 p.; Direktyva 2006/12)

59. Vietinių rinkliavų nustatymas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegi-
mas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir 
eksploatavimas priskirti savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (VSĮ 6 str. 1 d. 
2 p.). Kaip jau minėta, atlikdama šias funkcijas, savivaldybė turi teisę nustatyti vieti-
nę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
(RinklĮ 11 str. 1 d. 8 p.).

60. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo 
pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės 
biudžetą (2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012; 
2013 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-160/2013; 2013 m. vasario 
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21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-208/2013; 2013 m. vasario 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-284/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A438-1765/2013; 2014 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A442-750/2014; 2014 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1350/2014; 
2014 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1954/2014, kt.).

61. Akcentuotina, kad savivaldybės tarybos sprendimai, kuriuose reguliuojami su 
vietinėmis rinkliavomis susiję klausimai, turi būti tinkamai paskelbti. 

61.1. Tai pažymėta norminėje administracinėje byloje Nr. A525-1809/2012, kurioje 
pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje su pareiškimu 
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti atitinkamų Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvir-
tintų Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių, Tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. spren-
dimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir 
Tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 spren-
dimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ 
pakeitimo ir Dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atlie-
kų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ punktų teisėtumą.

Apžvelgiamoje byloje nurodyta, kad tinkamas norminio teisės akto paskelbimas 
yra viena iš pamatinių tokio teisės akto teisėtumo prielaidų. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Nėra 
abejonių, kad ši konstitucinė nuostata negali būti aiškinama taikant tik lingvistinį me-
todą, ji suvoktina atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai ir jų reikalavimai turėtų būti vieši, 
kad visi subjektai galėtų aiškiai suvokti savo teisių ir pareigų apimtį. Kadangi teisės ak-
tai, kurių teisėtumą siekta įvertinti minėtoje byloje, nebuvo paskelbti, laikantis Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir 
įsigaliojimo tvarkos“5758 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos tvarkos, jie negali būti pripa-
žinti oficialiai galiojančiais norminiais administraciniais teisės aktais. Atsižvelgiant į tai, 
šių aktų teisėtumas negali būti ištirtas, vadovaujantis ABTĮ XVI skirsnio nuostatomis. 
Taigi byla dėl nurodytų aktų teisėtumo ištyrimo yra neteisminga administraciniam 
teismui ir dėl šios priežasties privalo būti nutraukta, kaip tai nustato ABTĮ 101 straips-
nio 1 punktas (2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1809/2012, 
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 104-123 p.).

62. Pirmiausia pažymėtina, kad specialioji teisėjų kolegija ne kartą savo praktikoje 
yra konstatavusi, kad bylos dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą priteisimo nagrinėtinos administraciniuose teismuose. Tokia iš-
vada padaryta nustačius, jog tokiu atveju yra keliamas ginčas dėl į savivaldybės biudžetą 
mokamos vietinės rinkliavos išieškojimo (RinklĮ 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 16 str. 2 d.), 
o tokio pobūdžio ginčas patenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą bylų 
kategoriją, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (žr., pvz., Specialiosios 

57 Bylą nagrinėjusi kolegija, ištyrusi byloje esančius įrodymus, nustatė, jog į bylą pateiktame dienraštyje 
nebuvo nurodyta šioje byloje ginčijamo Tarybos priimto sprendimo esmė, nenurodyta Tarybos 
sprendimu patvirtinto norminio teisės akto antraštė, nenurodyta ir tai, kad visas sprendimo ir juo 
patvirtinto norminio administracinio akto tekstas buvo paskelbtas Vilniaus miesto savivaldybės 
tinklalapyje. Be to, Tarybos priimto sprendimo nuostatos neleidžia tiksliai nustatyti norminio teisės 
akto įsigaliojimo momento.

58 Atkreiptinas dėmesys, kad šis įstatymas šiuo metu negalioja. Jį pakeitė Lietuvos Respublikos teisėkūros 
pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564).
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teisėjų kolegijos 2006 d. gruodžio 6 d. nutartį byloje Nr. T-2006-12 Kėdainių rajono sa-
vivaldybės administracija prieš E. T., J. T. ir V. T., 2009 m. lapkričio 30 d. nutartį bylo-
je Nr. T-88/2009 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prieš J. R., 2010 m. ba-
landžio 14 d. nutartį byloje Nr. T-21/2010 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 
prieš A. R., 2010 m. birželio 21 d. nutartį byloje Nr. T-2010-06 UAB „Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras“ prieš A. V., 2010 m. birželio 29 d. nutartį byloje Nr. T-54/2010 
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš sodininkų bendriją „Medelynas“, 
2014 m. gegužės 5 d. nutartį byloje Nr. T-58/2013 UAB „Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras“ prieš D. S., 2014 m. gegužės 5 d. nutartį byloje Nr. T-50/2013 UAB „Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš G. K.; šiuo aspektu taip pat žr. 2014 m. lapkričio 
21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-813/2014). 

Kita vertus, Specialioji teisėjų kolegija taip pat yra padariusi išvadą, jog tais atve-
jais, kai įmonė, tvarkanti atliekas, prašo priteisti skolą iš asmens už jam suteiktas atlie-
kų tvarkymo paslaugas, tai yra civiliniai teisiniai santykiai, nesusiję su savivaldos insti-
tucijos nustatytos vietinės rinkliavos išieškojimu, todėl ginčą turi nagrinėti bendrosios 
kompetencijos teismas. Pažymėta, kad tai, jog tarifas už buitinių atliekų tvarkymą yra 
nustatytas savivaldybės sprendimu, nekeičia susiklosčiusių santykių teisinės prigim-
ties, todėl toks reikalavimas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme  
(žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 7 d. nutartį byloje Nr. T-94/2012 
UAB „Kauno švara“ prieš V. Č., Ž. Č., V. B., 2013 m. kovo 18 d. nutartį byloje  
Nr. T-23/2013 UAB „Ecoservice“ prieš G. D.). Taip pat bendrosios kompetencijos teis-
muose nagrinėtini ir ginčai, kilę dėl tarp savivaldybės ir įmonių sudarytų viešosios ko-
munalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarčių (žr., pvz., Specialiosios teisėjų 
kolegijos 2006 m. gruodžio 1 d. nutartį byloje Nr. T-2006-12 Kauno rajono savivaldy-
bės taryba prieš UAB „Dzūtra“, 2012 m. liepos 5 d. nutartį byloje Nr. T-118/2012 UAB 
„VSA Vilnius“ prieš Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2012 m. rugsėjo 19 d. 
nutartį byloje Nr. T-66/2012 UAB „Ecoservice“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Veolia Envi-
ronmental Services Lietuva“, UAB „Švara visiems“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB 
„Tvar.com“, UAB „Ekonovus“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę, 2014 m. balandžio 10 d. 
nutartį byloje Nr. T-19/2014 UAB „VSA Vilnius“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę).

63. Teisinių santykių dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą srityje dažniau-
siai buvo nagrinėjamos bylos dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą 
ir tvarkymą priteisimo (žr., pvz., 2010 m. kovo 29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biu-
letenis Nr. 19, 2010, p. 55–91; 2014 m. sausio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A556-334/2014, Vyriausiojo administracinio teismo biulete-
nis Nr. 27, 2014, 172–184 p.); taip pat norminės administracinės bylos dėl savivaldybių 
tarybų priimtų teisės aktų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo srityje teisėtumo 
(2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, 55–92 p.; 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, Vyriausiojo administracinio teismo biule-
tenis Nr. 22, 2011, 135–146 p.; 2013 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A143-689/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 179–180 
p.; 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A442-1586/2014). 

Apibendrinimo sudarytojai atkreipia skaitytojų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respu-
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blikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papil-
dymo ir Įstatymo papildymo 30-1, 30-2 straipsniais įstatymu (Žin., 2012, Nr. 50-2445) 
Atliekų tvarkymo įstatymas buvo papildytas naujais 301 ir 302 straipsniais, įsigalioju-
siais nuo 2013 m. liepos 1 d. Be to, Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 
buvo patvirtinta Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atlie-
kų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika (Žin., 2013, Nr. 85-4260). 
Šiomis įstatymo ir Vyriausybės nutarimu patvirtintos metodikos nuostatomis buvo 
įtvirtintos naujos reikšmingos taisyklės, inter alia susijusios su savivaldybės teisės nu-
statyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą jos teritorijoje įgyvendinimo ribomis (savivaldybės tarybos diskrecijos ap-
imtimi). Atsižvelgiant į tai, svarbu, jog toliau apžvelgiama Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktika vietinių rinkliavų dėl komunalinių atliekų tvarkymo srityje 
gali būti plėtojama, remiantis naujomis teisės aktų nuostatomis.

64. Pažymėtina, kad esminės teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės dėl parei-
gos mokėti savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų  
surinkimą iš atliekų turėtojų ir šių atliekų tvarkymą bei šios pareigos apimties buvo su-
formuluotos ir išplėtotos Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtose norminėse 
administracinėse bylose dėl savivaldybių tarybų priimtų teisės aktų komunalinių atlie-
kų surinkimo ir tvarkymo srityje teisėtumo (iki šiol nagrinėtose bylose vertinti Vil-
niaus miesto, Klaipėdos miesto, Ukmergės rajono, Prienų rajono, Alytaus miesto, Varė-
nos rajono, Telšių rajono savivaldybių tarybų priimti aktai). 

64.1. Pareiškėjai Seimo nariai norminėje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, 
be kita ko, prašė ištirti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunali-
nių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 (toliau – ir Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės nuostatai) 10 punkto ir 1 priedo teisėtumą. Pareiškėjai savo abejones grindė 
tuo, jog prievolė mokėti vietinę rinkliavą ir vietinės rinkliavos dydžiai yra siejami ne 
su atliekų turėtoju ir jo surinktu atliekų kiekiu, bet su nekilnojamojo turto turėjimu ar 
naudojimu ir šio nekilnojamojo turto dydžiu (bendruoju plotu).

Ištyręs minėto akto ginčijamas normas, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas pripažino, kad Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komuna-
linių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldy-
bės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 
patvirtinimo“, 1 priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“, 
išskyrus 15-ą eilutę, ta apimtimi, kuria nenumato galimybės kitiems, nei teikiantiems 
komercinės paskirties ir (ar) viešąsias paslaugas, atliekų turėtojams vietinę rinkliavą 
mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja VAĮ (2006 m. birželio 27 d. įsta-
tymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui (2010 m. kovo 29 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biulete-
nis Nr. 19, 2010).

Teisėjų kolegija, sistemiškai išanalizavusi atliekų turėtojo, komunalinių atliekų, 
atliekų surinkimo, atliekų tvarkymo sąvokas, taip pat atsižvelgdama į savivaldybės ta-
rybos teisę nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų ir atliekų tvarkymą, pažymėjo, kad aptariamos vietinės rinkliavos objektas aprėpia 
ne tik komunalinių atliekų surinkimą, bet ir šių atliekų apdorojimą Atliekų tvarkymo 
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įstatyme ir jį įgyvendinančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytais būdais bei 
tvarka, atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą bei atliekų šalinimo vietos priežiūrą po jų 
uždarymo. Tokia aptariamos vietinės rinkliavos objekto apibrėžtis suponavo būtinybę 
nustatyti, ar aptariamos vietinės rinkliavos objektas laikytinas savivaldybės teikiama 
paslauga, o pats rinkliavos mokėjimas – mokėjimas už paslaugą.

Šiuo klausimu teisėjų kolegija nurodė, kad vietinės rinkliavos objektas iš esmės 
yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, 
norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo 
sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų aiškinimas 
leido teisėjų kolegijai konstatuoti, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surin-
kimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma 
įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo siste-
moje. Tai taip pat reiškia, kad vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejamas su konkrečios 
paslaugos suteikimu. Be to, vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis ir paskirtis lemia 
tai, kad byloje nagrinėta vietinė rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji  
reglamentuojama ne privatinės, o viešosios teisės normomis, todėl atlygintinumo už 
suteiktas paslaugas principas nagrinėtu atveju negalėjo būti taikomas.

Teisėjų kolegija, be kita ko, pastebėjo, jog Atliekų tvarkymo įstatymas expressis 
verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų 
tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį. Aiškinant bylai aktualų princi-
pą ,,teršėjas moka“, nagrinėtu atveju buvo remtasi Teisingumo Teismo jurisprudenci-
ja, pagal kurią nacionalinės teisės nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo 
finansavimo tikslais, numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti 
atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, 
neturi būti laikoma prieštaraujančia Europos Sąjungos teisei, konkrečiai Direktyvos 
2006/12 15 straipsnio a punktui. Teisėjų kolegijos vertinimu, ATĮ numatytas principas 
„teršėjas moka“, kuris į nacionalinę teisės sistemą buvo perkeltas įgyvendinant Euro-
pos Sąjungos teisės aktus, bei sąvoka „atliekų turėtojas“, kuri visose valstybėse narė-
se aiškintina vienodai (Direktyvos 2006/12 preambulės 3 p., 1 str. 1 d. c p.), savaime 
nedraudžia nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai 
susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet byloje aptariamu būdu.

Teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad visiems komunalinių atliekų turėtojams Klai-
pėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra nustatytas vienodas vietinės rinkliavos už 
vieną komunalinių atliekų toną dydis (konkreti rinkliavos suma apskaičiuojama atsi-
žvelgiant į nustatytą metinę atliekų susikaupimo normą, susijusią su atitinkamo ne-
kilnojamojo turto objekto pagrindine tiksline naudojimo paskirtimi). Pastaroji norma, 
išreikšta atitinkamu galinčiu susidaryti atliekų kiekiu per metus, atitinkamo nekilnoja-
mojo turto, naudojamo pagal atitinkamą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį savi-
ninkams ar naudotojams yra vienoda. Teisėjų kolegija nusprendė, kad nustatyta vieti-
nės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
dydžio apskaičiavimo tvarka neprieštarauja ir Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 
plano 96 punkte nustatytam reikalavimui, jog viename atliekų tvarkymo regione vi-
siems komunalinių atliekų turėtojams turėtų būti vienoda atliekų tvarkymo kaina už 
tokį patį tvarkomų atliekų kiekį ir tokią pačią teikiamos paslaugos kokybę.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatavo, kad Nuostatų  
10 punktas ir Priedas, išskyrus 15-ą eilutę, ta apimtimi, kuria vietinės rinkliavos dydis 
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vietinės rinkliavos mokėtojui nustatomas byloje aptartu būdu, neprieštarauja Rinklia-
vų įstatymo 2 straipsnio 3 daliai, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Atliekų tvarkymo 
įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai, taip pat Valstybinio strateginio 
atliekų tvarkymo plano 96 punktui.

Teisėjų kolegija, toliau vertindama, ar Nuostatų 10 punktas bei 1 Priedas, išskyrus 
15-ą eilutę, neprieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam proporcin-
gumo principui, nurodė, kad principas „teršėjas moka“ imperatyviai įpareigoja vals-
tybinės valdžios bei vietos savivaldos institucijas užtikrinti, jog atliekų tvarkymo išlai-
das apmokėtų būtent atliekų turėtojas. Sisteminė ATĮ nuostatų analizė, atsižvelgiant į 
principo ,,teršėjas moka“ paskirtį, leido teisėjų kolegijai daryti išvadą, jog šio įstatymo  
32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto principo ,,teršėjas moka“ pagrindu surinktos lėšos iš 
atliekų turėtojų turi padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas. 
Tuo tarpu kiti atliekų tvarkymo finansavimo šaltiniai (savivaldybių biudžetai, įvairių 
programų lėšos, tiksliniai įnašai) Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnyje yra expressis 
verbis įvardyti kaip papildomi.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad savivaldybės tarybos nustatytas vietinės rinkliavos 
dydis bei jos apskaičiavimo atliekų turėtojams tvarka, pirmiausia, neturi viršyti to, kas 
yra būtina siekiant minėto finansavimo tikslų. Teisėjų kolegijos vertinimu, pasirink-
tas vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės sudaro galimybę administruoti šią 
rinkliavą nedideliais kaštais, pakankamai tiksliai apskaičiuoti atliekų tvarkymo išlaidas, 
planuoti papildomų lėšų poreikį, užtikrina galimybes komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos eksploatavimo ir plėtojimo sistemos organizatoriui tiksliai prognozuoti pa-
jamas, kas savo ruožtu leidžia planuoti šių pajamų paskirstymą bei efektyviau organi-
zuoti patį komunalinių atliekų tvarkymą. Jis taip pat užtikrina tikslią vietinės rinklia-
vos mokėtojų apskaitą, efektyvią jų kontrolę, skolų administravimą. Toks pasirinktas 
vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės yra tinkamas pirmiau paminėtam 
tikslui, t. y. padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, pasiekti, ir 
neperžengia to, kas yra būtina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo 
ir plėtros finansavimui užtikrinti. Kita vertus, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingu-
mo Teismo jurisprudenciją, pažymėjo, kad proporcingumo principas taip pat reikalau-
ja, kad atliekų turėtojų mokama vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir 
tvarkymą nelemtų to, kad tam tikri atliekų turėtojai turėtų padengti išlaidas, akivaiz-
džiai neproporcingas dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam 
susidaryti atliekų kiekiui. Teisėjų kolegija šiuo aspektu nurodė, kad nors, kaip jau buvo 
minėta, tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungoje įtvirtintas principas „teršėjas moka“ 
nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydį ap-
skaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą sieja 
su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atlieku kiekiu. Todėl tais atvejais, kai yra 
įmanoma, nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų, nustatyti konkretų atliekų turėtojo 
perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma 
turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mo-
kėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, 
kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų peržengiama tai, kas 
yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.

Byloje atkreiptas dėmesys į tai, kad 1 Priedo 15-oje eilutėje yra nustatyta, jog ne-
kilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, kurie teikia komercinės paskirties ir (ar) 
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viešas paslaugas ir deklaruoja komunalinių atliekų kiekį, vietinę rinkliavą moka pa-
gal atliekų kiekį. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, savivaldybės tarybai numačius ga-
limybę tam tikriems vietinės rinkliavos mokėtojams vietinę rinkliavą mokėti ne pa-
gal metinę komunalinių atliekų susikaupimo normą ir nekilnojamojo turto vienetą ar 
bendrąjį plotą, bet pagal deklaruojamų atliekų kiekį, tačiau šią galimybę suteikiant tik 
nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams, kurie teikia komercinės paskirties 
ir (ar) viešas paslaugas, peržengiama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgy-
vendinti. Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatavo, kad Priedas, 
išskyrus 15-ą eilutę, ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę 
rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, kai objektyviai ir be didelių ekono-
minių sąnaudų įmanoma nustatyti atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti atliekų kiekį, 
prieštarauja proporcingumo principui.

Teisėjų kolegija, analizuodama Nuostatų 28 punkto teisėtumą Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų 
savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“  
2.5 punkto ir Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo 
už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines 
paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 
11 d. nutarimu Nr. 876, 5 punkto atžvilgiu, nurodė, kad pareiškėjai Nuostatų 28 punkto 
neatitikimą aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatoms siejo su aplinkybe, jog pa-
gal nustatytus vietinės rinkliavos nuostatus vietinė rinkliava turi būti mokama iš anks-
to, tuo tarpu Vyriausybės nutarimo nuostatos neįpareigoja asmenų už komunalines 
paslaugas atsiskaityti iki šių paslaugų gavimo. Šiuo klausimu teisėjų kolegija pažymėjo, 
kad nagrinėtoje byloje jau buvo pripažinta, jog vietinė rinkliava už komunalinių atlie-
kų surinkimą iš atliekų turėtojo ir atliekų tvarkymą nėra siejama su paslaugų teikimu 
ir ši rinkliava nėra prilyginama iš sutartinių teisinių santykių kylančiam mokėjimui už 
komunalines paslaugas. Minėti Vyriausybės nutarimai yra priimti vykdant įstatymų 
leidėjo Civilinio kodekso 6.584 straipsnyje įtvirtintą pavedimą, ir, kaip matyti iš jų tu-
rinio, yra skirti reguliuoti būtent iš privatinės teisės kylančius teisinius santykius. Be to, 
teisėjų kolegijos vertinimu, Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta savivaldy-
bių tarybų teisė nustatyti vietines rinkliavas, inter alia šios rinkliavos mokėjimo tvarką, 
negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegi-
ja priėjo prie išvados, kad minėti Vyriausybės nutarimai netaikytini nustatant vieti-
nės rinkliavos mokėjimo tvarką, todėl Nuostatų 28 punktas negali jiems prieštarauti 
(2010 m. kovo 29 d. teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, 
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010).

64.2. Kitoje norminėje administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, inicijuotoje 
Vyriausybės atstovo, pripažinta, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 
gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-135 „Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ 
patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
atliekų tvarkymo nuostatai (toliau – ir Nuostatai) ta apimtimi, kuria nenumato galimy-
bės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieš-
tarauja VAĮ 3 straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui.

Šioje byloje LVAT akcentavo, jog komunalinių atliekų šalinimo išlaidų paden-
gimas gali būti užtikrinamas mokesčiais arba bet kuriuo kitu būdu, remiantis krite-
rijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu,  
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apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių 
atliekų rūšį. Šie du parametrai daro tiesioginę įtaką komunalinių atliekų šalinimo iš-
laidų sumai, ir tai leidžia apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti 
skirtingiems atliekų turėtojams. Argumentai, kad atliekų turėtojo mokama kaina už 
atliekų tvarkymą yra siejama išimtinai tik su faktiškai išvežamų atliekų kiekiu, negali 
būti pritaikomi toms situacijoms, kai sudėtinga ir neproporcingai brangu nustatyti kie-
kvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų rūšį ir kiekius. Tačiau, vertinant gin-
čijamų Tarybos sprendimo nuostatų atitiktį proporcingumo reikalavimui, akcentuota, 
kad nors tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungos teisėje įtvirtintas principas „teršė-
jas moka“ nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 
dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą 
sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai 
yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų tu-
rėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina 
suma turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, 
t. y. mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų 
kiekį, kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų viršijama tai, 
kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.

Pažymėta, kad Nuostatuose iš viso nėra nustatytos tvarkos, kuri leistų už komu-
nalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tam tikriems vietinės rinkliavos mokėtojams 
mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Byloje nemotyvuota, kodėl savivaldybei būtų 
nepakeliamai brangu ir sudėtinga tikrinti, ar deklaruojami atliekų kiekiai yra realūs, 
kai, pavyzdžiui, asmenys naudojasi ne kolektyviniais, o individualiais konteineriais, ir 
kiekvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų kiekis yra nesunkiai nustatomas. 
Atsakovas byloje teigė, kad nuostatai bei juose esantys rinkliavos už atliekų tvarkymą 
dydžiai buvo patvirtinti kruopščiai analizuojant tiek vienos tonos atliekų tvarkymo 
kainą panašiuose šalies rajonuose, tiek faktiškas 2009 metų atliekų tvarkymo sąnaudas, 
kurias patyrė juridiniai asmenys, tiek kitus rodiklius. Teisėjų kolegijos vertinimu, ji ne-
gali svarstyti nustatytos rinkliavos dydžio ekonominio pagrįstumo, tik vertina nuosta-
tų atitiktį teisės aktuose nustatytiems principams. Nagrinėjamu atveju VAĮ 3 straipsnio 
3 punkte nurodytas proporcingumo principas reikalauja, kad nustatyta rinkliava už 
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nebūtų akivaiz-
džiai neproporcinga dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam 
susidaryti atliekų kiekiui. Savivaldybė, nurodydama, kad rinkliavos dydis yra pakan-
kamai diferencijuojamas fiziniams ir juridiniams asmenims, priklauso nuo gyventojų 
skaičiaus ir turimo nekilnojamojo turto ploto, naudojimo paskirties, numatyta galimy-
bė per metus deklaruoti pasikeitusius duomenis bei galimybė atleisti nuo rinkliavos 
mokėjimo nenaudojamų ir negyvenamų patalpų valdytojus, kad rinkliava tam tikrais 
atvejais gali būti sumažinta iki 50 procentų asmenims, neteikė argumentų nei įrody-
mų, kad tam tikrais atvejais galimybė numatyti deklaruotinus atliekų kiekius reikštų 
nepagrįstus, neproporcingus administravimo kaštus. Tokiu atveju lieka įstatymu neį-
gyvendinta atliekų turėtojui numatyta pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinki-
mo ir tvarkymo paslaugą tiek, kiek ji verta, nes faktiškai pagal plotą apskaičiuotų atlie-
kų kiekiai gali reikšmingai neatitikti paslaugos teikėjo patirtų išlaidų. Tais atvejais, kai 
įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo 
perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma 
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turėtų būti skaičiuojama pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos 
vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, būtų vir-
šijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti (2011 m. rugsėjo 5 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, Vyriausiojo administracinio teis-
mo biuletenis Nr. 22, 2011, 135-146 p.).

64.3. Iš principo analogiškas klausimas nagrinėtas ir norminėje administracinėje 
byloje Nr. A143-1592/2012, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog 
Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės 
tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214, 11 punktas ta apimtimi, kuria 
nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį 
iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, prieštarauja VAĮ 3 straipsnio  
3 punktui.

Tikrinamas nuostatų 11 punktas įtvirtino, kad „vietinės rinkliavos dydis nustatomas 
litais už 100 m2 nekilnojamojo turto ploto (lentelė pridedama)“. Konkretus rinkliavos 
dydis nustatomas pagal nekilnojamojo turto plotą arba šio turto vienetą, jį (dydį) dife-
rencijuojant priklausomai nuo nekilnojamojo turto (naudojimo) paskirties. Galimybė 
komunalinių atliekų turėtojui vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jo surenkamų 
ir tvarkomų atliekų kiekį šiame norminiame akte nebuvo numatyta. Taigi tikrinamas 
norminis aktas aptariamos vietinės rinkliavos dydį siejo su nekilnojamojo turto plotu 
(ar vienetu) bei jo (nekilnojamojo turto) paskirtimi, t. y. – su galinčiu susidaryti atliekų 
kiekiu.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje, be kita ko, pažymėjo, 
kad pirmenybė turi būti teikiama atliekų turėtojo pareigai atlyginti atliekų surinkimo 
ir tvarkymo išlaidas pagal faktinį iš jo surenkamų ir tvarkomų, o ne galinčių susidaryti 
komunalinių atliekų kiekį. Tai lemia įrodinėjimo naštos, kad yra sunku arba brangu 
nustatyti tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kie-
kį, perkėlimą aptariamą rinkliavą nustatančioms institucijoms (nagrinėjamu atveju – 
Alytaus miesto savivaldybės tarybai).

Tikrinamame norminiame akte jokia tvarka, leidžianti vietinę rinkliavą už komu-
nalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kokiems nors šios rinkliavos mokėtojams mokė-
ti pagal faktinį atliekų kiekį, nebuvo numatyta. Tačiau atsakovas, ginčo norminiu aktu 
paneigdamas bet kokią atliekų turėtojo galimybę mokėti pagal perduodamų tvarkyti 
komunalinių atliekų kiekį, iš esmės nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kodėl tokia 
atliekų turėtojo galimybė yra sudėtinga ar ekonomiškai nenaudinga įgyvendinti. Tei-
sėjų kolegijos vertinimu, vien argumentai dėl šiuo metu taikomos vietinės rinkliavos 
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos administravimo paprastumo ir ekonomiškumo ne-
gali būti vertinami, kaip savaime pagrindžiantys tikrinamos norminio akto nuostatos 
atitiktį proporcingumo principui. Atliekų turėtojo galimybės mokėti pagal faktiškai iš 
jo surenkamą ir tvarkomą, o ne galintį susidaryti atliekų kiekį eliminavimas nagrinėja-
mu atveju negali būti pateisinamas ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 
nurodytoje „Apmokėjimo už atliekų tvarkymą Alytaus miesto savivaldybėje, propor-
cingumo principų taikymo jautrumo analizės bei įtakos atliekų turėtojams modelia-
vimo galutinėje ataskaitoje“ pateiktu vertinimu. Iš tiesų, kaip matyti iš šios ataskaitos 
turinio, šiame dokumente pateikiamas vertinimas dėl faktinio perduodamo (suren-
kamo) tvarkyti atliekų kiekio nustatymo sudėtingumo yra abstraktus, siejamas tik su 
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tam tikros kategorijos atliekų turėtojais, jų (atliekų turėtojų) galimu teisės aktuose nu-
statytų pareigų tinkamai tvarkyti komunalines atliekas nevykdymu ir kitomis aplin-
kybėmis, kurios, teisėjų kolegijos vertinimu, nesudaro pagrindo ginčo norminiu aktu 
nustatytą teisinį reguliavimą pripažinti proporcingu įgyvendinant Europos Sąjungos ir 
nacionalinėje teisėje įtvirtintą principą „teršėjas moka“. Papildomai atkreiptas dėmesys 
į byloje nustatytą aplinkybę, jog iki įvedant aptariamą rinkliavą Alytaus mieste kai ku-
riems atliekų turėtojams nustatyta atliekų surinkimo ir tvarkymo kaina buvo siejama 
su atliekų konteinerio talpa, t. y. iš esmės su atliekų kiekiu.

Taigi atsakovas nagrinėjamu atveju neįvykdė jam tenkančios pareigos įrodyti, 
kad atliekų turėtojo galimybės mokėti pagal iš jo surenkamą ir tvarkomą komunali-
nių atliekų kiekį įgyvendinimas Alytaus miesto savivaldybėje visais atvejais yra neį-
manomas ir (ar) reikštų nepagrįstus, neproporcingus administravimo kaštus. Tai, kas 
paminėta, taip pat ir aplinkybė, jog komunalinių atliekų turėtojai Alytaus mieste neturi 
jokios galimybės vietinę rinkliavą mokėti priklausomai nuo iš jų surenkamo ir tvarko-
mo faktinio komunalinių atliekų kiekio, ne tik eliminuoja teismo pareigą papildomai 
vertinti ir pasisakyti dėl šios galimybės įgyvendinimo būdo, apimties ir tvarkos o tai 
nagrinėjamu atveju, kiek inter alia akivaizdžiai neprieštarauja proporcingumo princi-
pui, ne tik priklauso atsakovo diskrecijai, bet ir sudaro pakankamą ir savarankišką pa-
grindą šioje byloje tikrinamą norminio akto nuostatą ta apimtimi, kuria nenumatoma 
jokia galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį atliekų kiekį, 
pripažinti akivaizdžiai prieštaraujančia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio  
3 punkte numatytam proporcingumo principui. 

Atkreiptinas dėmesys, jog šioje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimo re-
zoliucine dalimi ginčijamų nuostatų 11 punktas prieštaraujančiu aptariamai VAĮ nuos-
tatai buvo pripažintas tiek, kiek nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rin-
kliavą mokėti pagal „deklaruojamų atliekų kiekį“. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas su tokia formuluote nesutiko, nes, jo vertinimu, nesant tam jokio objektyvaus 
pagrindo ir nepagrįstai suvaržant vietos savivaldos institucijų teises vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo srityje, Kauno apygardos 
administracinis teismas iš esmės nustatė, kokia tvarka, t. y. deklaruojant, turi būti užti-
krinama aptariama atliekų turėtojų galimybė vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį ko-
munalinių atliekų kiekį. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažino, 
kad ginčijamas nuostatų punktas prieštarauja VAĮ ta apimtimi, kuria nenumato jokios 
galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir 
tvarkomų komunalinių atliekų kiekį (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A143-1592/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 
274-283 p.).

64.4. Panašus klausimas analizuotas ir norminėje administracinėje byloje  
Nr. A602-1280/2013, kurioje buvo sprendžiama dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 
2010 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T1-7 patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vieti-
nės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
nuostatų ta apimtimi, kiek nenumatyta individualius komunalinių atliekų konteinerius 
naudojančių fizinių asmenų – vietinės rinkliavos mokėtojų – galimybė šią rinkliavą 
mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, atitikties 
VAĮ 3 straipsnio 3 punktui.

Įvertinęs analizuotuose nuostatuose įtvirtintą teisinį reguliavimą, apeliacinės  
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instancijos teismas nurodė, kad pagal jį individualius ir sodo namus valdančių, naudo-
jančių ar jais disponuojančių fizinių asmenų mokėtinos vietinės rinkliavos dydis yra 
apskaičiuojamas: (1) pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, kai nėra viršijama metinė 
minimali atliekų susikaupimo norma (Nuostatų 33.1 p.); (2) pagal turimo individu-
alaus konteinerio tūrį ir jo ištuštinimo dažnumą, kai minėta susikaupimo norma yra 
viršijama (Nuostatų 33.2 p.). Taigi buvo pažymėta, jog antruoju (Nuostatų 33.2 punkte 
numatytu) atveju konkretaus atliekų turėtojo mokėtinos vietinės rinkliavos dydis yra 
apskaičiuojamas iš esmės pagal perduodamą tvarkyti, o ne galintį susidaryti nerūšiuo-
tų komunalinių atliekų kiekį. Toks savivaldybės įtvirtintas vietinės rinkliavos apskai-
čiavimo būdas, t. y. rinkliavą skaičiuoti pagal naudojamo individualaus konteinerio 
tūrį ir jo ištuštinimo periodiškumą, teisėjų kolegijos vertinimu, laikytinas sudarančiu 
tinkamas prielaidas principui „teršėjas moka“ įgyvendinti, atitinkančiu proporcingu-
mo principo reikalavimus ir pripažintinas sudarančiu pakankamą ir tinkamą galimybę 
atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal (faktiškai) perduodamų atliekų kie-
kį. Tačiau taip pat buvo pažymėta, jog tokia vietinės rinkliavos apskaičiavimo tvarka  
numatyta taikyti tik atvejais, kai viršijama metinė minimali atliekų susikaupimo nor-
ma, nors, teisėjų kolegijos nuomone, vien mažesnis nei minimali atliekų susikaupimo 
norma sukaupiamų ir perduodamų tvarkyti atliekų kiekis nėra tas faktorius, kuris sa-
vaime sudarytų pagrindą pripažinti, jog nėra galimybės nustatyti perduodamų atliekų 
kiekio ir (ar) tai pareikalautų nepagrįstų (neproporcingų) rinkliavos administravimo 
kaštų, nustatant aptariamą kiekį. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, verti-
no, jog atsakovas neįvykdė jam tenkančios pareigos įrodyti (pagrįsti), kad individualiu 
konteineriu besinaudojančio atliekų turėtojo, nurodyto Nuostatų 33.1 punkte, galimy-
bės mokėti pagal iš jo surenkamą ir tvarkomą komunalinių atliekų kiekį, pavyzdžiui, 
kiekį, kuris būtų apskaičiuojamas atsižvelgiant į konteinerio talpą (tūrį) ir jo ištuštini-
mo periodiškumą, įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje yra neįmanomas ir (ar) 
reikštų nepagrįstus, neproporcingus administravimo kaštus. Buvo pastebėta, jog Nuos-
tatų 33.1 ir 33.2 punktų hipotezėse numatytos situacijos iš esmės yra identiškos, tačiau 
pirmuoju atveju vietinės rinkliavos mokėtojo mokėtinos rinkliavos dydis apskaičiuoja-
mas pagal galintį susidaryti, o antruoju – iš esmės pagal (faktiškai) perduodamų tvar-
kyti komunalinių atliekų kiekį.

Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo nusistovėjusią praktiką, pagal ku-
rią pripažįstama, jog atvejais, kai esant objektyviai galimybei nustatyti atliekų kiekį 
mokėtinos vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal galinčių susidaryti atliekų 
kiekį, viršijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti. Todėl nagri-
nėtu atveju buvo pripažinta, jog Nuostatai ta apimtimi, kuria nenumato galimybės už 
naudojimąsi individualiu konteineriu fiziniams asmenims, kai nėra viršijama metinė 
minimali atliekų susikaupimo norma, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surin-
kimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėti pagal iš jo surenkamą komunalinių 
atliekų kiekį, pavyzdžiui, kiekį, kuris būtų apskaičiuojamas atsižvelgiant į naudojamo 
individualaus konteinerio talpą (tūrį) ir (ar) jo ištuštinimo periodiškumą, prieštarauja 
VAĮ 3 straipsnio 3 punktui (jame įtvirtintam proporcingumo principui) (2013 m. lap-
kričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1280/2013; Vyriausiojo adminis-
tracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 79-80 p.).

65. Pažymėtina, kad pripažinus vietinės rinkliavos nuostatus prieštaraujančiais 
aukštesnės galios aktams, administraciniuose teismuose kilo ginčai dėl vietinės rinkliavos 
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už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojo su-
bjektinių teisių gynybos.

65.1. Būtent tokį ginčą išplėstinė teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinėje by-
loje Nr. A556-334/2014. Byloje ginčas buvo kilęs dėl atsakovo (fizinio asmens) pareigos 
mokėti Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytą ir šios savivaldybės teritorijoje 
galiojančią vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir šių 
atliekų tvarkymą. Pagal byloje taikytinus vietinės rinkliavos nuostatus atitinkamo dy-
džio aptariamą vietinę rinkliavą turėjo mokėti asmenys, valdantys, naudojantys, dispo-
nuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Prienų rajono savivaldybės 
teritorijoje. Kitaip tariant, pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo 
vietinę rinkliavą buvo siejama su savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilno-
jamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu. 

Apžvelgiamu atveju nebuvo abejonių, jog atsakovas ginčui aktualiu laikotarpiu 
atitiko šią sąlygą, kad būtų pripažintas vietinės rinkliavos mokėtoju vietinės rinklia-
vos nuostatų prasme. Tačiau atsakovas teigė, kad jis negali būti pripažintas rinkliavos  
mokėtoju, nes iš jo komunalinės atliekos neva nebuvo surenkamos ir jis jas tvarkėsi 
pats, t. y. jis nėra „atliekų turėtojas“ vietinės rinkliavos nuostatų prasme.

Išplėstinė teisėjų kolegija nesutiko su tokia atsakovo pozicija ir, remdamasi ginčui 
aktualiu laikotarpiu galiojusiomis ATĮ nuostatomis, pažymėjo, jog „atliekų turėtojo“ 
sąvoka siejama ne su komunalinių atliekų surinkimu ar (ir) jų tvarkymu, bet su (ko-
munalinių) atliekų turėjimu ir (ar) jų darymu (gaminimu). Ginčo atveju konkretaus 
asmens mokėtinos rinkliavos dydis priklausė nuo jo turimo, valdomo, disponuojamo 
nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) ploto ir šio turto naudojimo paskirties. 
Iš vietinės rinkliavos nuostatų buvo matyti, kad juose nustatyta bendra pareiga mokėti 
ginčo rinkliavą iš esmės siejama su aplinkybe (prielaida), jog paprastai atitinkamo ne-
kilnojamojo turto naudojimas (pvz., gyventi, ūkinei veiklai vykdyti ar kitais tikslais) 
suponuoja komunalinių atliekų susidarymą (atsiradimą, pagaminimą), kurios turi būti 
tvarkomos ATĮ ir jį įgyvendinančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka, inter alia 
savivaldybių organizuotose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Tokiu nekilnoja-
muoju turtu disponuojantys, jį valdantys ar (ir) naudojantys asmenys, išplėstinės teisė-
jų kolegijos vertinimu, paprastai atitiko „atliekų turėtojo“ sąvoką minėtų ATĮ normų ir, 
atitinkamai, vietinės rinkliavos nuostatų prasme. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pri-
minė, kad LVAT ne kartą yra konstatavęs, kad savaime nedraudžiama nustatyti vietinę 
rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvar-
kyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar (ir) naudojimu. 
Kitaip tariant, savaime nedraudžiama, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų (atliekų) tvarkymą dydis būtų skaičiuojamas pagal 
galinčių susidaryti, o ne faktinį šių atliekų kiekį. Todėl, kaip sprendė išplėstinė teisė-
jų kolegija, kiek tai buvo susiję su ginčo vietine rinkliava, aptariama „atliekų turėtojo“ 
sąvoka, vartojama Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte, negali būti aiš-
kinama, kaip apimanti tik tuos asmenis, iš kurių surenkamą ir tvarkomą komunalinių 
atliekų kiekį galima aiškiai ir tiksliai identifikuoti. Kita vertus, jei objektyvūs duomenys 
neabejotinai patvirtina, kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., 
valdant, naudojant ar disponuojant nekilnojamuoju turtu ar pan.) jokios (komunali-
nės) atliekos nesusidaro, akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas „atliekų tu-
rėtoju“ minėtų nuostatų prasme, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip 
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tai apibrėžiama minėtose ATĮ nuostatose. Tačiau apžvelgiamoje byloje tokių duome-
nų nebuvo, o surinkti duomenys nesudarė pagrindo vertinti, jog atsakovas nelaikyti-
nas „atliekų turėtoju“ minėtų nuostatų prasme. Iš tiesų, savo apeliaciniame skunde jis, 
be kita ko, iš esmės pripažino, kad ginčo nekilnojamuoju turtu naudojasi (jame gyve-
na), kad naudojantis šiuo turtu susidaro (komunalinės) atliekos, kurias neva atsakovas 
tvarkėsi pats. 

Toliau pasisakydama dėl atsakovo teiginių, jog jam nebuvo teikiamos komuna-
linių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos, todėl jam neatsirado pareiga mokėti 
ginčo vietinę rinkliavą, išplėstinė teisėjų kolegija priminė, kad vietinė rinkliava vertin-
tina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka. Ši rinkliava nėra siejama su atlygiu už tei-
kiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą 
privatinės teisės prasme. Pareiga mokėti savivaldybės tarybos nustatytą ir jos teritori-
joje galiojančią vietinę rinkliavą, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi rinkliavos 
nuostatuose, tenka visiems šiuose nuostatuose nurodytiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, išskyrus Lietuvos banką (RinklĮ 3 str.). LVAT pabrėžė ir tai, jog vietinė  
rinkliava ir iš jos kylantys teisiniai santykiai yra viešosios teisės reguliavimo dalykas. 
Šie santykiai – tai valdingo pobūdžio teisiniai santykiai tarp vietinės rinkliavos mokė-
tojų ir vietos savivaldos institucijų (šių institucijų įgaliojimus įgyvendinančių asmenų). 
Todėl dėl vietinių rinkliavų su jų mokėtojais nesitariama.

Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad vien faktinė aplin-
kybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokė-
toju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos 
nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinka-
mo 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 nustatytais pagrindais ir tvarka.

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad vietinės rinkliavos administratoriaus prašy-
ta priteisti vietinės rinkliavos suma už ginčo laikotarpį apskaičiuota vietinės rinklia-
vos nuostatuose nustatyta tvarka ir taikant tinkamą šiame norminiame akte nustatytą 
tarifą. Tačiau iš atsakovo apeliacinio skundo argumentų buvo matyti, jog jis iš esmės 
nesutiko su tuo, kad jo mokėtinos vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas pagal galintį 
susidaryti, o ne faktiškai susidariusį (iš jo surinktų ir perduotų tvarkyti) komunalinių 
atliekų kiekį.

Šiuo aspektu byloje nustatyta, kad administracinio teismo sprendimu ginčo teisi-
niams santykiams taikytini vietinės rinkliavos nuostatai „<...> ta apimtimi, kuria nenu-
matyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atlie-
kų kiekį, prieštarauja VAĮ <...> 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui“. Šis teismo sprendimas 
įsigaliojo oficialiai jį 2012 m. birželio 30 d. paskelbus „Valstybės žiniose“. Tai, pasak iš-
plėstinės teisėjų kolegijos, reiškė, jog nagrinėjamu atveju ginčo teisiniams santykiams 
taikytini vietinės rinkliavos nuostatai, pagal kuriuos yra apskaičiuotas pareiškėjo pra-
šytos priteisti vietinės rinkliavos dydis, pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės teisinės 
galios teisės aktui, kiek jame nenumatyta galimybė vietinę rinkliavą apskaičiuoti minė-
tu būdu, t. y. buvo konstatuotas legislatyvinės omisijos buvimo faktas.

ABTĮ 116 straipsnio 1 dalis nustato, kad norminis administracinis aktas (ar jo da-
lis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai 
buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio 
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akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Iš šios nuostatos matyti, kad administracinio 
teismo sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas pripažintas neteisėtu, galia 
paprastai yra 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, nors pareiškėjas dėl ginčo 
vietinės rinkliavos priteisimo už laikotarpį iki minėto norminio akto pripažinimo ne-
teisėtu į teismą kreipėsi po 2012 m. birželio 30 d. (t. y. jau įsigaliojus teismo sprendi-
mui dėl norminio akto teisėtumo), tai ginčo atveju nereiškė, jog į minėtą legislatyvinę 
omisiją neturėjo būti atsižvelgiama. Iš tiesų, kaip pažymėjo išplėstinė teisėjų kolegija, 
minėtoje ABTŠ 116 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „paprastai negali būti taiko-
mas“ suponuoja išvadą, kad iš šios bendro pobūdžio taisyklės yra galimos ir išimtys, 
t. y. atvejai, kai ši bendro pobūdžio taisyklė yra netaikoma. Šiuo aspektu atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog nagrinėtu atveju atsakovo prievolė mokėti ginčo rinkliavą nebuvo 
kildinama iš konkretaus individualaus administracinio akto, bet iš Rinkliavos įstatymo 
ir šios rinkliavos nuostatų (norminio teisės akto). Šios pareigos atsakovas apžvelgiamo 
sprendimo priėmimo metu nebuvo įvykdęs, todėl pareiškėjas, vykdydamas jam pri-
skirtas vietinės rinkliavos administravimo funkcijas, kreipėsi į administracinį teismą 
dėl jos priteisimo. Tai reiškia, jog šiuo atveju ginčo teisiniai santykiai nebuvo įgiję ga-
lutinio teisinio stabilumo, šį stabilumą jie įgijo tik įsiteisėjus apžvelgiamam teismo 
sprendimui, kuriuo tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas buvo išnagrinėtas iš esmės. 
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo ir tai, jog vietinės rinkliavos nuostatai, kurie buvo 
pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams tiek, kiek juose nenuma-
tyta (jokia) galimybė rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
atliekų tvarkymą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, negali būti vertinami, kaip pa-
žeidžiantys rinkliavos mokėtojo, kurio perduodamų tvarkyti konkretaus komunalinių 
atliekų kiekio identifikuoti iš viso neįmanoma, teises. Vietinę rinkliavą administruo-
jančiam subjektui pateikus pakankamai duomenų apie pastarąją aplinkybę (negalėjimą 
jokiais būdais objektyviai identifikuoti perduodamų tvarkyti atliekų kiekį), mokėtinos 
vietinės rinkliavos dydis turi būti apskaičiuojamas įprastine (rinkliavos nuostatuose 
nustatyta) tvarka. Tačiau apžvelgiamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių objektyviais 
įrodymais pagrįstų argumentų, kad atsakovas nepateko į minėtos legislatyvinės omisi-
jos taikymo sritį, tokios išvados neleido daryti ir byloje surinkti duomenys.

Atitinkamai, kaip pažymėjo išplėstinė teisėjų kolegija, apžvelgiamoje byloje igno-
ruojant minėtą legislatyvinę omisiją tektų pripažinti, jog galutinio teisino stabilumo 
neįgiję teisiniai santykiai teismo būtų kvalifikuojami remiantis teisės normomis, prieš-
taraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui. Tuo tarpu dominuojančioje administra-
cinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, jei teisiniai santykiai tarp 
administracinio ginčo šalių nėra susiklostę galutinai (pvz., vyksta ginčas), norminis tei-
sės aktas (jo dalis), kuris įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu pripažįstamas 
neteisėtu, nuo tokio akto oficialaus paskelbimo dienos negali būti taikomas ir tiems 
teisiniams santykiams, kurie nėra išsisprendę galutinai.

Tai, pasak išplėstinės teisėjų kolegijos, nagrinėtu atveju suponavo teismo pareigą, 
nustačius, kad asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl to, kad nenustatytas tam tikras 
teisinis reguliavimas, užtikrinti pažeistų teisių teisminę gynybą, taikant ne tik įstatymą 
(plačiąja prasme), bet ir inter alia bendruosius teisės principus. Toks teisinio reguliavi-
mo trūkumų įveikimas ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens 
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teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose 
santykiuose. Atitinkamai, susipažinusi su bylos medžiaga, išplėstinė teisėjų kolegija 
vertino, jog apžvelgiamu atveju ginčo teisinių santykių reglamentavimo spraga šalin-
tina įvertinant galimybę aptariamą vietinę rinkliavą už ginčo laikotarpį apskaičiuoti 
pagal faktiškai iš atsakovo surinktų (jo perduotų) ir sutvarkytų komunalinių atliekų 
kiekį.

Šiuo aspektu LVAT sprendė, jog, nesant atitinkamų norminių teisės aktų nuosta-
tų, individualią bylą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atlie-
kų turėtojų ir atliekų tvarkymą priteisimo, kurioje taikytini rinkliavos nuostatai buvo 
pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams tiek, kiek juose nenuma-
tyta (jokia) galimybė šią rinkliavą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, nagrinėjantis 
administracinis teismas nukrypti nuo rinkliavos nuostatų gali tik tuo atveju, kai bylo-
je esantys įrodymai ir kiti duomenys leidžia nustatyti ginčo laikotarpiu faktiškai susi-
dariusių ir į savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą perduotų (patekusių) 
komunalinių atliekų kiekį. Ir priešingai – tais atvejais, kai bylos duomenys nesudaro 
objektyvaus ir pakankamo pagrindo vertinti, jog iš konkretaus rinkliavos mokėtojo 
prašomos priteisti ginčo vietinės rinkliavos (ar jos dalies) dydis galėjo (gali) būti ap-
skaičiuotas pagal minėtą faktinį atliekų kiekį, šios prievolės apimtis nustatoma pagal 
atitinkamas rinkliavos nuostatų taisykles. Pastaruoju atveju, jei nėra kitų įstatymų ir 
norminių aktų pažeidimų, turi būti vertinama, kad vietinę rinkliavą administruojantis 
subjektas (pareiškėjas) pateikė pakankamai duomenų, patvirtinančių prašomų priteisti 
sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą.

Apžvelgiamoje byloje nustatęs, jog atsakovas (vietinės rinkliavos mokėtojas) pa-
teikė duomenis, patvirtinančius, jog dalis jo komunalinių atliekų iš tiesų nebuvo tvar-
koma savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, teismas sumažino pareiš-
kėjo prašytą priteisti vietinės rinkliavos sumą (2014 m. sausio 28 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014; Vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 27, 2014, 172-184 p.). 

66. Pažymėtina, kad bylose dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą Vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, 
jog įrodinėjimo našta tenka į atleidimą pretenduojančiam subjektui. Pavyzdžiui, admi-
nistracinėje byloje Nr. A602-2037/2013 teismas pažymėjo, jog pagal bendrąją įrodinė-
jimo naštos paskirstymo taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis 
ji remiasi. Administracinėse bylose įrodinėjimo proceso taisyklės nustatomos pagal 
administracinio santykio pobūdį; pagal jį reglamentuojančių teisės normų turinį. Na-
grinėjamu atveju pareiškėja yra ta administracinio santykio šalis, kuri prašo taikyti jos 
atžvilgiu išimtį – teisės aktuose nustatytos vietinės rinkliavos lengvatą. Asmuo, prašan-
tis taikyti išimtį, privalo įrodyti savo prašymo pagrįstumą. Tai konkrečiai įtvirtinta ir 
Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinki-
mą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo nuostatose. Taigi rinkliavos lengvatą siekiantis 
gauti asmuo turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiantis jis prašo atleisti nuo rinkliavos 
mokėjimo (2014 m. sausio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-2037/2013; 
šiuo aspektu taip pat žr., pvz., 2012 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A63-1167/2012). Išimtys dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 
turi būti aiškinamos siaurai (2014 m. sausio 6 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A602-2037/2013).
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67. Atkreiptinas dėmesys, jog Rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties termi-
nų nėra įtvirtinta, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi MAĮ nuosta-
tomis. MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo 
mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskai-
čiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius 
kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį ap-
skaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 d. (2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A438-2346/2012; 2012 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A438-2405/2012).

68. Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, palū-
kanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo viešoji teisė 
nagrinėjamu atveju nenumato, todėl jos negali būti priteisiamos. Ši taisyklė taikoma ir 
bylose, kuriose pareiškėjai kreipiasi prašydami priteisti iš atsakovo vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą (šiuo aspektu žr., pvz., 2014 m. 
vasario 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-279/2014; 2012 m. kovo 19 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A602-275/2012; 2012 m. kovo 2 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A556-1559/2012). 
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VIII. ATLIEKŲ PREVENCIJA IR TVARKYMAS

1. Kaip nurodoma AAĮ 23 straipsnyje (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-677 
redakcija), asmenys privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų. Bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo 
reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir 
aplinkai; sąlygas, kai medžiaga ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvar-
kymo valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavi-
mo ir planavimo principus; reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams; 
atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės 
įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, im-
portuotojų, platintojų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymas.

2. Pažymėtina, kad šiame skyriuje apžvelgiama Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo praktika, susijusi su licencijų atliekų tvarkymo srityje išdavimu, sustab-
dymu ir panaikinimu, taip pat pareigos tvarkyti atliekas įgyvendinimu. Dėl adminis-
tracinių bylų, susijusių su atliekų prevencija ir tvarkymu, taip pat žr. šio apibendrinimo 
skyrius „Mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinių gamtinių išteklių naudojimą“, „Vieti-
nė rinkliava už atliekų tvarkymą“, „Privalomieji nurodymai“, „Žalos atlyginimas dėl viešo-
jo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų aplinkos apsaugos srityje“.

VIII.1. PRINCIPO „TERŠĖJAS MOKA“ ĮGYVENDINIMAS

3. Principas „teršėjas moka“ yra pagrindinis Europos ir tarptautiniu lygiu taiko-
mas principas. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalyje nustaty-
ta, kad Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio ir kad ši politika yra 
„grindžiama atsargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų, 
kad žala aplinkai pirmiausiai turi būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygi-
na teršėjas“. Principas „teršėjas moka“ atliekų tvarkymo srityje detalizuotas antriniuose 
Europos Sąjungos dokumentuose. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tary-
bos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (toliau 
– ir Direktyva 2008/98) 14 straipsnyje nustatyta, jog pagal principą „teršėjas moka“ 
atliekų tvarkymo išlaidas turi padengti pirminis atliekų gamintojas arba dabartinis ar 
ankstesnis atliekų turėtojas. Šios direktyvos pirmtakės taip pat akcentavo minėtą prin-
cipą – 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB 
dėl atliekų (toliau – ir Direktyva 2006/12) 15 straipsnyje pažymėta, jog „pagal principą 
„teršėjas moka“, atliekų šalinimo išlaidas privalo padengti: a) turėtojas, kurio atliekas 
tvarko atliekų surinkėjas arba įmonė, kaip numatyta 9 straipsnyje, ir (arba) b) anks-
tesni turėtojai arba produkto, iš kurio atliekos atsirado, gamintojai.“ Principas „teršėjas 
moka“ akcentuotas ir 1975 m. liepos 15 d. Tarybos Direktyvoje dėl atliekų (75/442/EEB) 
(toliau – ir Direktyva 75/442) (žr. direktyvos 14 konstatuojamąją dalį). 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad šis principas yra ben-
drasis (žr. Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimą). Į nacionalinę teisę 
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principas „teršėjas moka“ perkeltas AAĮ 23 straipsniu, pagal kurį atliekų tvarkymo 
išlaidas apmoka teršėjas bei Atliekų tvarkymo įstatymu, kurio 32 straipsnis 1 dalyje 
(2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1324 redakcija) nustatyta, jog šis principas 
reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba da-
bartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro 
atliekos, gamintojas ar importuotojas. 

VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas 
(ATĮ 341 str. 2 d. 2 p.; 346 str. 1 d. 2 p., 3 d. 4 p., 347 str. 1 d. 2 p.; Direktyva 2002/96)

4. Viena iš principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo būdų yra pareigos tvarkyti 
(finansuoti tvarkymą) elektros ir elektroninės įrangos atliekas gamintojams ir impor-
tuotojams nustatymas. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, jog regu-
liuodamas atliekų tvarkymo organizavimą kaip vieną iš ūkinės veiklos rūšių, įstatymų 
leidėjas turi atsižvelgti į tai, kad netinkamai tvarkomos atliekos sukelia grėsmę aplin-
kai, žmonių ir visuomenės sveikatai, taip pat turi paisyti racionalaus gamtos išteklių 
naudojimo imperatyvo. Todėl, vykdant ATĮ, gali būti nustatyta ūkinės veiklos subjektų 
pareiga, esant techninėms galimybėms, atliekas pirmiausia perdirbti taip, kad iš jų būtų 
galima pagaminti tos pačios ar kitos paskirties produktus, o nesant galimybės jų per-
dirbti – kitaip jas panaudoti nekeliant reikšmingo neigiamo poveikio žmonių, visuo-
menės sveikatai, aplinkai; Vyriausybė teisės aktais gali detalizuoti šios pareigos vykdy-
mo tvarką (žr. 2014 m. gegužės 9 d. nutarimą).

Tai buvo aktualu byloje Nr. A492-768/2014, kurioje pareiškėjas asociacija „EEPA“ 
(toliau – ir Asociacija), savo narių pavedimu vykdanti Vyriausybės nustatytas elektros 
ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų tvarkymo užduotis, ginčijo Vilniaus 
miesto agentūros 2013 m. sausio 31 d., 2013 m. vasario 18 d. privalomuosius nuro-
dymus bei Vilniaus RAAD vadovo 2013 m. vasario 18 d., 2013 m. kovo 7 d. spren-
dimus, kuriais privalomieji nurodymai palikti nepakeisti. Ginčytais privalomaisiais 
nurodymais pareiškėjui buvo nurodyta iki tam tikros datos papildomai organizuoti 
tam tikroms kategorijoms priskiriamų EEĮ atliekų sutvarkymą taip, kad būtų įvykdyta 
2006 m. sausio 19 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 6159 patvirtinta užduotis už 2011 metus, 
t. y. privalomuoju nurodymu Asociacija buvo įpareigota organizuoti ne mažesnio kaip 
44 procentų nuo asociacijos „EEPA“ steigėjų ir narių į vidaus rinką 2011 metais išleisto 
atitinkamai kategorijai priskiriamos EEĮ kiekio sutvarkymą.

Pareiškėjas, ginčydamas privalomuosius nurodymus, teigė, jog jokie teisės aktai 
nenustato gamintojų ir importuotojų pareigos EEĮ atliekas tvarkyti pagal kategorijas. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tuo nesutiko. Ji  
nurodė, jog Atliekų tvarkymo įstatymo 81 skirsnyje (346 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 
347 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2005 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-279 redakcija) 
59 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 61 „Dėl Banko garantijos, 

laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas 
bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir 
grąžinimo taisyklių patvirtinimo (Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos 
dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo)“ (Žin., 2006, Nr. 9-340; 2012, Nr. 90-4696).
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buvo numatyta, kad EEĮ gamintojai ir importuotojai turi finansuoti nuo 2005 m. rug-
pjūčio 13 d. į rinką išleistos savo EEĮ buityje ir ne buityje susidarančių atliekų tvarky-
mą. ATĮ 341 straipsnio 2 dalies 2 punkte buvo numatyta, kad EEĮ gamintojai ir impor-
tuotojai privalo įvykdyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių ir 
(ar) pakuotės atliekų tvarkymo užduotis (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-624 
redakcija). LVAT darė išvadą, jog minėtos įstatymo nuostatos reiškia, kad Vyriausybės 
nustatytos atliekų tvarkymo užduotys yra privalomos kiekvienam gamintojui ir im-
portuotojui, jų lėšomis finansuojamos į rinką išleistos EEĮ atliekų tvarkymas. 

Minėtos įstatymo nuostatos skirtos tiek principo „teršėjas moka“, tiek atliekų tvar-
kymo visuotinumo įgyvendinimui, tai reiškia, kad negali likti išskirta netvarkoma (ar 
tvarkoma mažesne apimtimi) kuri nors EEĮ atliekų kategorija. 

Aplinkybė, kad gamintojai ir importuotojai ATĮ numatytoms pareigoms ir užduo-
tims vykdyti gali steigti šio įstatymo 342 (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-624 
redakcija) straipsnyje nustatytas gamintojų ir importuotojų organizacijas ar tapti to-
kių organizacijų nariais, nekeičia EEĮ tvarkymo esmės – kad „teršėjas moka“ už savo 
atliekų tvarkymą, jo skiriamos lėšos turi būti naudojamos jo atliekoms ar lygiavertėms 
atliekoms tvarkyti, kad jo atliekos bus tvarkomos proporcingai jo indėliui į atliekų 
tvarkymą.

Pareiškėjo argumentus, kad užduotimi nustatytas tik bendras EEĮ atliekų tvarky-
mo kiekis, paneigia Atliekų tvarkymo įstatymo 343 straipsnio 2 dalis (2009 m. gruodžio 
22 d. įstatymo Nr. XI-624 redakcija), įtvirtinanti, kad visų organizacijos steigėjų ir na-
rių pareigas bei užduotis organizacija turi vykdyti vienodomis sąlygomis. Be to, daly-
vaudamas kolektyvinėje EEĮ atliekų tvarkymo sistemoje gamintojas ir importuotojas 
vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas užduotis neatsižvelgdamas į 
tai, ar tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išleistos į rinką, yra jo, ar yra 
tik tos pačios kategorijos (346 str. 3 d. 4 p., 2005 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-279 
redakcija), šia nuostata pabrėžiamas įstatymo leidėjo siekis, nepriklausomai nuo EEĮ 
atliekų tvarkymo organizavimo būdo, užtikrinti jų proporcingą tvarkymą pagal kate-
gorijas. Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog Vyriausybės nutarimu patvirtintų taisyklių 
8.3 punkto nuostatą, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotys 
turi būti vykdomos pagal atitinkamai EEĮ kategorijai taikomus įkainius, pagrindžia 
minėtų Atliekų tvarkymo įstatymo 81 skirsnio normų analizė, patvirtinanti įstatymo 
leidėjo tikslus užtikrinti proporcingą visų EEĮ kategorijų atliekų tvarkymą.

Atmesdamas pareiškėjo argumentus, jog vadovaujantis Direktyvos 2002/9660  
5 straipsnio 1 dalimi, nustatytinas bendras EEĮ atliekų kiekis, kuris turi būti sutvarky-
tas per metus, ir nėra reikalaujama nustatyti tvarkymo užduotis kiekvienai EEĮ atlie-
kų kategorijai, teismas nurodė, jog Direktyvos preambulės 10 punkte numatyta, kad 
ši Direktyva turėtų apimti visą vartotojų naudojamą elektros ir elektroninę įrangą bei 
profesionaliam naudojimui skirtą elektros ir elektroninę įrangą, preambulės 20 punkte 
įtvirtintas principas, kad kiekvienas gamintojas turėtų būti atsakingas už atliekų, gau-
tų iš savo pagamintų produktų, tvarkymo finansavimą, <...> kad neliktų „niekieno“ 
produktų, Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatyta valstybėms narėms galimybė 
  
60 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų. Ją panaikino ir pakeitė 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (toliau – ir Direktyva 2012/19).
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(t. y. suteikta diskrecija) nustatyti privalomąją surinktinų atliekų kiekio normą, išreikštą 
ankstesniais metais privatiems namų ūkiams parduotos elektros ir elektroninės įrangos 
kiekio procentiniu dydžiu. Teisėjų kolegija konstatavo, jog kasmet parduodamos EEĮ 
kiekvienos kategorijos įrangos kiekiai gali būti labai skirtingi, todėl atsižvelgiant į prin-
cipą, nustatantį kiekvieno gamintojo atsakomybę už atliekų, gautų iš savo pagamintų 
produktų, tvarkymo finansavimą, valstybės sprendimas pasirenkant EEĮ atliekų tvar-
kymo būdą nustatyti užduotis kiekvienai EEĮ atliekų kategorijai laikytinas atitinkančiu 
Direktyvos tikslus ir nuostatas. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nustatė, jog pareiškė-
jas yra nurodęs konkrečias aplinkybes dėl UAB „Utilsa“, UAB „Metrail“, UAB „Novite-
ra“ ir AB „Snaigė“ sutvarkytų atliekų kiekių, UAB „EMP Recycling“ pateiktų duomenų 
neįtraukimo į apskaitą, argumentai dėl šių duomenų įtraukimo į apskaitą buvo teikiami 
bylos nagrinėjimo metu, tačiau pirmosios instancijos teismas į juos neatsižvelgė. Pir-
mosios instancijos teismas argumentus dėl UAB „Utilsa“, UAB „Metrail“, UAB „Novite-
ra“ ir AB „Snaigė“ sutvarkytų atliekų kiekių atmetė remdamasis formaliu kriterijumi – 
kad šios įmonės nėra įsiregistravusios Atliekas tvarkančių įmonių registre, ir tai sudaro 
pagrindą jų atliekų nelaikyti sutvarkytomis. Atsakovas Vilniaus RAAD, teikdamas atsi-
liepimą į apeliacinį skundą, nurodė, kad šios įmonės yra įtrauktos į Atliekas tvarkančių 
įmonių registrą, tačiau jų tvarkymo veiklų sąrašas 2011 metais neapėmė EEĮ atliekų 
perdirbimo ar kitokio panaudojimo, jos tokių atliekų nėra išvežę į užsienį perdirbi-
mui ar kitokiam panaudojimui. Taigi šalys skirtingai vertino EEĮ atliekų perdirbimą ir 
panaudojimą, nebuvo aišku, ar atsakovas pagrįstai tam tikrų atliekų nepripažįsta per-
dirbtomis ir panaudotomis, kai įmonės yra įregistravusios Atliekas tvarkančių įmonių 
registre kitas atliekų tvarkymo veiklas ir po atliekų apdorojimo nelieka jų tolesnio pa-
naudojimo galimybių. Konstatuota, jog tik išnagrinėjus tokio pobūdžio faktines aplin-
kybes, galėtų būti daroma išvada dėl priimtų privalomųjų nurodymų pagrįstumo, t. y., 
ar pagrįstai pareiškėjo nurodomų įmonių sutvarkytos atliekos nebuvo įtrauktos į aps-
kaitą. Byla, remiantis ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punktu, panaikinus skundžiamą 
teismo sprendimą, grąžinta pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti (2014 m. 
balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-768/2014).

6. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymo Nr. VIII-787 2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-12, 34-15, 34-16, 34-24 straips-
nių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu (TAR, 2014, Nr. 2014-04870) buvo patobulintas 
EEĮ atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas. ATĮ 341 straipsnio 1 dalies 6 punkte 
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) šiuo metu taip pat nustatyta, 
jog „Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų pagrindinės pareigos: 
<...> 6) įvykdyti Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvar-
kymo užduotis. Vyriausybė nustato, kokį mažiausią elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų kiekį pagal minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo rei-
kalavimus turi sutvarkyti gamintojai ir importuotojai, atsižvelgdama į per praėjusius 
kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros 
ir elektroninės įrangos kiekį ir į minimalius gamintojų ir importuotojų organizuojamų 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemų kokybės reikalavimus.
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VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas 
(AAĮ 23 str., 321 str.; SAARSPĮ 4 str. 1 d.; ATĮ 25 str.; ŽĮ 21 str. 3 d.)

7. Administracinėje byloje Nr. A502-503/2010 pareiškėja prašė įpareigoti Kauno 
miesto savivaldybę (toliau – ir Savivaldybė) iki 2009 m. balandžio 1 d. išvalyti užterštą 
dirvožemį pareiškėjai priklausančiame sklype.

Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teisėmis priklausančio žemės 
sklypo dalyje yra nelegalus sąvartynas. Jis atsirado anksčiau, nei pareiškėjai buvo at-
kurtos nuosavybės teisės į šį žemės sklypą. Atsakovo teigimu, žemės sklype esantį są-
vartyną išvalyti turėtų pati pareiškėja. Savo poziciją jis grindė tuo, jog 2007 m. gegu-
žės 9 d. žemės sklypo paženklinimo–parodymo akte pareiškėja sutiko su žemės sklypo 
ribomis, taigi ji sutiko ir su jo būkle, buvusia iki nuosavybės teisių atkūrimo. Todėl, 
vadovaujantis Žemės įstatymo 21 straipsniu, pati pareiškėja yra atsakinga už ginčo 
žemės sklypo priežiūrą, inter alia jo dalyje esančio nelegalaus sąvartyno likvidavimą 
bei prevencinių aplinkos apsaugos priemonių, numatytų AAĮ 321 straipsnyje, taikymą. 
Be to, pareiškėja nesiėmė jokių veiksmų, idant surastų dėl sąvartyno atsiradimo kaltus 
asmenis.

LVAT su tokia atsakovo pozicija nesutiko. Pasak teismo, iki nuosavybės teisių at-
kūrimo, žemės sklypas, kurio dalyje yra nelegalus sąvartynas, buvo valstybinė žemė. 
Taigi, vadovaujantis inter alia AAĮ 321 straipsniu, jame sukauptų atliekų išvalymas 
buvo savivaldybės pareiga. Tokia pareiga numatyta ir SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies  
1 ir 5 punktuose. Be kita ko, ATĮ 25 straipsnis nustato, kad savivaldybių institucijos 
organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidaran-
čioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti 
neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į 
tai, jog nelegalus sąvartynas ginčo žemės sklypo dalyje egzistuoja jau daugelį metų, jo 
teršėjų nustatyti neįmanoma, darytina išvada, kad savivaldybė neįvykdė jai teisės ak-
tuose nustatytos pareigos.

LVAT sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja negali būti 
laikoma atliekų turėtoja, kadangi jai nuosavybės teisėmis priklausančio žemės sklypo 
dalyje atliekos buvo sukauptos dar iki nuosavybės teisių atkūrimo. Ta aplinkybė, jog 
pareiškėja organizavo ginčo žemės sklypo detalųjį planavimą bei pasirašė dėl jo ribų, 
nepatvirtina jos valios kartu su nuosavybės teisėmis į žemės sklypą įgyti ir jame buvu-
sias atliekas. Be to, pareiškėjai nuosavybės teisės buvo atkurtos į žemės sklypą turėtoje 
vietoje, todėl ji jame esančių atliekų turėtoja galėtų būti pripažinta tik tuo atveju, jeigu 
šiame žemės sklype atliekos buvo ir iki jo nacionalizacijos.

Pagal AAĮ 23 straipsnį, atliekų tvarkymo išlaidas apmoka teršėjas. Asmenų prievo-
lė tvarkyti atliekas yra tiesiogiai susijusi su jų turėjimu (žr. 2007 m. spalio 12 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A14-854/2007). Taigi atsakovas nepagrįstai teigia, kad atlie-
kas iš ginčo žemės sklypo pareiškėja turėtų pašalinti savo lėšomis. Be to, jo teiginys, 
kad po nuosavybės teisių atkūrimo ir nuosavybės teisių įregistravimo žemės sklype ir 
toliau kaupiamos atliekos, nepagrįstas jokiais įrodymais, t. y. atsakovas nepateikė jokių 
skaičiavimų ar pan., kurių pagrindu būtų galima teigti, jog ginčo žemės sklype nuo to 
laiko atliekų padaugėjo. Byloje taip pat nebuvo nustatyta, kad ginčo žemės sklype būtų 
teršusi pati pareiškėja.
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Žemės įstatymo 21 straipsnio 3 punkte inter alia numatyta, kad žemės savinin-
kai ir kiti naudotojai privalo racionaliai naudoti ir tausoti žemę. Teisėjų kolegija pažy-
mėjo, jog nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja nesilaiko šios pareigos, kadangi ji siekia, 
kad žemės sklypo, į kurį jai buvo atkurtos nuosavybės teisės, dalis būtų išvalyta nuo 
atliekų. Atitinkamai nėra pagrindo teigti, jog pareiškėja nesilaiko ir Aplinkos apsaugos 
įstatymo 9 straipsnyje nustatytos pareigos saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir 
nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Teisėjų kolegija taip pat 
pažymėjo, jog atsakovas nepagrįstai teigia, jog pareiškėjos pareigą išvalyti ginčo žemės 
sklypo dalį, kurioje yra nelegalus sąvartynas, patvirtina ir ta aplinkybė, jog nuosavybės 
teisės jai buvo atkurtos laikantis Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 6 dalies reika-
lavimo, idant numatomi grąžinti žemės sklypai turi būti racionalių ribų, kurios deri-
namos prie vietovės situacijos kontūrų ir turi sudaryti palankias sąlygas žemės sklypo 
naudojimui pagal paskirtį, kadangi iš į bylą pateiktų nuotraukų akivaizdu, jog ginčo 
žemės sklypo dalis, kurioje yra nelegalus sąvartynas, kol nebus išvalyta nuo atliekų, ne-
gali būti naudojama pagal paskirtį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Apibendrindamas LVAT įpareigojo atsakovą per atitinkamą terminą išvalyti už-
terštą dirvožemį ginčo žemės sklype (2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A502-503/2010).

VIII.2. LICENCIJOS ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE

VIII.2.1. Pavojingų atliekų tvarkymo licencija

VIII.2.1.1. Licencijos panaikinimas ir sustabdymas 
(ATĮ 35 str.; PATL Taisyklės)

8. Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti 
pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (ATĮ 12 str. 1 d. (2011 m. gruodžio 22 d. įstaty-
mo Nr. XI-1892 redakcija). Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 
buvo patvirtintos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (Žin., 2004,  
Nr. 18-552; toliau – ir PATL Taisyklės), kurios reglamentuoja pavojingų atliekų tvar-
kymo licencijų išdavimą, atsisakymą jas išduoti, licencijų duomenų tikslinimą, licen-
cijų galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijos 
galiojimo panaikinimą, licencijos dublikato išdavimą ir licencijų priedų koregavimą. 
Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XI-189261 pakeitus ir 
papildžius Atliekų tvarkymo įstatymą, pavojingų atliekų tvarkymo licencijos (ne)išda-
vimo, sustabdymo, panaikinimo pagrindai buvo įtvirtinti įstatyminiu lygmeniu. Iki šio 
įstatymo priėmimo minėti pagrindai buvo įtvirtinti tik PATL Taisyklėse.

8.1. Norminėje administracinėje byloje Nr. I575-19/2009 buvo analizuojamas 
PATL Taisyklių nuostatų teisėtumas, tai yra ar PATL Taisyklių 25 punkto 4 papunktis 
(2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija), 25 punkto 2 papunktis (2008 m. 

61 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 12, 30, 34, 34-3 straipsnių, aštuntojo-1 skirsnio 
pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo aštuntuoju-2, aštuntuoju-3, aštuntuoju-4, aštuntuoju-5, 
aštuntuoju-6, aštuntuoju-7, aštuntuoju-8, aštuntuoju-9, aštuntuoju-10 skirsniais ir 16 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2012, Nr. 6-190)
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liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) neprieštarauja ATĮ 12 straipsnio 1 daliai 
(2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. lie-
pos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija).

PATL Taisyklių 25 punkto 4 papunktyje (2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 
redakcija) ir 25 punkto 2 papunktyje (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakci-
ja) buvo nustatyta, kad „Institucija panaikina Licencijos galiojimą, kai: <...> įmonė, ku-
rios Licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nuro-
dytų pažeidimų“62. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, minėta priemone (licencijos 
panaikinimu) siekiama ne tik ir ne tiek nubausti teisės pažeidėją – ūkio subjektą, bet 
pirmiausia užkirsti kelią ūkio subjektui, turinčiam licenciją, vykdyti atitinkamą veiklą, 
verstis atitinkama licencijuojama veikla, idant nebūtų daroma žala teisės saugomoms ir 
ginamoms vertybėms. Kitaip tariant, ši priemonė visų pirma yra prevencinio poveikio 
priemonė. Kita vertus, šia priemone yra daromas ir neigiamas poveikis ūkio subjek-
tui. Šis neigiamas poveikis pasireiškia tuo, kad, panaikinus licenciją, ūkio subjektas ne-
betenka teisės verstis atitinkama licencijuojama veikla, yra pašalinamas iš tam tikros 
rinkos. Be to, neigiamas poveikis yra daromas būtent teisės pažeidėjui, nes ginčijamų 
nuostatų pagrindu minėta priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, jei per nustaty-
tą terminą yra nepašalinami kompetentingų institucijų nurodyti pažeidimai. Dėl šių 
priežasčių darytina išvada, kad ginčijamos nuostatos įtvirtino galimybę taikyti tokią 
prevencinio poveikio priemonę, kuri kartu yra ir teisinė sankcija – ekonominė uždrau-
dimo sankcija. 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nagrinėjusiam individualią 
administracinę bylą, iš esmės kilo abejonė, ar aplinkos ministras, kuris buvo įgaliotas 
nustatyti įmonių, tvarkančių pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką, turėjo teisę, pri-
imdamas poįstatyminį teisės aktą – PATL Taisykles, jų 25 punkte nustatyti atsakomybę 
(šiuo konkrečiu atveju – ekonominę uždraudimo sankciją) už ATĮ pažeidimus. Dėl šios 
priežasties teisėjų kolegija iškėlė klausimą, ar ginčijamos nuostatos neprieštarauja ATĮ 
12 straipsnio 1 daliai, 35 straipsniui. Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis nusta-
to, kad asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka63. 
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šios nuostatos turinys yra itin talpus ir platus. 
Šios nuostatos negalima interpretuoti vien tik kaip įtvirtinančios procedūrinio (for-
malaus) teisėtumo principą, vien tik reikalaujančios laikytis įstatymų reikalavimų tai-
kant teisinę atsakomybę, t. y. atliekant tam tikrus procesinius (procedūrinius) teisinės 
atsakomybės taikymo veiksmus už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus. Preciziškas 
procedūrinių reikalavimų laikymasis dar negarantuoja savo turiniu teisingo ir teisėto 
sprendimo, t. y. tinkamo teisinės atsakomybės taikymo materialiąja (substancine) pras-
me. Todėl išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjama Atliekų tvarkymo įstatymo 

62 Atkreiptinas dėmesys, kad panašios nuostatos šiuo metu įtvirtintos ATĮ 12 straipsnio 9 dalies  
5 punkte, kuriame nustatyta, kad pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas panaikinamas, jei 
pavojingas atliekas tvarkanti įmonė pažeidė pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimus ir neįvykdė 
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus. 
ATĮ 12 straipsnio 9 dalies 4 punkte nustatyta, jog pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas 
panaikinamas, jei jeigu sustabdžius licencijos galiojimą per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
pareigūnų privalomajame nurodyme nustatytą laikotarpį nepašalinami šio straipsnio 7 dalyje nurodyti 
pažeidimai (pvz., pažeisti licencijuojamos veiklos reikalavimai; licencijos turėtojas neturi galiojančio 
veiklos draudimo liudijimo (poliso); ir kt).

63 Ši nuostata galioja ir šiuo metu.
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35 straipsnio nuostata turi ir tam tikrą materialinio teisinio reguliavimo turinį, reika-
lauja, kad ir atitinkami materialieji teisinės atsakomybės už Atliekų tvarkymo įstatymo 
pažeidimus taikymo aspektai būtų visų pirma grindžiami įstatymu. Konstitucija yra 
aukščiausiasis, pagrindinis valstybės įstatymas, todėl jos reikalavimų šiuo atveju taip 
pat turi būti paisoma. 

Atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, išplėstinė teisėjų kolegija 
sprendė, kad Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, jog asmenys, pažeidę šio įstatymo 
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka, implikuoja reikalavimą laikytis konsti-
tucinio teisinės valstybės principo ir jo suponuojamos visų teisės aktų hierarchijos tai-
kant teisinę atsakomybę. Šios konkrečios bylos kontekste – tokį teisinį reguliavimą, kad 
tam tikri su atsakomybe už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus susiję klausimai 
turi būti reglamentuojami ne žemesnės galios nei įstatymas teisės aktu. Pagal Konsti-
tucinio Teismo jurisprudenciją, nustatyti ekonomines sankcijas, esminį poveikį ūkinei 
veiklai galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai 
nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi, pagal Konstituciją 
galima tik įstatymu. Taigi Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis aiškintinas kaip, be 
kita ko, reikalaujantis, kad už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus taikytinas sankci-
jas nustatytų įstatymas. Taip aiškintinas ATĮ 35 straipsnis draudžia atitinkamas ekono-
mines sankcijas nustatyti poįstatyminiame teisės akte.

Ginčijamomis nuostatomis numatyta galimybė taikyti tokią prevencinio poveikio 
priemonę, kuri kartu yra ir teisinė sankcija – ekonominė uždraudimo sankcija, daranti 
neigiamą poveikį atitinkamam ūkio subjektui. Vadovaudamasis ginčijamomis normo-
mis, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija atitinkamai galėjo (gali) panaikinti ūkio 
subjektui išduotą licenciją verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla, jei įmonė, kurios 
Licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų 
pažeidimų. Tačiau, kaip matyti iš Atliekų tvarkymo įstatymo, šiame įstatyme ne tik ne-
nustatyti subjektai, turintys teisę taikyti minėtą sankciją, taip pat šios sankcijos taiky-
mo pagrindai, bet ir apskritai nenumatyta galimybė panaikinti licenciją, tarp jų – ir 
tais atvejais, kai yra padarytas ar vis dar yra daromas atitinkamas teisės pažeidimas, 
kai nepašalinami kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime teigė, kad Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės (jos įgaliotos institucijos) įgaliojimai nustatyti licencijos galiojimo 
sustabdymo ir panaikinimo atvejus ir tvarką išplaukia iš Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK). Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, 
kad, pirma, Civilinis kodeksas pagal savo reguliuojamus santykius (CK 1.1 str.) akivaiz-
džiai nėra skirtas nustatyti nagrinėjamo pobūdžio ekonomines uždraudimo sankcijas, 
kurios, kaip nurodoma Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, yra priskirtinos admi-
nistracinės teisinės atsakomybės institutui (žr., pvz., jau minėtą Konstitucinio Teismo 
2006 m. gegužės 31 d. nutarimą). Be to, Civilinio kodekso 2.78 straipsnyje expressis  
verbis nenumatyta, kad licencijos panaikinimas taikomas kaip valstybės atsakas į netei-
sėtą ūkio subjekto, besiverčiančio atitinkamos rūšies licencijuojama veikla, elgesį. Licen-
cijos panaikinimas yra minimas Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte, 
tačiau Civilinis kodeksas apskritai neapibrėžia licencijos panaikinimo pagrindų. Pabrėž-
tina, kad licencija gali būti panaikinama ne tik taikant ekonominę uždraudimo sankci-
ją, bet ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, kai pats ūkio subjektas nori pasitraukti iš licen-
cijuojamos veiklos rinkos ir dėl to prašo panaikinti licenciją. Tokia nuostata, beje, buvo  
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įtvirtinta nagrinėjamų Taisyklių 25 punkto 3 papunktyje. Savo ruožtu, išplėstinės tei-
sėjų kolegijos nuomone, teisinės sankcijos kaip tokios turėtų būti nustatomos pakan-
kamai aiškiai ir nedviprasmiškai. Todėl tai, kad Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 da-
lies 11 punkte yra paminėtas licencijos panaikinimas, dar nereiškia, jog šia Civilinio 
kodekso norma licencijos panaikinimas yra nustatomas kaip ekonominė uždraudimo 
sankcija, kurios taikymas sietinas su atitinkamais pažeidimais. 

Antra, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog jei Konstitucijoje yra tiesiogiai nu-
statyti konkrečios valstybės valdžios institucijos įgaliojimai, nė viena kita institucija 
negali iš jos šių įgaliojimų perimti, o institucija, kurios įgaliojimai Konstitucijoje nu-
statyti, negali jų perduoti ar atsisakyti; tokie įgaliojimai negali būti pakeisti ar apribo-
ti įstatymu (Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 3 d. nutarimas). Civilinio kodekso 
2.78 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamai vei-
klos rūšiai Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai nenustato ko 
kita. Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatyta, kad licencijavimo 
taisyklėse nurodoma <...> licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir 
tvarka. Tačiau šios teisės normos, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, negali būti in-
terpretuojamos kaip suteikiančios teisę Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nusta-
tyti ekonomines sankcijas. Toks aiškinimas reikštų, kad paminėtos Civilinio kodekso 
nuostatos neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo, nes įstatymų leidėjas 
būtų perdavęs Vyriausybei (o pastaroji ir kitai institucijai) įgaliojimus sureguliuoti tuos 
teisinius santykius, kurie reguliuojami gali būti tik įstatymu – minėta, kad pagal Kons-
tituciją ekonomines sankcijas galima nustatyti tik įstatymu. Savo ruožtu preziumuoja-
ma, kad įstatymų leidėjas, priimdamas įstatymus, paiso iš Konstitucijos išplaukiančių 
principų ir reikalavimų, jų nepažeidžia. 

Trečia, Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 1 dalyje teisė nustatyti ekonomines 
sankcijas, konkrečiai – licencijos panaikinimą kaip ekonominę uždraudimo sankciją, 
Vyriausybei expressis verbis nėra suteikiama. Šioje teisės normoje (CK 2.78 str. 1 d.) 
apskritai nėra minimas licencijos panaikinimas. Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 da-
lies 11 punkte nustatyta, kad licencijavimo taisyklėse nurodoma licencijos galiojimo 
sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka, kas lingvistine prasme nebūtinai privalo 
reikšti, kad licencijavimo taisykles tvirtinančiai institucijai šiuo punktu yra suteikiami 
įgaliojimai nustatyti licencijos panaikinimą kaip ekonominę sankciją už padarytą pa-
žeidimą, nes žodžių „nurodyti“ ir „nustatyti“ reikšmės nėra identiškos. Pagal savo se-
mantinę prasmę, žodis „nurodyti“ šiuo atveju gali tiesiog žymėti dokumentą, kuriame 
turėtų būti pateikiama informacija apie licencijos panaikinimo atvejus ir tvarką, o ne 
reikšti savarankišką įgaliojimą, nesant atitinkamo teisinio reguliavimo įstatymo lygme-
niu, nustatyti, t. y. teisiškai sureguliuoti, tam tikrus klausimus poįstatyminiu teisės aktu. 

Tad vadovaudamasi pirmiau išdėstytais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija 
sprendė, jog tai, jog pagal Civilinį kodeksą Vyriausybei (jei kituose įstatymuose nenu-
statyta ko kita) pavedama patvirtinti licencijavimo taisykles, o jose turi būti nurodoma 
licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka, dar nereiškia, kad 
Civilinis kodeksas nustato licencijos panaikinimą kaip bendro pobūdžio ekonominę 
uždraudimo sankciją visoms Lietuvos Respublikoje licencijuojamoms veikloms, kad 
Vyriausybė (ar jos įgaliota institucija kitų įstatymų nustatytais atvejais) gali nustatyti 
licencijos panaikinimą kaip ekonominę uždraudimo sankciją vien tik Civilinio kodek-
so 2.78 straipsnio nuostatų pagrindu.
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Atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 2 punkte buvo nustatyta, kad Vyriausybė 
ar jos įgaliota institucija <...> iki 2003 m. sausio 1 d. nustato įmonių, kurios tvarko pa-
vojingas atliekas, licencijavimo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 
29 d. nutarimo Nr. 1691 1.1.6 punktu įgaliojo Aplinkos ministeriją iki 2003 m. sausio 
1 d. nustatyti įmonių, kurios tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką. Tačiau, 
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, ir šių nuostatų nebuvo galima aiškinti taip, kad 
Aplinkos ministerijai buvo suteikti įgalinimai poįstatyminiu teisės aktu nustatyti eko-
nominę uždraudimo sankciją – licencijos panaikinimą ūkio subjektams, kurie per nu-
statytą laikotarpį nepašalina kompetentingų institucijų nurodytų pažeidimų, kai prieš 
tai licencijos galiojimas jiems buvo sustabdytas. Toks aiškinimas prieštarautų konsti-
tuciniam teisinės valstybės principui, kuris, kaip minėta, reikalauja, kad ekonominės 
uždraudimo sankcijos būtų nustatytos įstatymu. Todėl padaryta išvada, kad, vado-
vaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 2 punkto ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 1.1.6 punkto pagrindu suteiktais 
įgaliojimais, Aplinkos ministerija pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse 
galėjo nustatyti tik tokį teisinį reguliavimą, kuris, laikantis konstitucinio teisinės vals-
tybės principo ir jo suponuojamos teisės aktų hierarchijos, galėjo būti nustatytas tokio 
lygmens poįstatyminiame teisės akte ir jokiu būdu šiame poįstatyminiame teisės akte 
negalėjo nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris privalėjo būti nustatytas įstatymu. 

Atsižvelgdama į visa, kas anksčiau paminėta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, 
kad aplinkos ministras ginčijamomis poįstatyminio teisės akto nuostatomis nustatė 
ekonominę uždraudimo sankciją – licencijos verstis pavojingų atliekų tvarkymu pa-
naikinimą, nors tokia sankcija nėra nustatyta įstatyme, kaip to reikalauja konstitucinis 
teisinės valstybės principas ir ATĮ 35 straipsnis. Todėl ginčijamos normos prieštaravo 
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui 
(2009 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje 
Nr. I575-19/2009; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009). 

8.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai pažymi, kad tais 
atvejais, kai įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu norminis administracinis 
teisės aktas pripažįstamas neteisėtu pagal teismo, suabejojusio tokio akto, taikytino in-
dividualioje byloje, teisėtumu prašymą, administracinis teismas, atnaujinęs bylos na-
grinėjimą ir spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, neteisėtu 
pripažinto norminio administracinio teisės akto taikyti negali.

8.3. Minėta jurisprudencija buvo pritaikyta ir administracinėje byloje  
Nr. A442-69/2009, kurioje pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsako-
vo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimą „Dėl pa-
vojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr.000104 galiojimo panaikinimo“, priimtą PATL 
Taisyklių 25 punkto 4 papunkčio (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 
gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) pagrindu. Šioje byloje inicijuotoje normi-
nėje byloje ir buvo priimtas jau minėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-19/2009.

Administracinėje byloje Nr. A442-69/2009 konstatuota, kad atsakovo teisė priim-
ti skundžiamą individualų administracinį aktą buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atlie-
kų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktyje (2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. 684 redakcija). Kadangi minėtų taisyklių 25 punkto 4 papunktis (2003 m. 
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gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) ir 25 punkto 2 papunktis (2008 m. liepos 
8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu yra pripažinti neteisėtais, todėl šioje byloje, 
vertinant skundžiamo individualaus administracinio akto teisėtumą, teismas negali tai-
kyti minėtų teisės normų, suteikiančių atsakovui teisę panaikinti pareiškėjui išduotos 
pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą. Kadangi joks kitas teisės aktas, išsky-
rus neteisėtu pripažinto norminio administracinio teisės akto dalį, nenumato galimy-
bės panaikinti pareiškėjui išduotos licencijos galiojimą, todėl šis skundžiamas indivi-
dualus administracinis aktas naikintinas. Jis savo turiniu prieštarauja VAĮ 8 straipsnio 
1 daliai (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.). (2009 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A442-69/2009).

8.4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje  
Nr. A248-890/2007, kurioje analizavo pavojingų atliekų tvarkymo licencijos sustabdy-
mo ir panaikinimo teisėtumą, yra pažymėjęs, kad aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 
19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintose Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklė-
se nustatyti reikalavimai, taikomi išduodant licencijas, o taip pat licencijų sustabdymo 
ir panaikinimo pagrindai. Privalomų nurodymų davimas ar jų nevykdymas nėra pa-
grindas sustabdyti licenciją (jei subjektas, kuriam duotas privalomas nurodymas, vyk-
do licencijuojamą veiklą), t. y. licencijos sustabdymas nėra privalomų nurodymų davi-
mo ar jų nevykdymo pasekmė (2007 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A248-890/2007, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13, 2007).
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IX. SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis 
ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems 
teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka) (STĮ 2 str.  
32 d.). Saugomų teritorijų apsauga – procesas, susidedantis iš saugomų teritorijų pla-
navimo bei projektavimo, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo, 
kontrolės, taip pat aplinkosauginio švietimo (STĮ 2 str. 33 d.). Saugomos teritorijos stei-
giamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objek-
tus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę 
pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pa-
žintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti 
gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes) (STĮ 3 str.).

2. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad dauguma administraciniuose teismuo-
se nagrinėtų bylų buvo susiję su statybomis ir teritorijų planavimu saugomose terito-
rijose. Atsižvelgiant į tai, dėl statybos saugomose teritorijose ypatumų inter alia STĮ  
9 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 7 dalies, 20 straipsnio 6 dalies, 3 dalies 4 punkto tai-
kymo rekomenduotina plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prakti-
kos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m.); dėl teritorijų 
planavimo saugomose teritorijose – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prak-
tikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą  
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009 m., 376–442 p.). Šiame 
kontekste taip pat buvo aktualūs ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo saugomose te-
ritorijose (pvz., Sartų regioniniame parke; Būtingės paukščių pelkės ornitologiniame 
draustinyje ir pan.) (žr., pvz., 2014 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A858-1183/2014), valstybinės žemės, esančios saugomose teritorijose, įsigijimo  
(žr., pvz., 2013 m. liepos 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1073/2013; 
2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1165/2013). Minėtų kate-
gorijų bylos šiame apibendrinime plačiau neapžvelgiamos.

IX.1. TEISĖ GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ VEIKLOS SAUGOMOJE  
TERITORIJOJE APRIBOJIMUS 

(STĮ 32 str. 4 d.)

3. Primintina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog 
tais atvejais, kai tam tikros vietovės įstatymo nustatyta tvarka yra pripažįstamos ypač 
vertingomis ir (arba) jose esantys atskiri objektai pripažįstami saugotinais, valstybei 
gali atsirasti pareiga atlyginti savininkams praradimus, kuriuos jie patiria dėl pasikei-
tusio atitinkamų vietovių ir (arba) gamtos objektų teisinio režimo (šiuo aspektu žr. 
2006 m. kovo 14 d. nutarimą).

4. Pagal STĮ 32 straipsnio 4 dalį, žemės savininkams bei valdytojams, kurių žemės 
valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statu-
sas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia 
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anksčiau vykdytą veiklą, išmokamos kompensacijos. Jų apskaičiavimo ir išmokėjimo 
tvarką nustato Vyriausybė.

5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog toks teisinis 
reglamentavimas reiškia, kad teisė gauti kompensaciją įgyjama esant dviem sąlygoms: 
1) žemės valdoje turi būti steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos sau-
gomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai; 2) dėl šių priežasčių turi 
būti realiai sumažinta gaunama nauda ar uždraudžiama anksčiau vykdyta veikla. Ši 
norma reglamentuoja saugomų teritorijų steigimo, anksčiau įsteigtų saugomų teritorijų 
statuso keitimo, tam tikrų veiklos apribojimų nustatymo metu esamų žemės savininkų 
teises, kai jų tuo metu nuosavybės teise turimų žemės valdų naudojimo režimas kei-
čiasi dėl prieš tai minėtų priežasčių (2007 m. spalio 12 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A248-848/2007).

5.1. Ši taisyklė suformuluota administracinėje byloje Nr. A248-848/2007, kurioje 
nustačius, kad saugoma teritorija (Blinstrubiškio miško biosferos poligonas), į kurią 
patenka ir pareiškėjo šiuo metu nuosavybės teise turimas žemės sklypas, įsteigta aplin-
kos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.D1-531, kuris įsigaliojo 2005 m. lapkri-
čio 13 d, o pareiškėjas minėtą žemės sklypą įsigijo 2005 m. lapkričio 30 d., jau įsteigus 
saugomą teritoriją, padaryta išvada, jog pareiškėjui tapus žemės savininku sklypo nau-
dojimo režimas dėl įsteigtos saugomos teritorijos nesikeitė, todėl jis neturi teisės gauti 
kompensaciją, numatytą STĮ 32 straipsnio 4 dalyje.

IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE 
(PJĮ; TPĮ 3 str. 2 d., SŽMN Sąlygų 75, 76 p.)

6. Pajūrio juosta – tai yra sausumos (kopagūbris, prieškopė, klifas, paplūdimys) ir 
jūros akvatorijos (povandeninis šlaitas iki 20 m gylio izobatos) dalis, kurios apsaugos 
ir naudojimo režimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Pajūrio kraštovaizdžio apsau-
gą ir naudojimą, žemės ir jūros akvatorijos naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos apri-
bojimus nustato Pajūrio juostos įstatymas (toliau – ir PJĮ). Pajūrio juostai priskiriama:  
1) ne siauresnė kaip 100 m nuo jūros kranto linijos sausumos teritorija, į kurią įeina ko-
pagūbris, prieškopė, klifas ir paplūdimys, besidriekianti nuo Latvijos Respublikos vals-
tybės sienos iki Klaipėdos uosto šiaurinio molo; 2) Kuršių nerija iki Rusijos Federacijos 
valstybės sienos; 3) Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų Baltijos jūros akvatorija 
iki 20 m gylio izobatos (PJĮ 4 str. 1 d.). Pajūrio juostos nustatymo tikslai yra: 1) racio-
naliai naudojant išsaugoti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, 
žemyninio pajūrio kraštovaizdį, retų bei nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių buveines 
ir kitus gamtos išteklius; 2) užtikrinti pajūrio juostos subalansuotą naudojimą valsty-
bės bei visuomenės reikmėms; 3) užtikrinti kraštovaizdžio gamtos ir kultūros verty-
bių apsaugos priemonių įgyvendinimą; 4) sudaryti sąlygas visuomenei naudotis pajū-
rio juostos rekreaciniais ištekliais (PJĮ 3 str.). Pajūrio juostai priskirta valstybinė žemė 
ir jūros akvatorija išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (PJĮ 5 str.  
1 d.). Žemės tvarkymą pajūrio juostoje nustato PJĮ ir kiti teisės aktai, taip pat Teritori-
jų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti šie teritorijų planavimo 
dokumentai: 1) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas – specialiojo terito-
rijų planavimo dokumentas; 2) Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas – specialiojo 
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teritorijų planavimo dokumentas; 3) Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo pla-
nas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas; šio plano rengimo organizatorė 
yra Aplinkos ministerija. Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planą tvirtina 
Aplinkos ministerija; 4) Neringos savivaldybės, Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipė-
dos rajono savivaldybių bendrieji planai; 5) Neringos, Klaipėdos ir Palangos miestų 
ir Klaipėdos rajono vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai; 6) inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planai, kai planuojamos valstybinės reikšmės ūkinės veiklos 
įgyvendinimas yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose valsty-
bės strateginiuose planuose (PJĮ 5 str. 3 d.).

Šių normų taikymas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A520-1774/2013. 
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekci-
ja prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kreipėsi į teismą su skundu, prašy-
damas panaikinti atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2011 m. kovo 1 d. įsakymą „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui, rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo žemės sklypui“. 
Ginčijamu įsakymu leista rengti planą suformuojant žemės sklypą esamiems stati-
niams eksploatuoti, atitinkamai numatant formuojamo žemės sklypo paskirtį – kitos 
paskirties žemė, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį – ilgalai-
kio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Pažymėtina, kad planuojama teritorija pate-
ko į pajūrio juostą bei buvo priskirta pirmajai kurortų apsaugos zonai.

Analizuodama kilusį ginčą, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal TPĮ  
3 straipsnio 2 dalį, nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti 
į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę 
padėtį, geologines sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, pa-
veldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės 
ir kito nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir 
gynybos poreikius. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu 
Nr. 343 patvirtino Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Pagal SŽMN Sąlygų 
75 punktą kurortų apsaugos zonas sudaro 3 juostos: pirmoji – griežto režimo, antroji – 
apribojimų, trečioji – stebėjimų. Šių sąlygų 76 punkte nustatyta, kad pirmoji juosta ap-
ima teritorijas, kuriose yra mineralinio vandens, gydomųjų purvo ar durpių telkinių ir 
kitų gydomųjų bei rekreacinių gamtos išteklių (upės, ežerai, jūra, paplūdimiai, kopos). 
Pirmojoje juostoje draudžiama: vykdyti statybos, kasybos ir kitus teritorijos tvarkymo 
darbus, nesusijusius su gydomųjų ir rekreacinių išteklių naudojimu (76.1 p.); taip pat 
nuolat ar laikinai gyventi žmonėms (76.2 p.). Šiuo atveju rekreaciniais gamtos ištekliais 
ginčo teritorijoje laikytinos kopos ir paplūdimys, t. y. tie rekreaciniai ištekliai, kuriuos 
saugoti, racionaliai naudoti yra vienas iš prioritetinių teritorijų planavimo tikslų, įtvir-
tintų TPĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 
redakcija). Be to, Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 2.2 punkte nu-
rodyta, kad tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus, kartu turi būti 
nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi 
ūkinės veiklos apribojimai. 

Taigi nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl ginčo žemės sklypo planavimo 
privalo būti taikomos Pajūrio juostos įstatymo, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų nuostatos, t. y. atsakovas, priimdamas ginčijamą įsakymą, privalėjo vadovautis 
šių teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis pajūrio juostos, o ypač pirmosios 
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kurorto apsaugos juostos, naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį. Teisėjų ko-
legija akcentavo, kad Pajūrio juostos įstatymas nenustato, jog pirmojoje pajūrio juos-
toje esamiems statiniams eksploatuoti Palangos miesto savivaldybei yra suteikta teisė 
leisti rengti ir tvirtinti planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, 
spręsti klausimą dėl konkrečių žemės sklypų naudojimo ir veiklos sąlygų nustatymo.

Įvertinusi SŽMN Sąlygų 76 punktą, teisėjų kolegija konstatavo, jog žemėje, kurioje 
buvo leista formuoti sklypą pagal Aprašo64 nuostatas, negalima vykdyti statybos bei te-
ritorijos tvarkymo darbų, nesusijusių su gydomųjų ir rekreacinių išteklių naudojimu. 

Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors Pajūrio juostos žemyninės dalies tvar-
kymo specialusis planas65 patvirtintas vėliau nei priimtas ginčijamas įsakymas, tačiau 
būtent šis specialusis planas yra vienas iš Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnio 3 daly-
je nurodytų aktų, kuris nustato žemės naudojimo režimą pajūrio juostoje. Specialio-
jo plano pagrindinių teiginių 43 punkte nurodoma, kad „pirmojoje kurortų apsaugos 
zonoje, kuri Palangos miesto savivaldybės teritorijoje sutampa su pajūrio juostos riba, 
draudžiama nuolat ar laikinai gyventi žmonėms, vykdyti statybos, kasybos ir kitus  
teritorijos tvarkymo darbus, nesusijusius su gydomųjų rekreacinių išteklių naudojimu. 
Šioje zonoje esančios gyvenamosios teritorijos turi būti konvertuojamos į rekreacines 
teritorijas. Teritorijoje, patenkančioje į Palangos miesto I, II, III, Šventosios ir Nemir-
setos vandenviečių apsaugos zonas, veikla vykdoma įvertinant reikalavimus, nustaty-
tus Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“. Pasak teisėjų kolegijos, byloje 
nebuvo pateikti įrodymai, kad teritorija, kurioje yra statiniai, yra gyvenama teritorija. 
Pagal Specialiojo plano pagrindinių teiginių 7.1.3 punktą ši teritorija priskirta paveldo 
(gamtos ir kultūros) objektų teritorijoms. Be to, Pajūrio juostos žemyninės dalies tvar-
kymo specialiojo plano 101.5 punkte yra nurodyta, kad konkrečios viešosios turizmo 
ir poilsio infrastruktūros, rekreacinės paskirties nesudėtingų statinių ir kitų kilnoja-
mų daiktų statymo ir įrengimo vietos parenkamos rengiant pajūrio juostos rekreacinių 
teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – rekreacines schemas ir pla-
nus. Aplinkos ministras 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-431 „Dėl Pajūrio juostos 
žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialiojo plano rengimo“ pavedė Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentui 
organizuoti Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialųjį planą.

Įvertinusi minėtus argumentus, teisėjų kolegija sutiko, jog ginčijamas aktas yra 
neteisėtas ir turi būti panaikintas (2013 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A520-1774/2013).

64 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1124 „Dėl Žemės sklypo 
plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo 
miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4815). Jis neteko galios Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1024 (Žin., 2013, Nr. 118-5941), kuris 
įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.

65 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl Pajūrio juostos 
žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 98-4628).
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X. VEIKSNIAI, GALINTYS PAKENKTI ŽMONIŲ GYVYBEI, SVEIKATAI IR APLINKAI

X.1. TRIUKŠMAS

1. Triukšmo prevencijos teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, 
pareigas, triukšmo kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) tvarką nustato Triukšmo 
valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971; toliau – ir TVĮ). Juo siekiama apsaugoti 
žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio. Triukšmas – 
tai nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių 
veikla (TVĮ 2 str. 19 d.). Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės yra 1) transporto 
srautų planavimas; 2) teritorijų planavimas, projektų ekspertizė ir statinių priežiūra; 
3) žemėtvarka; 4) techninės priemonės triukšmo šaltiniuose (mažesnį triukšmą sklei-
džiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas po-
veikio vietoje); 5) garso perdavimo mažinimas; 6) ūkinės veiklos sąlygų reglamenta-
vimas ir triukšmo normavimas; 7) triukšmo kontrolė; 8) planuojamos ūkinės veiklos 
PVS ir PAV, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė, triukšmo poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimas; 9) produktų atitikties vertinimas; 10) strateginis triukšmo karto-
grafavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas (TVĮ 3 str. 2 d.).

2. Savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdy-
mo įgyvendinimas priskirtini savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (VSĮ 6 str.  
1 d. 35 p.).

X.1.1. Triukšmo kontrolė 
(TVĮ; StandĮ)

3. Per apžvelgiamą laikotarpį administraciniam teismams teko analizuoti Vilniaus 
visuomenės sveikatos centro atliktos triukšmo kontrolės teisėtumą. 

3.1. Administracinėje byloje Nr. A662-1714/2013 pareiškėjas VĮ „Plytinės kar-
todromas“ prašė panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012 m. sausio 
3 d. patikrinimo aktą. Šiame patikrinimo akte konstatuota, kad atlikus triukšmo ma-
tavimus buvo užfiksuoti sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu  
Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dy-
džiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau 
– ir HN 33:2011) pažeidimai, taip pat nurodyta perorganizuoti kartodromo veiklą, 
užtikrinant, kad iš kartodromo sklindantis triukšmas neviršytų leistinų lygių gyvena-
mojoje aplinkoje.

Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą tenkino. Jis kons-
tatavo, jog patikrinimo aktas neatitinka VAĮ 3 ir 8 straipsnių reikalavimų dėl to, kad 
juo duodamas privalomas nurodymas nepagrindžiamas teisės aktų nuostatomis. Be to, 
triukšmo matavimo protokoluose nurodyti standartai negali būti pripažinti standar-
tizacijos norminiais dokumentais, kurie nurodyti TVĮ 22 straipsnio 2 dalyje, nes jie 
Lietuvoje negalioja.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tuo nesutiko, pir-
mosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir bylą grąžino jam nagrinėti iš naujo.
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LVAT pažymėjo, kad pagal TVĮ 22 straipsnio 2 dalį, triukšmo matavimai atlie-
kami standartizacijos norminių dokumentų nustatyta tvarka. Higienos normos HN 
33:2011 11 punkte įtvirtinta, kad šios higienos normos 1 ir 2 lentelėse nurodytų triukš-
mo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos standartu LST 
ISO 1996-1:2005 ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008. Tos pačios higienos nor-
mos 12 punkte nustatyta, jog šios higienos normos 1 lentelėje nurodytų triukšmo ro-
diklių matavimo trukmė priklauso nuo garso šaltinio (-ių) ir yra nurodoma matavimo 
metoduose arba standartuose, o 13 punkte – triukšmo matavimai ir (ar) modeliavimas 
gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje atliekami garso sklidimo lais-
vojo lauko sąlygomis. Atliekant triukšmo matavimo procedūras pastatų išorės aplin-
koje bei taikant pataisas esant skirtingiems mikrofono įrengimo atvejams, turi būti 
vadovaujamasi Lietuvos standartuose LST ISO 1996-1:2005 ir LST ISO 1996- 2:2008 
pateiktais nurodymais.

Pagrindinius nacionalinės standartizacijos tikslus ir principus, Lietuvos standartų 
rengimo ir taikymo tvarką, standartų ir techninių reglamentų ryšį, nacionalinės stan-
dartizacijos institucijos veiklos pagrindines nuostatas, nacionalinės standartizacijos 
finansavimo šaltinius nustato Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas (Žin., 
2000, Nr. 35-972; 2007, Nr. 39-1435; toliau – ir StandĮ). Šiame įstatyme standartas 
apibrėžiamas kaip pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, ku-
ris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius 
principus ar charakteristikas tam tikroje srityje, o Lietuvos standartas – kaip naciona-
linės standartizacijos institucijos priimtas, paskelbtas ir visuomenei skirtas standartas 
(StandĮ 2 str. 11 d.). Pagal StandĮ 6 straipsnio 10 dalį (2007 m. kovo 22 d. įstatymo  
Nr. X-1056 redakcija), informaciją apie viešajai apklausai pateiktus, išleistus, numato-
mus skelbti netekusiais galios bei netekusius galios Lietuvos standartus ir kitus leidi-
nius nacionalinė standartizacijos institucija skelbia naujausiame savo periodiniame 
leidinyje per 5 darbo dienas nuo atitinkamo fakto patvirtinimo interneto tinklalapyje. 
Informacija apie darniuosius Lietuvos standartus skelbiama „Valstybės žiniose“. Lietu-
vos standartai ir kiti leidiniai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose 
pateikta išskirtinė nuoroda į standartus ir kitus leidinius (StandĮ 7 str. 1 d.).

Pirmosios instancijos teismas sprendime ginčui aktualius Lietuvos standartus 
pripažino norminiais dokumentais ir pažymėjo, kad jiems taikomos Lietuvos Respu-
blikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos nuostatos. LVAT su 
tuo nesutiko, nes iš aptarto teisinio reguliavimo seka, jog standartizacija yra specifinė 
valdymo sritis, kuriai, atsižvelgiant į standartų pobūdį bei jų reguliavimo dalyką (gali 
nustatyti taisykles, tyrimų, bandymų ir matavimų metodus, pavyzdžių atrinkimo tai-
sykles, reikalavimus pakuotėms ir pan.), standartizacijos tikslus ir principus, nustaty-
ta ir speciali jų rengimo, derinimo, tvirtinimo, sisteminimo, skelbimo ir pripažinimo 
netekusiais galios tvarka. Todėl nagrinėjant bylą iš naujo reikėtų vertinti, ar Lietuvos 
standartus galima priskirti norminių dokumentų ar norminių teisės aktų grupei ir ar 
jiems taikoma anksčiau minėtu įstatymu norminiams teisės aktams nustatyta skel-
bimo ir įsigaliojimo tvarka (2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A662-1714/2013).

3.2. Nagrinėjimą klausimą iš naujo sprendęs Vilniaus apygardos administracinis 
teismas pareiškėjo reikalavimą tenkino, panaikindamas ginčijamą aktą. Teismas pa-
brėžė, kad patikrinimo akte nurodoma, jog yra nustatytas Lietuvos higienos normos 
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HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, 75-3638) 1 lentelės 1 ir 3 punktų pažeidimas. 
Minėtos Lietuvos higienos normos 11 punkte įtvirtinta, jog šios higienos normos 1 ir  
2 lentelėse nurodytų triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis 
Lietuvos standartu LST ISO 1996-1:2005 ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008. 
Vadinasi, Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 kaip teisės akte tiesiogiai nurodyta, 
kad privaloma vadovautis minėtais Lietuvos standartais. Taigi, pagal StandĮ 7 straips-
nio 1 dalį, šioje byloje minėtų Lietuvos standartų nuostatos yra privalomos. Kita vertus, 
minėti Lietuvos standartai, nors informacija apie juos yra paskelbta pagal Standartiza-
cijos įstatymo 6 straipsnio 10 dalį, patys savaime nėra niekur paskelbti, o tai nedera su 
Standartizacijos įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 4 punktu. Kitaip tariant, šiais standar-
tais Standartizacijos įstatymo prasme neįmanoma, nors privaloma, naudotis bei vado-
vautis. Vien šiuo aspektu patikrinimo aktas naikintinas, nes jis turėjo būti grindžiamas 
Lietuvos standartais, tačiau jie patys neatitinka įstatyme nustatytų paskelbimo sąlygų. 
Teismas taip pat akcentavo, jog patikrinimo akte ir protokoluose nenurodyta kokiomis 
konkrečiai Lietuvos standartų nuostatomis vadovautasi. Teismas šią aplinkybę vertino 
kaip šiurkštų procedūrinį pažeidimą, nes neaišku, kokiomis Lietuvos standartų nuosta-
tomis patikrinimo aktas grindžiamas, nors jas buvo privalu nurodyti, jomis vadovautis. 
Teismo vertinimu, taip buvo pažeista VAĮ 8 straipsnio 1 dalis.

Apeliacine tvarka bylą patikrinęs LVAT su tuo nesutiko, pirmosios instancijos 
teismo sprendimą panaikino ir bylą grąžino jam nagrinėti iš naujo.

LVAT, vadovaudamasis StandĮ 7 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos higienos normos 
HN 33: 2011 11 punktu, pažymėjo, kad iš tiesų nagrinėjamu atveju aktualių Lietuvos 
standartų nuostatos yra privalomos. Be to, sistemiškai įvertinus Standartizacijos įsta-
tymo, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo, Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 nuostatas, darytina išvada, jog Lietuvos standartai yra 
norminiai dokumentai, o ne norminiai teisės aktai. Jiems taikoma ne Įstatymų ir kitų 
teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatyme nustatyta norminiams teisės ak-
tams nustatyta skelbimo ir įsigaliojimo tvarka, o speciali Standartizacijos įstatyme nu-
statyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, jog byloje yra pateiktos nagrinėjamam ginčui aktua-
lių Lietuvos standartų kopijos, darytina išvada, jog jie pagal Standartizacijos įstatymo 
reikalavimus yra išleisti, informacija apie juos tinkamai paskelbta, t. y. jie paskelbti ir 
paviešinti pagal Standartizacijos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, tad, skirtingai nei 
konstatavo pirmosios instancijos teismas, jais įmanoma naudotis bei vadovautis. Atsi-
žvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo išvada, jog patikrinimo 
aktas naikintinas vien tuo aspektu, jog jis turėjo būti grindžiamas Lietuvos standar-
tais, tačiau jie patys neatitinka įstatyme nustatytų paskelbimo sąlygų, yra neteisėta ir 
nepagrįsta, patikrinimo aktas negalėjo būti pripažintas neteisėtu ir naikinamas šiuo 
pagrindu.

Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada dėl patikrinimo 
akto neteisėtumo ir jo naikinimo tuo pagrindu, jog nei jame pačiame, nei protokoluo-
se nenurodyta, kokiomis konkrečiai Lietuvos standartų nuostatomis vadovaujamasi, o 
tai yra šiurkštus procedūrinis pažeidimas, VAĮ 8 straipsnio 1 dalies pažeidimas, taip 
pat įvertinta kaip nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad remiantis 
VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimu, Patikrinimo akte turėjo būti itin detaliai aprašy-
ti aplinkos triukšmo rodikliai (LST ISO 1996-1:2005 5 punktas), triukšmą aprašantys 
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rodikliai (LST ISO 1996-1:2005 7.2.1 punktas), tinkamiausieji laiko tarpsniai (LST ISO 
1996-1:2005 7.2.2 punktas), garso šaltiniai ir jų veikimo sąlygos (LST ISO 1996-1:2005 
7.2.3 punktas), garso sklidimo sąlygos (LST ISO 1996-1:2005 7.2.5 punktas), nepagrįsta 
(2014 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2177/2014).



627

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

XI. APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖ KONTROLĖ

1. Siekdami užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos ište-
klių naudojimo srityje, valstybės įgaliotos institucijos ir pareigūnai ūkio subjektų, kitų 
fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu vykdo aplinkos apsaugos valstybinę (toliau – ir 
AAV) kontrolę. Ji pasireiškia aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamen-
tuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei 
šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomy-
bėn. AAV kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančias institucijas bei pareigūnus, jų 
teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus bei pagrindinius principus, veiklos organi-
zavimą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės procesą nustato Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.

XI.1. PRIVALOMIEJI NURODYMAI 
(AAVKĮ 3 str. 8 p.; AAĮ 31 str. 1 d. 3 p.)

2. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad itin didelė administraciniuose teismuo-
se nagrinėtų ir su aplinkos apsauga susijusių bylų dalis buvo ginčai, kuriuose vertintas 
AAV kontrolę vykdančių asmenų duodamų privalomų nurodymų teisėtumas.

3. Vykdydami AAV kontrolę, AAV kontrolės institucijos ir pareigūnai inter alia 
duoda fiziniams ir juridiniams asmenims privalomuosius nurodymus (AAVKĮ 3 str.  
8 p., AAĮ 31 str. 1 d. 3 p.). 

Privalomasis nurodymas yra AAV kontrolę vykdančio pareigūno įpareigojimas fi-
ziniam ar juridiniam asmeniui

1) per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudoji-
mą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba 

2) imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamen-
tuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji 
sumažinta, arba 

3) likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą re-
glamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba 

4) įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones (šiuo aspektu žr. AAVKĮ 2 str. 6 d. 
(2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija).

3.1. Išanalizavęs privalomojo nurodymo sąvokos apibrėžimą, Vyriausiasis admi-
nistracinis teismas akcentavo, kad privalomojo nurodymo tikslas yra apsaugoti aplin-
ką, užkirsti kelią aplinkai daromai žalai atsirasti ir neutralizuoti tokios žalos pasekmes.  
Įvertinęs šios įstatyme įtvirtintos poveikio priemonės esmę, teismas nesutiko, kad kal-
tų asmenų nubaudimas yra būtina prielaida privalomajam nurodymui dėl teisės pa-
žeidimo nutraukimo duoti (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A469-663/2007)66. 

66 Ši taisyklė suformuluota byloje, kurioje kilo ginčas dėl pareiškėjui duoto privalomojo nurodymo 
sustabdyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus (golfo laukų statybą), kol nepakeista 
tikslinė žemės naudojimo paskirtis, ir atkurti iškirstą mišką iki 2007-2008 metų. Pareiškėjo teigimu, 
teisė duoti privalomąjį nurodymą pagal įstatymą suteikta tiktai išaiškinus teisės aktų pažeidimą bei 
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4. AAVKĮ 18 straipsnyje (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija) yra 
numatyti privalomojo nurodymo davimo atvejai, tai yra juridiniai pagrindai:

1) kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą 
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar 
juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant to-
kių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti (žr., pvz., 2006 m. liepos 
24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A180-1153/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007; 2009 m. gruodžio 14 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A756-1173/2009, ir kt.);

2) kai aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas yra trunkamasis 
ir išaiškinus jį bei nubaudus kaltus asmenis nustatomas terminas jį nutraukti (žr., pvz., 
2007 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-663/2007; 2009 m. vasa-
rio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-289/2009, ir kt.);

3) kai nustatomas terminas pašalinti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų tei-
sės aktų pažeidimo priežastis (žr., pvz., 2011 m. vasario 21 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A525-28/2011; 2011 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-28/2011);

4) kai nustatomas terminas likviduoti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės 
aktų pažeidimu sukeltas pasekmes;

5) kai padaryta žala aplinkai ir nustatomos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų 
įgyvendinimo terminai (žr., pvz., 2007 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A469-663/2007).

5. AAVKĮ 18 straipsnyje įtvirtintų pagrindų turinys lemia, jog privalomų nuro-
dymų taikymo apimtis yra itin plati, susijusi su įvairių aplinkos apsaugos reikalavimus 
įtvirtinančių teisės aktų taikymu ir aiškinimu.

5.1. Pavyzdžiui, pažeidus STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punkte bei SŽMN Sąlygose 
įtvirtintą draudimą pakrantės apsaugos juostoje tverti tvoras, duodamas nurodymas iš-
montuoti ir iškelti vielos tinklo tvorą iš Žeimenos upės 10 metrų pločio pakrantės ap-
saugos juostos (saugomoje teritorijoje – Žeimenos ichtiologiniame draustinyje) (šiuo 
aspektu žr. 2003 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A403-1246/2003; 
dėl draudimo pakrantės apsaugos juostoje tverti tvoras taip pat žr. 2011 m. lapkričio 
14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1353/2011; 2012 m. gegužės 7 d. sprendi-
mas administracinėje byloje Nr. A556-1494/2012); pažeidus STĮ ir Aplinkosaugos sąlygų 
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis nuostatų 19 punkte67 įtvir-
tintą draudimą saugomoje teritorijoje laikyti plūduriuojančias plaukimo priemones, 
duodamas nurodymas perkelti į kitą vietą arba išardyti Antalieptės mariose plūduriuo-
jantį vasarnamį (papildomais nurodymais siekiama užtikrinti vandens ir su juo susi-
jusių ekosistemų stabilumą, vandens telkinių krantų apsaugą saugomose teritorijose)  
(žr. 2006 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-724/2006); pažeidus 

nubaudus kaltus asmenis. Tuo tarpu pareiškėjas statybos darbus vykdė turėdamas statybos leidimą, 
niekas nėra pareiškęs jokių pretenzijų, jog ji statybos leidimą gavo neteisėtai, niekas ir niekada už tai 
jo nėra nubaudęs (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-663/2007).

67 „Valstybiniuose ne miestų teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, taip pat vandens telkiniuose, 
esančiuose valstybiniuose rezervatuose bei valstybiniuose draustiniuose, valstybinių parkų ir biosferos 
rezervatų gamtiniuose rezervatuose bei draustiniuose, draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones 
(plaukiojančius vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir kt.), išskyrus 
plūduriuojančius lieptus, tiltus ir prieplaukas, kurie gali būti nustatyta tvarka įrengiami ir naudojami.“
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miškų apsaugą reglamentuojančių įstatymų normas, duodamas nurodymas sustabdy-
ti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus, kol nepakeista tikslinė žemės 
naudojimo paskirtis, bei atkurti iškirstą mišką (žr. 2007 m. birželio 29 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A469-663/2007); perėmus fekalinės kanalizacijos vamzdyno ir 
nuotekų valymo įrenginius, duodamas įpareigojimas gauti leidimą vykdyti ūkinę vei-
klą ir / arba eksploatuoti įrenginį (žr. 2009 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje by-
loje Nr. A662-1192/2009). Privalomasis nurodymas taip pat gali būti duodamas, jei eks-
ploatuojant ūkinės veiklos objektą yra pažeidžiamos TIPK nustatytos atliekų tvarkymo 
sąlygos (2005 m. rugsėjo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-967/2005); pa-
žeidus atliekų tvarkymo nuostatas, duodamas privalomas nurodymas priduoti atliekų 
tvarkytojui dezodorantus, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas, ir pateikti ins-
titucijai dokumentus, patvirtinančius minėtų atliekų sutvarkymą (2007 m. gruodžio 
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007); pažeidus Miškų įstatymo bei 
SŽMN Sąlygų nuostatas, kuriomis draudžiama statyti statinius miško ūkio žemėje, re-
kreacinėje teritorijoje, duodamas privalomas nurodymas pašalinti blokus nuo rekreaci-
nės teritorijos (2011 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-28/2011) 
ir t. t.

XI.1.1. Privalomojo nurodymo prevencinis pobūdis 
(AAVKĮ 18 str.; 20 str. 1 d. 4 p.)

6. Akcentuotina, kad privalomasis nurodymas gali būti prevencinė priemo-
nė, taikoma siekiant užkirsti kelią teisinei atsakomybei už teisės aktų pažeidi-
mus kilti. Privalomasis nurodymas gali būti duodamas ne tik teisės aktų pažei-
dimo atvejais, bet ir pažeidimų prevencijos tikslais (2010 m. kovo 1 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A822-243/2010; 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A662-1386/2011; 2012 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A520-2922/2012; 2012 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A520-2920/2012; 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A520-3136/2012). Prevencijos principas – užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos 
išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, siekti 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai, įtvirtintas AAVKĮ 4 straipsnio 1 punkte, adminis-
tracinių teismų praktikoje vertinamas kaip vienas iš svarbiausių AAV kontrolės princi-
pų (2012 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2922/2012).

6.1. Prevencinis privalomo nurodymo pobūdis buvo aktualus, pavyzdžiui, admi-
nistracinėje byloje Nr. A822-243/2010. Šioje byloje pareiškėjai, be kita ko, ginčijo Kau-
no RAAD 2008 m. liepos 15 d. privalomojo nurodymo Nr. 2 teisėtumą, duoto AAVKĮ  
18 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punkto pagrindu. Privalomuoju nurodymu Nr. 2 pareiškė-
jams buvo nurodyta iki 2008 m. liepos 29 d. pagal 2008 m. liepos 1 d. išduotą leidimą 
kirsti mišką pagamintą žalią eglės medieną, kuri sukrauta prie pat miško, išvežti ne 
arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra daugiau 
kaip 20 %, pakraščio arba apdoroti insekticidais, apsaugančiais nuo medžių liemenų 
pavojingų kenkėjų ir ligų sukėlėjų, arba nužievinti. 

Pirmosios instancijos teismas privalomąjį nurodymą Nr. 2 panaikino. Teismas pa-
žymėjo, jog aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.D1-204 patvirtintų 
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Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 45 punkte nurodyta, kad žalia spygliuočių me-
diena nuo balandžio 20 d. (pušies - nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d., jeigu oro tem-
peratūra yra ne žemesnė kaip 0° C, per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta 
ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra dau-
giau kaip 20 procentų, pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba 
kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų ir ligų sukėlėjų (me-
diena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų (kiaušinėlių, ler-
vų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių arba ligų požymių). Nustatyta, kad pagal Kauno 
RAAD 2008 m. liepos 2 d. gautą trečiųjų suinteresuotų asmenų skundą AAV kontrolės 
pareigūnai kartu su teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros pareigūnais 
2008 m. liepos 9 d. atliko pareiškėjų privataus miško valdos patikrinimą ir nustatė, kad 
miško valdoje yra pažeidimų: bloga sanitarinė miško būklė, vykdant kirtimus ir san-
dėliuojant pagamintą medieną nesilaikoma Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 35 ir  
45 punktų reikalavimų, šakos sumestos į griovą, užšlamštinant mišką bei nesilaikant 
2008 m. liepos 1 d. išduotame leidime kirsti mišką miško savininkui nurodytų sąlygų 
– šakas sukrauti į krūvas. Nustatyti pažeidimai buvo įrašyti į Privačios miško valdos 
miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo aktus. Nustatytų pažeidi-
mų pagrindu surašytas privalomasis nurodymas Nr. 2. 

Teismo vertinimu, privalomajame nurodyme Nr. 2 nurodytos pažeidimų šalinimo 
aplinkybės neatitiko minėtuose patikrinimo aktuose nustatytų sanitarinės miško bū-
klės pažeidimų. Visų pirma, Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 45 punkte numatyta, 
kada žalia spygliuočių mediena turi būti išvežta po jos iškirtimo per dešimt dienų. To-
dėl ginčo atveju buvo svarbu nustatyti medienos iškirtimo datą. Tačiau konkreti kirti-
mų data nenustatyta. Teismas pažymėjo, kad nenustačius tikslios kirtimo datos, nebuvo 
pagrindo konstatuoti pažeidimo, susijusio su nukirstos medienos laikymu ir apdoroji-
mu. Aplinkybės, kad 2008 m. liepos 9 d. atliekant skundo tyrimą ir patikrinus eglės 
medieną, po žieve buvo rasta gyvų liemenų pavojingų kenkėjų (kiaušinėlių, lervų) bei 
2008 m. liepos 15 d. papildomai apžiūrint minėtą teritoriją mediena nebuvo tinkamai 
apsaugota, nes po žieve buvo rasta gyvų liemenų pavojingų kenkėjų (kiaušinėlių, ler-
vų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių), jokiuose patikrinimo aktuose ar kituose doku-
mentuose nebuvo nustatytos. Teismo vertinimu, skundžiamas privalomas nurodymas  
Nr. 2 ir jame nurodytos poveikio priemonės nebuvo pagrįstas objektyviais faktiniais 
duomenimis, t. y. nustatytais pažeidimais miško valdos patikrinimo metu. Nustatyti 
pažeidimai neatitiko AAVKĮ 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose išvardytų privalo-
mųjų nurodymų davimo atvejų.

LVAT su tuo nesutiko ir pripažino ginčijamą nurodymą pagrįstu. LVAT vertini-
mu, pirmosios instancijos teismas privalomojo nurodymo surašymą nepagrįstai siejo 
su konstatuotu pažeidimu, atmesdamas galimybę duoti privalomą nurodymą prevenci-
jos tikslais. Remiantis AAVKĮ (20 str. 1 d. 4 p.; 18 str.) nuostatomis darytina išvada, kad 
privalomas nurodymas gali būti duodamas ne tik teisės aktų pažeidimo atvejais, bet ir 
pažeidimų prevencijos tikslais, dėl to surašant nurodymą Nr. 2 nebuvo svarbi tiksli me-
dienos iškirtimo data. Be to, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono 
aplinkos apsaugos departamentas 2008 m. liepos 15 d. privalomuoju nurodymu Nr. 2 
pareiškėjams nurodė atlikti tam tikrus veiksmus iki 2008 m. liepos 29 d., o tai reiškia, kad 
net jei būtų laikoma, kad medžiai buvo iškirsti liepos 8 d., tai yra dieną prieš surašant 
patikrinimo aktą, tai privalomas nurodymas Nr. 2 nenumato griežtesnio reikalavimo, 
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nei yra nustatytas Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 45 punkte (2010 m. kovo 1 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A822-243/2010).

XI.1.2. Privalomų nurodymų turinys 
(AAVKĮ 20 str.)

7. Privalomojo nurodymo turinį expressis verbis apibrėžia AAVKĮ 20 straipsnis 
(2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija). Pagal šio straipsnio 1 dalį, priva-
lomajame nurodyme turi būti šie duomenys: 1) AAV kontrolės pareigūno, duodančio 
privalomąjį nurodymą, vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta; 2) privalomojo nuro-
dymo surašymo data ir vieta; 3) kam duodamas privalomasis nurodymas – juridinio 
asmens pavadinimas, adresas. Jei privalomasis nurodymas duodamas fiziniam asmeniui 
– jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; 4) kokius pažeidimus ar jų pase-
kmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų 
pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam duodamas priva-
lomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo, 
kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir per kokius terminus jis tai turi padaryti; 
5) privalomojo nurodymo apskundimo tvarka.

8. Vadinasi, reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti AAVKĮ  
20 straipsnyje. Kartu reikia pažymėti, jog privalomojo nurodymo turiniui kaip bendro-
ji norma taikytinas ir VAĮ, be kita ko, nustatantis viešojo administravimo principus bei 
reikalavimus individualiam administraciniam aktui (VAĮ 3, 8 str.). Taigi, privalomasis 
reikalavimas turi būti pagrįstas ir teisėtas, t. y. turi atitikti anksčiau paminėtų įstatymų 
nuostatų reikalavimus, jame aiškiai ir išsamiai turi būti nurodytos aplinkos apsaugą ir 
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normos, kurių 
nurodoma laikytis, ar šių teisės aktų pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplin-
kybės (2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1659/2012; 
2012 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2006/2012; 2012 m. rug-
sėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2460/2012). 

8.1. Šių reikalavimų svarba akcentuota, pavyzdžiui, administracinėje byloje  
Nr. A822-2460/2012, kurioje nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 6 d. privalomuoju nuro-
dymu Nr. 52 pareiškėjas buvo pirmą kartą įpareigotas nedelsiant nutraukti Neries upės 
dešiniajame krante Neries upės pakrantės apsaugos juostoje vykdomus statybos dar-
bus, kol bus paruošta ir atitinkamai suderinta projektinė dokumentacija. Neįvykdžius 
privalomojo nurodymo Nr. 52, pareiškėjui buvo duotas pakartotinis šioje byloje ginči-
jamas privalomasis nurodymas Nr. 66, kuriuo pareiškėjas įpareigotas pašalinti iš Neries 
upės pakrantės apsaugos juostos suklotą geotekstilės plėvelę ir gelžbetonines plokštes. 
Privalomajame nurodyme Nr. 66 pažymėta, jog pareiškėjas pažeidė AAĮ 14 straipsnio 
3, 4 ir 7 punktus bei AAVKĮ 54 straipsnio 2 dalies reikalavimą.

Aplinkos apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3, 4 ir 7 punktuose įtvirtintos gamtos 
išteklių naudotojų pareigos – įgyvendinti priemones, naikinančias arba mažinančias 
neigiamą poveikį aplinkai (3 p.); paaiškėjus, kad aplinkai gresia pavojus, imtis priemo-
nių, kad būtų jo išvengta, o atsiradus žalingiems padariniams, neatidėliotinai juos pa-
šalinti ir informuoti atitinkamus aplinkos apsaugos pareigūnus bei institucijas (4 p.); 
vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus 
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(7 p.). AAVKĮ 54 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad fiziniai ir juridiniai asmenys privalo 
sudaryti visas sąlygas, būtinas AAV kontrolės pareigūnams AAV kontrolei vykdyti, ir 
paklusti AAV kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.

Vertindama ginčijamo privalomojo nurodymo Nr. 66 turinį, LVAT sprendė, kad 
minėtas administracinis aktas AAVKĮ 18 ir 20 straipsnių bei VAĮ reikalavimų neatitin-
ka. Pirmiausia pažymėta, jog privalomame nurodyme Nr. 66 tinkamai nesuformuluotas 
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų tei-
sės aktų pažeidimas, neaišku, kaip privalomame nurodyme išvardyti pareiškėjo veiks-
mai pažeidžia nurodyme minimų teisės normų reikalavimus. Ginčijamame nurodyme 
pažymima, kad, nesant paruoštos ir suderintos dokumentacijos bei išduoto leidimo 
statybai, pareiškėjas vykdė statybos darbus: buvo kasama tranšėja, klojama geotekstilės 
plėvelė ir klojamos – montuojamos plokštės, įgilinant jų apatinę dalį į žemę užliejamo-
je Neries upės dalyje. Tačiau iš atsakovo ginčijamame nurodyme Nr. 66 minimų teisės 
aktų, kurių pažeidimu kaltinamas pareiškėjas, neįmanoma nustatyti, kokį konkretų pa-
žeidimą įvykdė pareiškėjas – kokių priemonių, naikinančių arba mažinančių neigia-
mą poveikį aplinkai, neįgyvendino (AAĮ 14 str. 3 p.); ar paaiškėjus, kad aplinkai gresia 
pavojus, nesiėmė priemonių, kad būtų jo išvengta, ar neatidėliotinai nepašalino žalin-
gų padarinių aplinkai (AAĮ 14 str. 4 p.), kokių teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdė 
(AAĮ 14 str. 4 p., AAVKĮ 54 str. 2 d.). 

Vadovaujantis AAVKĮ nuostatomis, privalomieji nurodymai duodami, kai yra 
grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuo-
jančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių as-
menų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų 
ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti. Atsižvelgus į tai, kas paminėta, dary-
tina išvada, jog viena iš privalomų duodamų nurodymų sąlygų – atsiradusi arba ga-
lima žala aplinkai, kai privalomasis nurodymas duodamas, siekiant jos išvengti arba 
sumažinti. Tačiau nagrinėjamu atveju nėra aišku, ar pareiškėjas privalomuoju nurody-
mu Nr. 66 įpareigotas imtis priemonių, kad būtų išvengta žalos atsiradimo ar pašalinti 
pažeidimo pasekmes.

Ginčijamą privalomąjį nurodymą vertinant privalomojo nurodymo Nr. 52 kon-
tekste, anksčiau aptartos aplinkybės taip pat negalėjo būti nustatytos. Privalomajame 
nurodyme Nr. 52 konstatuoti AAĮ 12, 16 ir 17 straipsnių pažeidimai. AAĮ 12 straipsnis 
reglamentuoja saugomų teritorijų klasifikaciją bei apibrėžia gamtinį karkasą. Minėto 
įstatymo 16 straipsnis įtvirtina ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikio aplinkai, pro-
jektavimą, o 17 straipsnis – atsakomybę už ūkinės veiklos objektų statybą, rekonstra-
vimą ir plėtimą, neturint būtinos projektinės dokumentacijos. Paminėtos teisės nor-
mos nesudaro pagrindo spręsti, kokio aplinkos apsaugos reikalavimo pažeidimu yra 
kaltinamas pareiškėjas, t. y. ar tam tikros statybų veiklos vykdymu neturint reikiamos 
dokumentacijos, kuri, be kita ko, per se ne kiekvienu atveju galėtų sukelti žalą aplinkai, 
kas yra būtinoji sąlyga priimti privalomąjį nurodymą, ar žalos aplinkai (grėsmės žalai 
kilti) sukėlimu kitokiais neteisėtais veiksmais pakrantės apsaugos juostoje.

LVAT atkreipė dėmesį, kad atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos 
teisme atsakovas nurodė, jog pareiškėjas, vykdydamas minėtus statybos darbus, pažei-
dė SŽMN Sąlygų reikalavimus, kuriuose įtvirtinti ūkinės veiklos apribojimai pakran-
tės apsaugos juostoje. Atsiliepime nurodyti atsakovo argumentai suponuoja išvadą, kad 
pareiškėjas kaltinamas pažeidęs minėtus apribojimus pakrantės apsaugos juostoje. 
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Šiuo aspektu LVAT akcentavo, kad atsakovui tinkamai – aiškiai ir išsamiai – pri-
valomajame nurodyme nenurodžius teisės aktų nuostatų, kurių pažeidimu kaltinamas 
privalomojo nurodymo adresatas, bei su minėtų teisės aktų pažeidimais susijusių fak-
tinių aplinkybių, ginčijant tokio pobūdžio administracinį aktą, nėra aiškios adminis-
tracinio ginčo ribos. Tokia situacija pažeidžia subjekto, kuriam duotas privalomasis 
nurodymas, teises bei apsunkina darbą institucijoms, nagrinėjančioms ginčą ir netu-
rinčioms kompetencijos savarankiškai suformuluoti teisės aktų pažeidimų, kurie neį-
vardyti privalomajame nurodyme. 

Atsižvelgus į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, teismui kilo pagrįstų abe-
jonių dėl privalomuoju nurodymu Nr. 66 siekiamo tikslo, būtent – siekimo sumažin-
ti pareiškėjo padarytą žalą aplinkai arba jos išvengti. Iš bylos medžiagos matyti, kad 
pareiškėjas jam priklausančiuose sklypuose, esančiuose šalia Neries upės, sandėliuoja-
mą gruntą padengė geotekstile ir ją užslogino ažūrinėmis gelžbetoninėmis plokštėmis. 
Pareiškėjo tvirtinimu, šie darbai buvo atlikti siekiant išvengti grunto paplovimo į upę. 
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš atsakovo privalomajame nurodyme Nr. 52 ir jo pa-
grindu priimtame bei nagrinėjamoje byloje ginčijamame privalomajame nurodyme 
Nr. 66 nustatytų faktinių aplinkybių nėra aišku, ar, pareiškėjui įvykdžius privalomojo 
nurodymo Nr. 66 reikalavimus, t. y. pašalinus iš Neries upės pakrantės apsaugos juostos 
suklotą geotekstilės plėvelę ir gelžbetonines plokštes, žala aplinkai ar grėsmė jai kilti 
bus panaikinta. Bylos duomenys nepatvirtina, jog geotekstilės plėvelės ir gelžbetoninių 
plokščių, kuriais pridengiamas gruntas, pašalinimas iš Neries upės pakrantės nesukels 
didesnės žalos aplinkai nei aplinkybės (pareiškėjo veikimas ar neveikimas), kurių pa-
grindu buvo priimti privalomieji nurodymai Nr. 52 ir Nr. 66.

Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog byloje su-
rinkta medžiaga nepatvirtina, kad yra reali (objektyvi) grėsmė, jog bus pažeisti aplin-
kos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės 
aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo 
gali būti padaryta žala aplinkai. Dėl to spręstina, jog ginčijamas privalomasis nurody-
mas nėra tinkamai motyvuotas. Kitaip tariant, viešojo administravimo procedūra ne-
buvo atlikta taip, kaip to reikalauja VAĮ ir AAVKĮ nuostatos. Todėl pažymėtina, kad 
atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, neužtikrino pagrįsto ir objektyvaus 
privalomojo nurodymo priėmimo, t. y. nenustatė, ar grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos 
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų 
reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali 
būti padaryta žala aplinkai, realiai (objektyviai) egzistuoja, bei įvardijamų pareiškėjo 
pažeidimų aiškiai ir išsamiai nepagrindė aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą 
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normomis. Minėti individualaus admi-
nistracinio akto trūkumai pripažintini esminiais ir sudarančiais pagrindą jį panaikinti 
(2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2460/2012).

8.2. Administracinėje byloje Nr. A502-1659/2012 vertintame 2011 m. balandžio 
14 d. privalomajame nurodyme konstatuota, kad pareiškėjas sandėliuoja naftuotą van-
denį, kuris pagal atliekų tvarkymo taisykles priskirtas 13 04 (lijaliniai vandenys) atliekų 
grupei, bei, vadovaujantis AAVKĮ 18 straipsnio 2 punktu, nurodyta nuo 2011 m. balan-
džio 14 d. užtikrinti apsaugą bei išvežti naftuotą vandenį, pateikti dokumentų kopijas 
apie pavojingų atliekų perdavimą įmonei, turinčiai leidimą užsiimti atliekų tvarkymo 
veikla.
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LVAT, vertindamas ginčijamo privalomojo nurodymo turinį, pažymėjo, jog aki-
vaizdu, kad jis neatitinka teisės aktų reikalavimų. Nurodyme nesuformuluotas aplinkos 
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų 
pažeidimas, nenurodytos jį pagrindžiančios faktinės aplinkybės, neaišku, ar pareiškėjui 
nurodyta imtis priemonių, kad būtų išvengta pažeidimo, nutraukti pažeidimą ar paša-
linti pažeidimo pasekmes. Tokie administracinio akto trūkumai pripažįstami esminiais 
ir sudarančiais pagrindą jį panaikinti. Be to, esant tokio pobūdžio privalomojo nuro-
dymo turinio trūkumams, nėra aiškios administracinio ginčo ribos skundžiant aktą, 
kas pažeidžia subjekto, kuriam duotas privalomasis nurodymas, teises bei apsunkina 
darbą institucijoms, nagrinėjančioms ginčą, ir neturinčioms kompetencijos savarankiš-
kai suformuluoti teisės aktų pažeidimus, kurie neįvardyti privalomajame nurodyme. 
Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad ginčijamas aktas yra neteisėtas (2012 m. rugpjūčio 
9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1659/2012).

9. Kaip individualus administracinis aktas, privalomasis nurodymas turi būti for-
muluojamas taip, kad iš jo turinio būtų aišku, kokias konkrečiai teises ir pareigas su-
interesuotiems asmenims jis sukelia (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A469-663/2007). 

9.1. Administracinėje byloje Nr. A469-663/2007 analizuojamu atveju faktiniu pri-
valomojo nurodymo pagrindu nurodytos šios aplinkybės: UAB ,,VILLON“ nuosavy-
bės teise priklausančiuose miško sklypuose, miško paskirties žemėje, vykdomi golfo 
laukų įrengimo darbai, tai yra kasami tvenkiniai, rengiami keliai bei lyginamas žemės 
paviršius. Privalomuoju nurodymu pareiškėjui UAB ,,VILLON“ nurodyta: 1) sustab-
dyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus, kol nepakeista tikslinė že-
mės naudojimo paskirtis, 2) pagal Miškų įstatymo IV skyriaus 5 punktą atkurti iškirstą 
mišką iki 2007-2008 metų. Byloje nustatyta, kad golfo laukų statyba iš dalies vyko dvie-
juose miškų ūkio paskirties žemės sklypuose, nepakeitus šios žemės tikslinės paskirties 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pasak LVAT, golfo laukų įrengimo darbai (žemės kasimas, lyginimas ir pan.) miš-
kų ūkio paskirties žemėje yra draudžiami įstatymo. Miško žemė – tai apaugęs mišku 
(medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, 
daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miš-
ko žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, tech-
nologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrengi-
nių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui 
įveisti (MiškĮ 2 str. 3 d.). Teismo vertinimu, akivaizdu, kad golfo laukų įrengimas ir tuo 
tikslu vykdomi žemės kasimo, lyginimo ir pan. darbai nepatenka į įstatymo apibrėžtas 
miško žemės paskirties ribas. Miškų įstatymo 9 straipsnis nustato bendrąsias miškų sa-
vininkų ir naudotojų pareigas saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų 
veiksnių, laiku ir tinkamai atkurti iškirstą mišką, mišką naudoti tokiais būdais, kurie 
padėtų mažinti neigiamą poveikį aplinkai, racionaliai ūkininkauti miško žemėje (miš-
ke), palaikyti dirvožemio našumą, saugoti biologinę įvairovę, laikytis įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatytų reikalavimų, sutvarkyti naudojant mišką sudarkytus miško plotus 
taip, kad jie tiktų naudoti pagal paskirtį, tausoti miško kelius, sausinimo sistemas ir 
kitus technologinius įrenginius, nepažeisti miško valdytojų, savininkų ir kitų naudo-
tojų teisių bei teisėtų interesų. Pagal Miškų įstatymo 11 straipsnį miško žemė gali būti 
paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka 
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derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės interesus. Apibendrindamas teismas 
konstatavo, jog pareiškėjo vykdomi golfo laukų statybos darbai prieštaravo miškų ap-
saugą reglamentuojančių įstatymų nuostatoms, todėl valstybinis aplinkos inspektorius, 
konstatavęs šiuos pažeidimus, turėjo pagrindą duoti pareiškėjui AAVKĮ 18 straipsnio 
1 dalies 2 punkte numatytą privalomąjį nurodymą nutraukti aplinkos apsaugos teisės 
pažeidimus. Vadinasi, remiantis minėtais argumentais, ginčijamo privalomo nurodymo 
pirmas punktas pripažintas pagrįstu.

Tuo tarpu ginčijamo nurodymo 2 punktą LVAT panaikino, nustatęs, kad jame ne-
tinkamai nurodyta Miškų įstatymo norma (neaišku, kurio Miškų įstatymo IV skyriaus 
straipsnio ir dalies 5 punkto reikalavimus turi vykdyti pareiškėjas), taip pat jis nėra 
pakankamai pagrįstais faktiniais duomenimis. Privalomajame nurodyme kaip aplinko-
saugos teisės aktų pažeidimai yra nurodoma tai, kad yra kasami tvenkiniai, rengiami 
keliai bei lyginamas žemės paviršius; neteisėto miško kirtimo faktas nėra konstatuotas. 
Pareiškėjas teigia, kad turėjo leidimus miško kirtimui, šią aplinkybę apeliacinės instan-
cijos teismo posėdyje pripažino ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovas. Be to, priva-
lomojo nurodymo 1 punktu žemės darbai sustabdyti sąlyginai – kol nepakeista tiksli-
nė žemės naudojimo paskirtis, pareiškėjo pateikti dokumentai rodo, kad ginčo žemės 
sklypų tikslinės paskirties procedūros yra pradėtos. Taigi nėra aišku, kokias konkrečiai 
aplinkos atkūrimo priemones privalomuoju nurodymu yra įpareigotas įvykdyti pareiš-
kėjas ir kaip šis nurodymas turės būti vykdomas, jeigu tikslinė ginčo žemės paskirtis 
bus pakeista. 

Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija panaikino privalomojo nurodymo  
2 punktą ir perdavė valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui privalomąjį nurody-
mą dėl aplinkos atkūrimo pateikti iš naujo. Pateikdamas nurodymą dėl aplinkos at-
kūrimo iš naujo valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius turėjo įvertinti nurodytas 
aplinkybes ir sukonkretinti nurodymo turinį (2007 m. birželio 29 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A469-663/2007).

10. Privalomasis nurodymas turi būti pagrįstas, negali būti paremtas vien prie-
laidomis (spėjimais). Pažeidus šį reikalavimą, privalomasis nurodymas pripažįstamas 
neteisėtu (šiuo aspektu žr., pvz., 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A39-289/2009). Taigi aplinkybės, kurios yra privalomojo nurodymo juridi-
nis pagrindas, turi būti įrodytos (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A556-140/2012). 

10.1. Šiame kontekste gali būti paminėta, pavyzdžiui, administracinė byla  
Nr. A556-140/2012, kurioje buvo ginčijami šie aktai: AAV kontrolę vykdantis pareigū-
nas vadovaudamasis AAVKĮ 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu, taip pat 2007 m. gruodžio 
29 d. įmonei išduoto TIPK leidimo reikalavimais, kuriuose nėra numatytas kokso-
cheminio krosnių kuro naudojimas ir saugojimas įmonės teritorijoje, 2010 m. lapkri-
čio 10 d. privalomuoju nurodymu įpareigojo pareiškėją iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
užtikrinti, kad UAB ,,Vilniaus energija“ eksploatuojamoje katilinėje nebūtų saugomas 
(laikomas) koksocheminis krosnių kuras. Aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD, išna-
grinėjęs pareiškėjo skundą, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu 2010 m. lapkričio 10 d. 
privalomąjį nurodymą paliko nepakeistą.

Pasak LVAT, pareiga pareiškėjui atlikti privalomajame nurodyme nurodytus 
veiksmus yra kildinama iš TIPK leidimo reikalavimų, kuriuose nėra numatytas kok-
socheminio krosnių kuro naudojimas ir saugojimas įmonės teritorijoje, nesilaikymo. 
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TIPK taisyklių 5.9. punkte buvo nustatyta, kad TIPK leidimas – dokumentas – sutei-
kiantis teisę jame nustatytomis sąlygomis vykdyti ūkinę veiklą arba eksploatuoti įren-
ginį ar jo dalį. LVAT vertinimu, atsakovas privalomajame nurodyme nenurodė TIPK 
taisyklių konkrečių teisės normų ir kitų teisės aktų normų, draudžiančio saugoti (lai-
kyti) koksocheminį krosnių kurą UAB ,,Vilniaus energija“ eksploatuojamoje Naujosios 
Vilnios rajoninėje katilinėje, ir (ar) kad toks leidimas privalomas, taip pat, kad atsirado 
pareiga keisti TIPK leidimo sąlygas. Atsakovas nepagrindė TIPK leidimo pažeidimų 
konkrečiais teisės aktų reikalavimais. 

Ginčijamas privalomasis nurodymas taip pat nėra pagrįstas objektyviais duome-
nimis, nėra tinkamai motyvuotas. Departamentas, pažymėdamas, jog koksocheminio 
katilų kuro saugojimas katilinės teritorijoje yra susijęs su taršos rizika avarijos atveju, 
neįrodė, jog grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą 
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar 
juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, realiai (objek-
tyviai) egzistuoja. Neįrodžius nurodytų aplinkybių, kurios yra privalomojo nurodymo 
juridinis pagrindas (AAVKĮ 18 str. 1 p.), šio administracinio akto negalima laikyti tei-
sėtu ir pagrįstu. 

LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamus aktus, konstatavo, kad konstitucinės 
teisinės valstybės principas buvo nepaisytas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
institucijų, taip pat skundžiami aktai neatitinka VAĮ 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų 
bei viešojo administravimo principų, turint omenyje tai, kad skundžiami aktai nėra pa-
grįsti teisės aktų reikalavimais, objektyviais duomenimis. Tuo pačiu buvo neužtikrinta 
pareiškėjo teisė žinoti gynybos ribas. Nekonkreti teisinė kvalifikacija, nepagrindimas 
administracinių aktų objektyviais duomenimis pripažinta esminiu trūkumu. Minėta 
pažaida ne tik paneigia asmens teisę žinoti kaltinimo ribas, riboja teises į teisminę gy-
nybą, bet ir ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėž-
ti bylos nagrinėjimo ribas, o kartu visapusiškai bei objektyviai išnagrinėti ginčą. Dėl 
nurodytų aplinkybių ginčijami aktai panaikinti (2012 m. kovo 9 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A556-140/2012).

10.2. Administracinėje byloje Nr. A502-2016/2013 ginčas iš esmės kilo dėl Vilniaus 
RAAD Vilniaus miesto agentūros privalomojo nurodymo, kuriuo UAB „Vilniaus ener-
gija“ nurodyta mazuto krovos darbus termofikacinėje elektrinėje vykdyti esant palan-
kioms oro sąlygoms teršalams sklaidytis, surašyto AAVKĮ 18 straipsnio 1 punkto pa-
grindu, t. y. siekiant užkirsti kelią aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų 
teisės aktų pažeidimams bei išvengti neigiamo poveikio aplinkai. 

Vertindamas ginčijamo akto teisėtumą ir jo surašymo pagrindą, LVAT nurodė, 
AAVKĮ 2 straipsnio 6 dalies, 20 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 18 straipsnio 1 punk-
to normos suponuoja atsakovams pareigą tinkamai pagrįsti (motyvuoti) skundžiamų 
prevencinių veiksmų būtinybę: 1) įvardyti veiksnius, kurie, jų nuomone, sudaro prie-
laidas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsi-
rasti; 2) nustatyti konkrečias priemones toms grėsmėms pašalinti; 3) apibrėžti valdingo 
patvarkymo galiojimą laike. 

Įvertinęs byloje esančius duomenis, LVAT konstatavo, kad ginčijamas aktas šių 
reikalavimų neatitinka net iš dalies, nes neatskleidžia svarbiausių faktinių duomenų, 
reikšmingų ekologinei situacijai Vilniaus mieste įvertinti, ir nenustato aiškių pareiš-
kėjo leistino elgesio ribų, t. y. kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, jog oro sąlygos  
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teršalams sklaidytis yra palankios. Todėl ginčijamas aktas pripažintas neteisėtu 
(2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2016/2013).

11. Privalomojo nurodymo turiniui taip pat keliamas proporcingumo reikalavi-
mas. Tai išplaukia iš AAVKĮ 4 straipsnyje įtvirtinto minimalios ir proporcingos kon-
trolės naštos principo. Pagal šį principą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ins-
titucijų ir pareigūnų veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui 
įgyvendinti, proporcingi ūkio subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams, atlie-
kami siekiant kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklą 
(AAVKĮ 4 str. 2 p.).

11.1. Šiuo aspektu taip pat aktuali byla Nr. A492-3019/2011, kurioje kilo ginčas dėl 
Panevėžio RAAD Panevėžio rajono agentūros 2010 m. rugsėjo 1 d. surašyto privalo-
mojo nurodymo, kuriuo, vadovaujantis AAVKĮ 18 straipsnio 1 punktu, UAB Panevė-
žio regiono atliekų tvarkymo centrui nurodyta nepriimti UAB „AV Investicija plius“,  
kuriai 2010 m. liepos 9 d. panaikinta pavojingų atliekų tvarkymo licencija, medicininių 
atliekų. UAB „AV Investicija plius“ yra bendrovė, turinti TIPK leidimą tvarkyti tiek pa-
vojingas, tiek nepavojingas atliekas. 

Pasak LVAT, Aplinkos apsaugos agentūrai 2010 m. liepos 9 d. panaikinus bendro-
vei išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, bendrovė privalėjo nutraukti pavo-
jingų atliekų tvarkymo veiklą, tačiau bendrovė išsaugojo teisę užsiimti nepavojingų 
atliekų tvarkymo veikla, t. y. gali tvarkyti nepavojingas atliekas, gautas iš medicininių 
ir veterinarijos įstaigų, pagal kodus 18 01 04 ir 18 02 03 (perdirbti, rūšiuoti, smulkinti 
ir priduoti atliekų tvarkytojams). Sprendžiant ginčijamo akto teisėtumo ir pagrįstumo 
klausimą, buvo svarbu nustatyti, ar teisus atsakovas teigdamas, kad 18 01 04 žymimos 
nepavojingos atliekos bendrovėje susidaro tik po pavojingų atliekų sutvarkymo. Įver-
tinęs bylos duomenis, LVAT konstatavo, jog atsakovas neįrodė, jog 18 01 04 kodu žy-
mimos atliekos bendrovėje susidaro tik tvarkant pavojingas atliekas. Taigi bendrovėje 
nepavojingos atliekos pagal kodą 18 01 04 gali teisėtai atsirasti dviem būdais – perdir-
bant pavojingas medicinines atliekas ir surenkant nepavojingas medicinines atliekas iš 
kitų organizacijų.

AAV kontrolę vykdantis viešojo administravimo subjektas, atsižvelgdamas į pa-
žeidimo pobūdį ir vykdomos aplinkai kenksmingos veiklos mastą, turi parinkti ir tai-
kyti adekvačią poveikio priemonę (2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A662-2605/2011). Atsakovas įrodymais nepagrindė deklaruojamo privalomojo 
nurodymo tikslo – kad tinkamai nenukenksmintos pavojingos medicininės atliekos 
nepatektų į sąvartyną. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovo iškeltą prielaidą, 
kad į sąvartyną kartu su 18 01 04 kodu žymimomis nepavojingomis atliekomis paten-
ka ir tinkamai nenukenksmintos pavojingos medicininės atliekos. 

Nustačiusi, kad bendrovė 18 01 04 kodu žymimas atliekas gali gauti ne tik su-
tvarkiusi pavojingas atliekas, bet ir iš medicinos įstaigų gavusi nukenksmintas, nuro-
dytu kodu žymimas, atliekas, taip pat atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjui yra panaikinta 
licencija tvarkyti pavojingas atliekas, kad yra imtasi kitų priemonių, kuriomis siekiama, 
jog pareiškėjas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui neperduotų tinkamai 
nesutvarkytų pavojingų atliekų (Panevėžio RAAD 2010 m. rugsėjo 1 d. privalomuoju 
nurodymu UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įpareigotas priimti me-
dicininės atliekas iš bendrovės tik po Panevėžio RAAD atstovo apžiūros), LVAT teisė-
jų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad skundžiamas  
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privalomas nurodymas yra neproporcingas siekiamam tikslui, kad šiuo aktu nepa-
grįstai apribojama bendrovės teisė verstis nepavojingų atliekų tvarkymo veikla. Be to, 
ginčijamas privalomasis nurodymas neatitinka VAĮ 8 straipsnio keliamų reikalavimų, 
nes jis nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, nėra tinkamai motyvuotas. Įvertinusi 
išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija darė išvadą, kad atsakovas, kaip viešojo adminis-
travimo subjektas, neužtikrino pagrįsto ir objektyvaus privalomojo nurodymo priė-
mimo, t. y. neįrodė, jog grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių 
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl 
fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, re-
aliai (objektyviai) egzistuoja. Neįrodžius nurodytų aplinkybių, kurios yra privalomojo 
nurodymo juridinis pagrindas (AAVKĮ 18 str. 1 p.), šio administracinio akto negali-
ma laikyti teisėtu ir pagrįstu (2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-3019/2011).

12. Svarbu, jog privalomasis nurodymas turi atitikti jo surašymo metu galiojan-
čius teisės aktus.

12.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-408/2010 pareiškėjas UAB 
„Gintarinis uostas“ ginčijo 2008 m. rugsėjo 12 d. privalomąjį nurodymą, kuriuo pareiš-
kėjas buvo įpareigotas iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko (toliau – ir KNNP) terito-
rijos pašalinti vagonėlį–namelį, kadangi jis buvo pastatytas pažeidžiant aplinkos mi-
nistro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio 
parko apsaugos reglamento (toliau – ir Reglamentas) 321 punkto reikalavimus. 

Privalomojo nurodymo metu galiojusi minėto punkto norma (2007 m. lapkri-
čio 7 d. įsakymo Nr. D1-556 redakcija) nustatė, kad nacionaliniame parke draudžiama 
statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus / įrenginius (namelius, 
konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų 
/ sodininkų vagonėlius / namelius), išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose 
numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus 
laikinus statinius, objektus ir įrenginius68. Pasak teismo, šis pakeitimas įsigaliojo nuo 
2007 m. lapkričio 23 d. Atsižvelgiant į tai, jog nurodymas pareiškėjui duotas 2008 m. 
rugsėjo 12 d., t. y. jau įsigaliojus minėtam Reglamento pakeitimui, kaip nepagrįsti 
atmestini pareiškėjo argumentai, jog nurodymas buvo surašytas remiantis negalio-
jančiu teisės aktu. Pareiškėjas taip pat teigė, jog Reglamento 321 jo atžvilgiu netaikyti-
nas, nes vagonėlis–namelis buvo įsigytas 2007 m. spalio 29 d., t. y. galiojant ankstesnei 
Reglamento redakcijai. Pasak teismo, šiuo atveju nėra svarbios aplinkybės, susijusios 
su tuo, kada pareiškėjas įsigijo namelį–vagonėlį. Esminę reikšmę, duodant pareiškėjui 
privalomąjį nurodymą, turėjo tai, ar šio privalomojo nurodymo surašymo metu buvo 

68 Šiuo metu galiojantis Reglamento 321 punktas (2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-53 redakcija) 
nustato, kad draudžiama statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitiems 
tikslams vagonėlius ir kitus kilnojamuosius objektus ar įrenginius (konteinerius, nebenaudojamas 
transporto priemones, metalinius garažus), išskyrus atvejus, kai jie naudojami Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos nustatyta tvarka kaip laikinieji statiniai, reikalingi mokslo institucijų 
moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti, miškų ūkio veiklai, masiniams renginiams, turint 
nustatyta tvarka savivaldybių vykdomųjų institucijų išduotus leidimus, taip pat teisės aktuose 
numatytais atvejais. Draudžiama įvežti į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją, statyti, laikyti ir 
naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitiems tikslams kilnojamuosius namelius su įranga, 
išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas statybos leidimas statyti ar rekonstruoti 
Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje ir yra žemės valdytojo raštiškas sutikimas.
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pažeisti galiojančių teisės aktų reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, kitaip tariant, 
svarbios yra būtent pažeidimo konstatavimo metu galiojusios Reglamento nuostatos. 
LVAT teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog KNNP te-
ritorijoje pareiškėjas pastatė namelį–vagonėlį ir jog pažeidimo konstatavimo momen-
tu jau buvo įsigaliojęs Reglamento pakeitimas, kuriuo Reglamentas buvo papildytas  
321 punktu, sprendė, jog minėti pareiškėjo veiksmai pagrįstai vertinti kaip Reglamento 
321 punkto reikalavimų nesilaikymas. Be to, įvertinus Reglamento 321 punkto formu-
luotę, darytina išvada, jog, konstatuojant minėtų Reglamento nuostatų pažeidimą, nėra 
būtina įrodinėti atitinkamais subjekto veiksmais padarytą žalą aplinkai, gamtos ište-
kliams (2010 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-408/2010).

12.2. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos išnagrinėtoje administracinėje byloje  
Nr. A502-1353/2011 ginčas kilo dėl atsakovo 2010 m. vasario 10 d. privalomojo nuro-
dymo, duoto AAVKĮ 18 straipsnio 2 punkto pagrindu, kuriuo pareiškėjas pakartotinai 
buvo įpareigotas iki 2010 m. kovo 1 d. iškelti tvorą iš Gilužio ežero pakrantės apsau-
gos juostos ribų. Byloje nustatyta, kad analogiškas reikalavimas buvo suformuluotas ir 
pareiškėjui duotais 2009 m. rugsėjo 4 d., 2009 m. lapkričio 17 d., 2010 m. sausio 11 d. 
privalomaisiais nurodymais.

Pareiga pareiškėjui atlikti šiame individualiame administraciniame akte nurody-
tus veiksmus buvo kildinama iš STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punkto pažeidimo. Šis bei 
SŽMN Sąlygų 126.1 punktas, kaip aptariamo reikalavimo pagrindai, buvo nurodyti ir 
pirminiame 2009 m. rugsėjo 4 d. privalomajame nurodyme bei paskesniuose pakarto-
tiniuose privalomuosiuose nurodymuose. Kaip vieną iš argumentų dėl ginčijamo pri-
valomojo nurodymo neteisėtumo pareiškėjas nurodė aplinkybę, kad, jo teigimu, gin-
čo tvora buvo pastatyta iki įsigaliojant minėtoms įstatymo ir poįstatyminio teisės akto 
nuostatoms, todėl pastarosios (nuostatos) jam negalėjo būti taikomos.

Ginčo privalomajame nurodyme nurodytas STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punktas 
(2001 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-628 redakcija) nustato, kad „pakrantės apsaugos juostoje 
draudžiama <...> tverti tvoras, išskyrus atvejus, kai aptverti numatyta normatyviniuose 
dokumentuose dėl eksploatavimo saugumo“69. Analogiškas draudimas yra įtvirtintas ir 
minėtų SŽMN Sąlygų 126.1 punkte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruo-
džio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija), nustatančiame, jog „pakrantės apsaugos juos-
tose draudžiama <...> tverti tvoras“.

Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutarime konstatavo, kad su kons-
tituciniu teisinės valstybės principu yra susijęs principas lex retro non agit, pagal kurį 
teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline 
tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems 
teisės subjektams (lex benignor retro agit). Nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais ne-
galima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų įsiterpta į jau pasibaigusius 
teisinius santykius. Tokiu reguliavimu, kuriuo teisės normos galėtų būti pakeistos, kai 
reguliuojami santykiai jau yra baigti, būtų sudarytos prielaidos paneigti asmenų teisė-
tus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, konstitucinį teisingumo principą.

Kaip matyti iš pacituotų STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punkto ir jį atkartojančio 
SŽMN Sąlygų 126.1 punkto loginės ir lingvistinės konstrukcijos, jomis yra ribojama tik 
asmenų teisė (galimybė) atlikti konkrečius veiksmus – tverti tvoras pakrantės apsaugos 

69 Analogiškas reglamentavimas galioja ir šiuo metu.
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juostoje. Šių nuostatų taikymas yra akivaizdžiai nukreiptas į ateitį ir, atsižvelgiant į  
paminėtą Konstitucinio Teismo formuojamą oficialiąją konstitucinę doktriną, nėra 
jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti, jog remiantis šiomis nuostatomis, neteisėtais 
(draudžiamais) gali būti pripažinti ir iki šių normų įsigaliojimo atlikti veiksmai. Tai 
reiškia, kad minėtomis įstatymo ir poįstatyminio teisės akto nuostatomis nėra regu-
liuojami teisiniai santykiai dėl iki jų įsigaliojimo atliktų veikų (pastatytų tvorų pakran-
tės apsaugos juostoje). Kitaip tariant, vien tik ta aplinkybė, kad tvora stovi pakran-
tės apsaugos juostoje, dar nereiškia, kad minėtos normos, draudžiančios atitinkamus 
veiksmus (tvoros tvėrimą), buvo pažeistos. Siekiant įrodyti, kad draudžianti atitinka-
mus veiksmus norma yra pažeista, be kita ko, būtina nustatyti, kad inkriminuojamas 
veiksmas buvo atliktas tuo metu, kai norma galiojo.

Minėtomis draudžiamojo pobūdžio normomis yra ribojama nuosavybės teisė. 
Atsižvelgiant į fundamentalų šios teisės pobūdį, nuosavybės teisės ribojimai papras-
tai neturėtų būti aiškinami plečiamai. Juolab kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
23 straipsnio 3 dalis nustato, kad nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta 
tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Taigi įstatymų leidėjas, manyda-
mas, kad tvorų buvimas pakrantės apsaugos juostoje pažeidžia reikšmingą visuome-
ninį interesą, gali aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinti draudimą tokio pobūdžio objek-
tams būti minėtoje juostoje, taip pat nustatyti konkretų mechanizmą, kuriuo pagrindu 
teisėtai pastatytos tvoros būtų pašalinamos iš šios teritorijos (pvz., paimant atitinka-
mus žemės ruožus ir (ar) objektus visuomenės reikmėms, valstybės sąskaita juos nu-
griaunant ar kt.).

Taigi, akivaizdu, kad vien tik iš Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 
1 punkto (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628 redakcija) ir SŽMN Sąlygų 126.1 
punkto (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 
redakcija) negali būti kildinama asmenų pareiga pašalinti iki šių nuostatų įsigaliojimo 
pastatytas tvoras pakrantės apsaugos juostose.

Privalomajame nurodyme nebuvo jokių faktinių duomenų ar argumentų, kad 
ginčo tvora pakrantės apsaugos juostoje buvo pastatyta jau galiojant šioms nuostatoms. 
Pareiškėjas pažeidęs minėtas nuostatas pripažintas ir įpareigotas šį pažeidimą pašalin-
ti vien tik užfiksavus faktinę aplinkybę, jog pakrantės apsaugos juostoje stovi tinkli-
nė tvora, iš esmės nevertinant, kada ši tvora pastatyta. Teismo posėdžio apeliacinės 
instancijos teisme trečiojo suinteresuoto asmens atstovė, be kita ko, nurodė, kad, kiek 
jiems žinoma, aptariama tvora buvo pastatyta 1958 m. Iš skundžiamo administracinio 
akto buvo matyti, kad nors jis yra pagrįstas teisės norma, įtvirtinta STĮ 20 straipsnio  
4 dalies 1 punkte, tačiau jame nėra jokių objektyvių faktinių duomenų, kurie patvirtin-
tų, kad minėtoje teisės normoje aprašyta draudžiama veika buvo atlikta tuo metu, kai 
ji ar SŽMN Sąlygų 126.1 punktas galiojo. Vadinasi, skundžiamas administracinis ak-
tas negali būti laikomas pakankamai pagrįstu ir, atitinkamai, teisėtu (2011 m. lapkričio 
14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1353/2011; 
šiuo aspektu taip pat žr. 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. A556-1494/1012, kurioje taikyti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai 
bei RAAD įpareigotas išnagrinėti 2009 m. rugsėjo 4 d. privalomo nurodymo teisėtumo 
klausimą).
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XI.1.3. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai 
(AAVKĮ 21 str., 22 str.)

13. Įstatymas apibrėžia ir privalomojo nurodymo įvykdymo terminus. Pagal  
AAVKĮ 21 straipsnio 1 dalį, privalomojo nurodymo įvykdymo terminus, ne ilgesnius 
kaip 3 mėnesiai, nustato privalomąjį nurodymą duodantis AAV kontrolės pareigūnas 
pagal tai, koks laikotarpis, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, yra reikalingas privalo-
majame nurodyme nustatytiems reikalavimams įgyvendinti. Ilgesnius privalomojo nu-
rodymo įvykdymo terminus AAV kontrolės pareigūnas gali nustatyti suderinęs su savo 
tiesioginiu vadovu (AAVKĮ 21 str. 2 d.). AAV kontrolės pareigūnas, nustatęs ilgesnius 
negu šio straipsnio 1 dalyje numatyti privalomojo nurodymo įvykdymo terminai, apie 
tai privalo pranešti institucijos, kurios pareigūnas nustatė ilgesnius negu šio straips-
nio 1 dalyje numatyti privalomojo nurodymo įvykdymo terminai, AAV kontrolės 
priežiūrą atliekančiai institucijai (AAVKĮ 21 str. 3 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo  
Nr. X-1510 redakcija).

Asmens, kuriam duotas privalomasis nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl 
objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti šio nurodymo, nurodymo įvykdymo ter-
minai gali būti pratęsti (AAVKĮ 22 str. 1 d.). Kad privalomojo nurodymo įvykdymo 
terminas būtų pratęstas, galima kreiptis ne vėliau kaip 7 dienos iki privalomojo nu-
rodymo įvykdymo termino pabaigos (AAVKĮ 22 str. 2 d.). Sprendimą pratęsti priva-
lomojo nurodymo įvykdymo terminą, tačiau ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams, priima 
privalomąjį nurodymą davęs pareigūnas. Apie tokį sprendimą jis privalo nedelsdamas 
informuoti institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, AAV kontrolės 
priežiūrą atliekančią instituciją (AAVKĮ 22 str. 3 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo 
Nr. X-1510 redakcija). Privalomajame nurodyme nustatytus jo įvykdymo terminus pa-
kartotinai gali pratęsti AAV kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė 
privalomąjį nurodymą, vadovas, apie tai raštu pranešęs institucijos, kurios pareigūnas 
davė privalomąjį nurodymą, AAV kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai (AAVKĮ 
22 str. 4 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija).

13.1. Sistemiškai aiškinant AAVKĮ 21 straipsnio 1 ir 2 dalį, konstatuotina, jog šis 
įstatymas, iš esmės reglamentuodamas tik maksimalius privalomųjų nurodymų įvyk-
dymo terminus, įtvirtina aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno diskrecijos 
teisę spręsti dėl konkretaus termino duotam privalomajam nurodymui įvykdyti. Tokios 
diskrecijos teisės įgyvendinimas įstatyme siejamas su būtinybe atsižvelgti į tai, koks lai-
kotarpis objektyviai reikalingas privalomajame nurodyme nustatytiems reikalavimams 
įvykdyti (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-202/2011).

13.2. Administracinėje byloje Nr. A502-2016/2013, vertindamas privalomojo nuro-
dymo, kuriuo UAB „Vilniaus energija“ nurodyta mazuto krovos darbus termofikacinėje 
elektrinėje vykdyti esant palankioms oro sąlygoms teršalams sklaidytis, teisėtumą, Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, jog privalomasis nurodymas ne-
gali būti duodamas neterminuotai, kadangi tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas 
individualiai problemai (pažeidimui) spręsti ir apibrėžtam rezultatui pasiekti (AAVKĮ 
2 str. 6 d., 20 str. 1 d. 4 p., 21-24 str.; 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A502-2016/2013).
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13.3. Administracinėje byloje Nr. A39-724/2006 pareiškėjas ginčijo 2005 m. bir-
želio 17 d. privalomąjį nurodymą, kuriuo jis buvo įpareigotas iki 2005 m. liepos 1 d. 
perkelti į kitą vietą arba išardyti Antalieptės mariose plūduriuojantį vasarnamį. Admi-
nistracinis teismas pripažino šį nurodymą teisėtu, tačiau pažymėjo, jog nurodymu 
nustatytas jo įvykdymo terminas nebuvo protingas ir pagrįstas. Remdamasis AAVKĮ  
21 straipsniu ir atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo plaukiojantis vasarnamis yra dide-
lių gabaritų, jo iškėlimas ar išardymas susijęs su didelėmis materialinėmis išlaidomis, 
tinkamo rangovo paieška ir pan., teismas konstatavo, kad nustatytas dviejų savaičių 
terminas buvo aiškiai per trumpas. Atsižvelgdamas į tai, teismas pats nustatė privalo-
mojo nurodymo įvykdymo terminą – vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo 
dienos (žr. 2006 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-724/2006).

XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su 
imperatyviomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis 

(Konstitucijos 23 str. 1 d., Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose  
plaukiojimo priemonėmis 19, 211 p.; Vandens įstatymo 13 str. 1 d.)

14. Jau minėtoje administracinėje byloje Nr. A469-663/2007, kurioje buvo ginčija-
mas privalomasis nurodymas sustabdyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės 
(golfo laukų įrengimo) darbus, kol nepakeista tikslinė žemės naudojimo paskirtis, pa-
reiškėjas taip pat nurodė, jog aplinkos inspektorius turėjo atsižvelgti į faktą, kad golfo 
laukų statybos darbai miškų ūkio paskirties žemėje vykdomi turint galiojantį statybos 
leidimą. Pasak LVAT, šis argumentas nepagrįstas. Statybos leidimo ar kito administraci-
nio akto buvimas negali paneigti imperatyvių Miškų įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų 
normų, draudžiančių naudoti miško žemę ne pagal tikslinę paskirtį, ir negali atleisti 
pareiškėjo nuo dėl įstatyme įtvirtinto draudimo pažeidimo kylančių neigiamų pase-
kmių. Priešinga prielaida prieštarautų bendrajam teisės principui, kad iš neteisės negali 
atsirasti teisė. Pareiškėjas turėjo pareigą ir galimybę kreiptis dėl tikslinės žemės paskir-
ties pakeitimo prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus (2007 m. birželio 29 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A469-663/2007).

15. Šiuo aspektu aktuali ir administracinė byla Nr. A469-724/2007, kurioje pareiš-
kėjas ginčijo privalomąjį nurodymą, kuriuo jis buvo įpareigotas iki 2005 m. liepos 1 d. 
perkelti į kitą vietą arba išardyti Antalieptės mariose plūduriuojantį vasarnamį. Byloje 
nustatyta, kad plūduriuojančio vasarnamio laikymas Antalieptės marių hidrografinia-
me draustinyje prieštarauja teisės normų reikalavimams (STĮ 5, 9 str., aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų plau-
kioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 19 p.70). Pareiškėjas nagrinėjamu 

70 „19. Valstybiniuose ne miestų teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, taip pat vandens telkiniuose, 
esančiuose valstybiniuose rezervatuose bei valstybiniuose draustiniuose, valstybinių parkų ir biosferos 
rezervatų gamtiniuose rezervatuose bei draustiniuose, draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones 
(plaukiojančius vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir kt.), išskyrus 
plūduriuojančius lieptus, tiltus ir prieplaukas, kurie gali būti nustatyta tvarka įrengiami ir naudojami.“ 
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojančių Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose 
plaukiojimo priemonėmis 17 punktas (2014 m. balandžio 8 d. įstatymo Nr. D1-338 redakcija) taip 
pat įtvirtina, jog „17. Valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervate ir 
valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama laikyti 
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atveju argumentavo, jog jo plūduriuojančiam vasarnamiui 2003 m. balandžio 9 d. buvo 
išduotas irklinio laivo bilietas, o 2004 m. rugpjūčio 17 d. šis plūduriuojantis vasarnamis 
buvo įregistruotas Valstybinėje vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos vie-
ta nurodyta Antalieptės marios ir kad šie abu dokumentai yra galiojantys. Pasak LVAT, 
šie faktai nepašalina teisės aktais nustatyto draudimo laikyti plūduriuojantį vasarnamį 
hidrografiniame draustinyje. Plaukiojimo priemonės techninės apžiūros talonas ir plū-
duriuojančios priemonės tinkamumo naudoti liudijimas patvirtina, kad ši plūduriuo-
janti priemonė yra tinkama eksploatuoti, tačiau nesuteikia teisės laikyti tokią priemo-
nę hidrografiniame draustinyje (2006 m. sausio 31 d. nutartis byloje Nr. A469-724/2006).

15.1. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į norminę administracinę bylą  
Nr. I444-14/2011, kurioje buvo vertintas aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. 
įsakymu Nr. D1-187 patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuo-
se plaukiojimo priemonėmis 211 punkto (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 
redakcija) teisėtumas, jo atitiktis Vandens įstatymo (2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo  
Nr. IX-1941 redakcija) 13 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos  
23 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės ir proporcingumo principams. 
Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte  (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 redak-
cija) buvo įtvirtinta: „Vandens telkiniuose draudžiama laikyti ir naudoti laivus (išsky-
rus burines jachtas), kurių horizontalios projekcijos plotas didesnis kaip 15 m2 arba 
aukštis virš vandens paviršiaus daugiau kaip 2 m (neskaitant stiebų ir antenų). Šis ap-
ribojimas netaikomas Baltijos jūroje, Kuršių mariose, vidaus vandenų keliams priskir-
tuose vandens telkinių ruožuose (dalyse), taip pat kituose vandens telkiniuose teisės 
aktų nustatyta tvarka vykdant vandens telkinių valymo, gilinimo, statybos, tyrinėjimo, 
sportinių ir kultūrinių renginių organizavimo, avarijų likvidavimo darbus, verslinę 
ar specialiąją žvejybą, archeologinius ar kitus mokslinius tyrimus.“ Vandens įstatymo  
13 straipsnio (2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija) 1 dalis nustatė, 
jog fiziniai ir juridiniai asmenys, vandens telkiniuose naudojantys plaukiojimo priemo-
nes, privalo užtikrinti, kad šios priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų kran-
tų, negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus žmonėms ir 
aplinkai; aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonė-
mis nustato aplinkos ministras.

Teisėjų kolegija nurodė, jog nagrinėjamo teisinio reguliavimo kontekste yra aktu-
alus Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pavedimas aplinkos ministrui 
nustatyti aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonė-
mis – šio pavedimo turinys bei apimtis. Įvertinusi konstitucinius nuosavybės nelie-
čiamumo ir apsaugos pagrindus, konstitucinį natūralios gamtinės aplinkos apsaugos 
imperatyvą bei Vandens įstatymo nuostatas, teisėjų kolegija konstatavo, jog aptariamo 
pavedimo apimtis iš esmės yra apibrėžta būtent Vandens įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 
1 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje, t. y. įstatymų leidėjas Vandens 
įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi įpareigojo aplinkos ministrą nustatyti tokias aplinko-
saugos sąlygas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad vandens telkiniuose būtų nau-
dojamos mažiausią poveikį vandens telkiniui ir jame esančiam vandeniui darančios 
plaukiojimo priemonės, kad naudojant šias priemones neleistinai nebūtų teršiamas 

plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius), 
suderinus jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos saugomos 
teritorijos direkcija.“
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vanduo, ardomi krantai, gadinami hidrotechnikos statiniai bei komunikacijos, nebūtų 
keliamas pavojus žmonėms ir aplinkai.

Įvertinus Saugomų teritorijų įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo, Europos kraš-
tovaizdžio konvencijos ir kitų teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog 
vidaus vandens telkiniai yra neatsiejama kraštovaizdžio dalis, todėl neginčytina, jog 
tam tikrų plaukiojimo priemonių naudojimas ir (ar) laikymas gali turėti neigiamos įta-
kos šiam aplinkos elementui. Kadangi neigiamas poveikis kraštovaizdžiui yra laikytinas 
žala aplinkai (Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 21 p.), nagrinėjamu atveju buvo sutik-
ta su atsakovo (Aplinkos ministerija) argumentais, jog Vandens įstatymo 13 straipsnio  
1 dalyje įtvirtintas pavedimas apima plaukiojimo priemonių naudojimo vidaus vande-
nyse aplinkosaugos sąlygų nustatymą, siekiant inter alia apsaugoti kraštovaizdį.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu 
teisiniu reguliavimu nustatomi tam tikri asmenų nuosavybės teisės ribojimai bei šiais 
ribojimais siekiami tikslai. Taigi vertinant šioje nuostatoje įtvirtintą pavedimą aplinkos 
ministrui nustatyti aplinkosaugos sąlygas, t. y. konkretizuoti įstatymo nuostatą, buvo 
padaryta išvada, jog aplinkos ministras poįstatyminiame teisės akte realizuodamas 
šiuos savo įgaliojimus, negali neleistinai išplėsti asmens teisių apribojimų tiek, kiek ne-
būtina siekiant įstatyme įtvirtintų tikslų, t. y. turi paisyti proporcingumo principo.

Vertinant ginčijamoje poįstatyminio teisės akto normoje numatytą vandens telki-
niuose naudojamų ir (ar) laikomų laivų horizontalios projekcijos ploto ir (ar) aukščio 
ribojimą, teisėjų kolegija pažymėjo, jog šis apribojimas taikomas vandens telkiniuose, 
išskyrus Baltijos jūrą, Kuršių marias bei vidaus vandens kelius, nepriklausomai nuo 
šių vandens telkinių ploto, morfometrinių savybių (plotis, gylis, krantų pastovumas), 
rūšies (ežeras, tvenkinys, upė ir pan.), priskirtinumo vertingoms teritorijoms, nuosa-
vybės ar kitų objektyvių aplinkybių, tai yra neatsižvelgiant į vandens telkinio ir (ar) 
teritorijos, kurioje yra atitinkamas telkinys, teisinį režimą, nustatytą įstatymais, kitais 
norminiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais. Taigi buvo konstatuota, jog 
nustatant ginčijamą šioje norminėje administracinėje byloje ribojimą, vandens telki-
niai, kuriuose toks ribojimas taikomas, nėra vertinami (diferencijuojami) jų reikšmės 
bei įtakos saugant kraštovaizdį nuo vizualinės taršos aspektu. Be to, aptariamas ribo-
jimas taikomas visiems laivams (išskyrus burines jachtas), nepriklausomai nuo jų pa-
skirties (žvejybos, pramoginis, sportinis ar kt.), išvaizdos ar kitų objektyvių aplinkybių, 
galinčių turėti poveikio aplinkai (kraštovaizdžiui). Atsižvelgiant į nurodytas aplinky-
bes, teisėjų kolegijos vertinimu, galimos situacijos, kai laivai, nors formaliai neatitin-
kantys nurodytų kriterijų (horizontalios projekcijos ploto ir (ar) aukščio), tačiau nau-
dojami ir (ar) laikomi tam tikruose vandens telkiniuose, kurie, pavyzdžiui, yra žymiai 
paveikti žmogaus veiklos, todėl neturi itin didelės reikšmės kraštovaizdžio apsaugos 
aspektu ir pan., gali nedaryti jokios žymios žalos aplinkai (kraštovaizdžiui); taip pat 
galimos situacijos, kai vandens telkiniuose naudojami ir (ar) laikomi laivai, nors for-
maliai atitinkantys paminėtus kriterijus, tačiau dėl kitų savybių, pavyzdžiui, išvaizdos, 
konstrukcijos ir pan., gali daryti žymesnę žalą kraštovaizdžiui. Taigi šiame konteks-
te akivaizdu, jog nors tokie plaukiojimo priemonių požymiai, kaip kad horizontalios 
projekcijos plotas ir aukštis, neabejotinai gali būti vertinami kaip objektyviai turintys 
įtakos atitinkamam kraštovaizdžiui, vien tik šių laivų kriterijų, neatsižvelgiant į kitus 
plaukiojimo priemonių požymius ir charakteristikas, taip pat nediferencijuojant van-
dens telkinių, kuriuose tokios priemonės naudojamos, įtakos kraštovaizdžiui aspektu, 
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ribojimas siekiamo tikslo – apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos – atžvilgiu ne-
gali būti laikomas tinkamu šiam tikslui pasiekti. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog 
atsakovas, teikdamas savo argumentus dėl ginčijamos šioje norminėje administracinėje 
byloje nuostatos, nenurodė jokių teisiškai reikšmingų aplinkybių bei argumentų, kurie 
pagrįstų būtinumą nustatyti būtent tokias griežtas poveikio priemones, t. y. atsakovas 
neįrodė, kad nurodyto tikslo – apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos – negalima 
pasiekti kitokiomis, mažiau asmenų teises varžančiomis priemonėmis.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, į tai, jog ginčijamas Aplin-
kosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis  211 punkte 
įtvirtintas draudimas yra siejamas vien tik su laivo horizontalios projekcijos plotu ir 
(ar) jo aukščiu, padarė išvadą, kad toks ribojimas yra neproporcingas siekiamam tikslui 
– apsaugoti kraštovaizdį, todėl negali būti pripažintas teisėtu. Savo ruožtu, pastarosios 
aplinkybės konstatavimas leidžia teigti, jog Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens 
telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211 punkte nustatytu reguliavimu buvo perženg-
tos Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje atsakovui nustatyto pavedimo ribos, tuo 
pažeidžiant ir konstitucinį teisinės valstybės principą, kurio vienas iš esminių elementų 
yra proporcingumo principas. Be to, atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, viena iš sąlygų, 
kad nuosavybės teisės ribojimus būtų galima pripažinti teisėtais, yra reikalavimas, jog 
tokiais ribojimais būtų laikomasi proporcingumo principo reikalavimų, konstatuotina, 
kad Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211 
punktas pažeidžia ir Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog nuosa-
vybė neliečiama.

Teisėjų kolegija nusprendė pripažinti, jog Aplinkosaugos sąlygų plaukioti van-
dens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų 
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose 
plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo 
patvirtinimo“ (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 redakcija), 211 punktas prieš-
taravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos 
vandens įstatymo (2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija) 13 straips-
nio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės ir proporcingumo principams (2011 m. 
gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-14/2011).

XI.1.5. Privalomųjų nurodymų ekonominės pasekmės ir jų reikšmė  
privalomųjų nurodymų teisėtumui 

(ABTĮ 3 str. 2 d.)

16. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgtose bylose neretai ginčijant 
privalomą nurodymą remiamasi ekonominiais argumentais. 

16.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A469-663/2007 pareiškėjas nurodė 
tai, kad duotas privalomasis nurodymas yra kenksmingas užsienio kapitalo investicijų 
į golfo laukų statybą realizavimui. Atsakydamas į šį argumentą, LVAT pažymėjo, kad 
pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalyje suformuluotą taisyklę administraciniai teismai neturi 
įgaliojimų vertinti ginčijamo administracinio akto ekonominio tikslingumo požiūriu. 
Bylos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjo interesas įrengti privačius 
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golfo laukus yra svarbesnis už viešąjį interesą saugoti miškus. Be to, ginčijamu priva-
lomuoju nurodymu statybos darbai sustabdyti ne visa apimtimi, o tik miško paskirties 
žemėje (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-663/2007).

16.2. Remdamasis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi, teismas taip pat neatsižvelgė į pa-
reiškėjo argumentus, kad privalomu nurodymu jam trukdoma disponuoti nuosavybe, 
daroma materialinė žala tiek jam, tiek vasarnamį nuomojančiai bendrovei, nukenčia 
Zarasų krašte besilankančių turistų interesai (žr. 2006 m. sausio 31 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A10-724/2006)

XI.1.6. Subjektas, kuriam duodamas privalomas nurodymas 

17. Administraciniuose teismuose per apžvelgiamą laikotarpį kilo ginčai dėl tin-
kamo subjekto, į kurį orientuotas privalomasis nurodymas.

18. Kaip minėta, privalomasis nurodymas gali būti duodamas tiek fiziniam, tiek 
juridiniam asmeniui. Pagal AVKĮ nuostatas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vyk-
dantis pareigūnas turi pats nustatyti tinkamą subjektą, kuriam gali duoti privalomąjį 
nurodymą, įpareigojantį įgyvendinti tam tikrus aplinkos apsaugą reglamentuojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (2007 m. gruodžio 21 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A756-1156/2007). 

18.1. Administracinėje byloje Nr. A756-1173/2009 buvo ginčijamas privalomasis 
nurodymas, duotas Avižienių seniūnijai. LVAT akcentavo, jog ši seniūnija tiek pagal 
VSĮ, tiek pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 
23 d. įsakymu Nr. A 27-430 patvirtintų Seniūnijos nuostatų normas yra tik Vilniaus 
rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – jos filialas, veikiantis tam 
tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Civilinio kodekso 2.53 straipsnio, nustatančio 
juridinio asmens filialo teisinį statusą, 2 dalyje nurodyta, jog juridinio asmens filialas 
nėra juridinis asmuo. Tik juridiniai asmenys privalomai registruojami juridinių as-
menų registre, ir kaupiami duomenys bei dokumentai apie juos (CK 2.62 str.). Byloje 
padaryta išvada, kad atsakovo privalomasis nurodymas pareiškėjui – Vilniaus rajono 
savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijai, kuri nėra juridinis asmuo, – nusta-
tyta tvarka surinkti ir priduoti atliekų tvarkytojams krūvose išpiltas buitines atliekas 
nuo valstybinio fondo žemės sklypų (nurodytų ginčijamame administraciniame akte), 
esančių Avižienių seniūnijos teritorijoje, yra nepagrįstas galiojančiais teisės aktais  
(žr. 2009 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1173/2009).

18.2. Administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007 buvo ginčijamas 2006 m. liepos 
25 d. privalomasis nurodymas, kuriuo pareiškėjas UAB ,,Cargo Via“ įpareigotas ,,iki 
2006 m. rugsėjo 11 d. priduoti likusius (nesunaikintus UAB ,,Vilniaus tranzitas“) kūno 
dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas“. 

Analizuodamas kilusį ginčą LVAT akcentavo, jog ATĮ 2 straipsnio 4 dalyje nusta-
tyta, kad atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, 
nori ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Įstaty-
mo 1 priede, bei patenka į Aplinkos ministerijos patvirtintą atliekų sąrašą. Pagal ATĮ  
1 priedą atliekoms priskiriami produktai, kurių vartojimo laikas pasibaigęs. Atliekų tu-
rėtojas yra atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų (ATĮ 2 str. 11 d.), o atliekų 
tvarkytojas – įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuris tvarko atliekas pagal šio Įstatymo ir 
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kitų teisės aktų reikalavimus (ATĮ 2 str. 14 d.). Pagal ATĮ įstatymo 4 straipsnio 1 dalį 
atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas 
pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. 

Bylos duomenimis nustatyta, kad bendrovė Digital Trade LLC į Lietuvą įvežė pre-
kes – kūno dezodorantus, kurios, 2004 m. spalio 9 d. Vilniaus teritorinėje muitinėje 
atlikus muitinio sandėliavimo procedūrą, patalpintos į muitinės sandėlį (UAB ,,Vin-
gės terminalas“). Muitinės sandėlyje prekės buvo laikomos iki pasibaigė jų vartojimo 
laikas. 2006 m. birželio 20 d. bendrovė Digital Trade LLC sudarė sutartį su pareiškė-
ju, kurios objektas – ketinimas padėti utilizuojant prekių partiją – kūno dezodorantus. 
Pagal šią sutartį pareiškėjas įsipareigojo savo arba Digital Trade LLC vardu sudaryti 
sutartį su instancijomis, įgaliotomis vykdyti prekių utilizavimą, priimti prekes pagal 
deklaracijas UAB ,,Vingės terminalas“ muitinės sandėliuose, pagal įgaliojimą atlikti bū-
tinas procedūras. Bendrovė Digital Trade LLC 2006 m. birželio 22 d. išduotu įgaliojimu 
pareiškėją įgaliojo organizuoti visos prekių siuntos sunaikinimą. Taigi, nei sutartimi, 
nei įgaliojimu bendrovė Digital Trade LLC nuosavybės teisių į jai priklausančias pre-
kes – kūno dezodorantus – pareiškėjui neperleido. Tai atsiliepime į pareiškėjo skundą 
pripažino ir bendrovė Digital Trade LLC, kuri 2006 m. spalio 2 d. raštu informavo pa-
reiškėją apie visų įgaliojimų, susijusių su kūno dezodorantų utilizavimu, panaikinimą. 
Tai, kad 2006 m. birželio 23 d. sutarties, sudarytos tarp pareiškėjo ir UAB ,,Vilniaus 
tranzitas“, 5 punkte aprašytas UAB ,,Cargo Via“, kaip prekių savininko, įsipareigojimas 
pristatyti tam tikrą prekių asortimentą ir jų kiekį į naikinimo vietą Vilniuje, nereiškia, 
kad būtent pareiškėjas ir yra ginčo prekių savininkas. 

Prekių savininku, o pasibaigus tų prekių vartojimo terminui, ir atliekų turėtoju 
buvo bendrovė Digital Trade LLC, o ne UAB ,,Cargo Via“, todėl pirmajai ir teko parei-
ga sutvarkyti atliekas, kaip to reikalauja ATĮ 4 straipsnio ir Aplinkos ministro 2003 m. 
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punk-
to nuostatos. Vadinasi, ginčijamas privalomasis nurodymas surašytas netinkamam 
subjektui – UAB ,,Cargo Via“. Tai lemia jo neteisėtumą (2007 m. gruodžio 21 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007; dėl tinkamo subjekto atliekų tvar-
kymo srityje (padangų savininko) žr., pvz., 2006 m. liepos 24 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A180-1153/2006; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A502-1196/2007).

XI.1.7. Privalomojo nurodymo apskundimo teismui tvarka 
(ABTĮ 32 str. 1 d.; AAVKĮ 23 str. 2, 5, 7 d.)

19. Privalomąjį nurodymą gali apskųsti asmuo, dėl kurio jis priimtas, arba jo įga-
liotas atstovas (AAVKĮ 23 str. 1 d.). Privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įtei-
kimo gali būti skundžiamas AAV kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas 
davė privalomąjį nurodymą, vadovui (AAVKĮ 23 str. 2 d. (2008 m. balandžio 24 d. įsta-
tymo Nr. X-1510 redakcija). Jeigu privalomąjį nurodymą davė RAAD vadovas, priva-
lomasis nurodymas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą skundžiamas RAAD 
AAV kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai (AAVKĮ 23 str. 3 d. (2008 m. balandžio 
24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija). Skundas dėl privalomojo nurodymo turi būti iš-
nagrinėtas per 5 darbo dienas (AAVKĮ 23 str. 4 d.).
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Pagal AAVKĮ 23 straipsnio 5 dalį (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 
redakcija), aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas 
(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija), išnagrinėjęs 
(išnagrinėjusi) skundą, priima vieną iš šių sprendimų:

1) privalomąjį nurodymą palieka nepakeistą;
2) privalomąjį nurodymą pakeičia iš dalies, sumažindamas jame nustatytus reika-

lavimus arba pratęsdamas jo įvykdymo terminus;
3) privalomąjį nurodymą panaikina ir perduoda jį priėmusiam pareigūnui pateik-

ti iš naujo;
4) privalomąjį nurodymą panaikina.
Priimtas sprendimas turi būti motyvuotas (AAVKĮ 23 str. 6 d.).
AAV kontrolę vykdančios institucijos vadovo (AAV kontrolės priežiūrą atliekan-

čios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui 
(AAVKĮ 23 str. 7 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija).

Jeigu privalomąjį nurodymą davė AAVKĮ 6 straipsnyje nurodytos Aplinkos mi-
nisterijos įgaliotos institucijos vadovas, privalomasis nurodymas įstatymų nustatyta 
tvarka gali būti skundžiamas teismui (AAVKĮ 23 str. 8 d. (2008 m. balandžio 24 d. įsta-
tymo Nr. X-1510 redakcija).

19.1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas ABTĮ 33 straipsnio  
1 dalies prasme yra specialus norminis teisės aktas. AAVKĮ 23 straipsnio 2 dalis numa-
to, kad privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas 
AAV kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, 
vadovui. Pagal to paties straipsnio 7 dalį, AAV kontrolę vykdančios institucijos vado-
vo (AAV kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta 
tvarka gali būti skundžiamas teismui. Taigi AAVKĮ expressis verbis numato privalomą 
išankstinio ginčų dėl privalomojo nurodymo nagrinėjimo ne per teismą procedū-
rą. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatytas specialusis skundo padavimo terminas tais 
atvejais, kai pareiškėjas prieš tai pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme 
tvarka. Jame numatyta, kad atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos iš-
ankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagri-
nėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo 
šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagri-
nėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą 
galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos (2014 m. rugpjūčio 
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-928/2014; 2013 m. gegužės 22 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. AS492-281/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. AS525-817/2013, 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS525-817/2013, 2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-424/2011, 
2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-51/2009).

19.2. Atkreiptinas dėmesys, jog išankstinei ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 
institucijai priėmus sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas dėl privalomojo nurodymo 
panaikinimo paliekamas nenagrinėtinu, nelaikytina, kad skundas nagrinėtas iš esmės 
ir priimtas vienas iš AAVKĮ 23 straipsnio 5 dalyje numatytų sprendimų (šiuo aspektu 
žr. 2014 m. liepos 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-604/2014).
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XI.1.8. Būtinasis reikalingumas

20. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad viena iš aplinkybių, galinčių pa-
neigti privalomojo nurodymo priėmimo teisinį pagrindą, yra nurodomas būtinasis 
reikalingumas. 

20.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-28/2011 nustatyta, kad 2009 m. 
gegužės 28 d. UAB „Belvilis“ buvo duotas privalomas nurodymas, kuriuo jis įpareigo-
tas pašalinti iš pareiškėjo žemės sklypo sustatytą pamatinių betoninių blokų užtvarą 
bei sandėliuojamus blokus rekreacinės žemės sklype. UAB „Belvilis“ teigė, kad dirbtinė 
užtvara žemės sklype pastatyta, veikiant būtinojo reikalingumo sąlygomis, t. y. sie-
kiant išsaugoti pasodintus sodinukus ir vykdant teisės aktų reikalavimus. LVAT su tuo 
nesutiko.

LVAT pažymėjo, kad būtinasis reikalingumas yra tada, kai siekiant pašalinti pa-
vojų, veikiama priešingai įstatymui ir jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis 
priemonėmis, o padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji (ATPK 17 str.). 
Byloje nėra duomenų ar įrodymų, kad ginčo teritorijoje buvo sodinami sodinukai bei 
nėra pagrindo teigti, kad nebuvo kitų priemonių užkirsti kelią tariamų sodinių nioko-
jimui (2011 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-28/2011).

XI.1.9. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolę vykdantis subjektas

21. Pastebėtina, kad pareiškėjai, ginčydami jų atžvilgiu priimtą privalomą nurody-
mą, argumentuoja, jog šį nurodymą surašė nekompetentingas, tai yra aplinkos apsau-
gos valstybinės kontrolės negalintis vykdyti subjektas.

21.1. Tokio pobūdžio argumentus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
vertino, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-768/2014. Šioje byloje pareiškėjas 
asociacija „EEPA“ (toliau – ir Asociacija), savo narių pavedimu vykdanti Vyriausybės 
nustatytas elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų tvarkymo užduo-
tis, ginčijo Vilniaus miesto agentūros privalomuosius nurodymus bei Vilniaus RAAD 
vadovo sprendimus, kuriais privalomieji nurodymai palikti nepakeisti. Privalomuoju 
nurodymu Asociacija buvo įpareigota organizuoti ne mažesnio kaip 44 procentų nuo 
asociacijos „EEPA“ steigėjų ir narių į vidaus rinką 2011 metais išleisto atitinkamai ka-
tegorijai priskiriamos EEĮ kiekio sutvarkymą.

Pareiškėjas teigė, jog Vilniaus RAAD pagal galiojančių teisės aktų nuostatas ne-
turi teisės vykdyti Asociacijos licencijuojamos veiklos priežiūros. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas su tuo nesutiko. Įvertinęs AAVKĮ 1 straipsnio 1 dalį, 3 straips-
nio 6, 7, 8, 15 punktus, pažymėjo, jog aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos 
Respublikoje vykdo Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnai (AAVKĮ 10 str.). Pagal 
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 patvirtintus Aplinkos minis-
terijos Vilniaus RAAD nuostatus, Vilniaus RAAD yra įstaiga prie ministerijos, kurios 
paskirtis siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos ište-
klių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplin-
kos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų 
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būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse. LVAT teisėjų kolegija darė 
išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentą, kad 
Vilniaus RAAD pagal galiojančių teisės aktų nuostatas neturi teisės vykdyti Asociaci-
jos licencijuojamos veiklos priežiūros, kuris yra grindžiamas tuo, kad EEĮ atliekų tvar-
kymo organizavimas yra licencijuojama veikla, kurią gali kontroliuoti tik Aplinkos mi-
nisterija. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju esminė aplinkybė yra ta, kad 
pareiškėjo vykdoma veikla (atliekų tvarkymas) patenka į aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės sritį ir kontrolės išimčių šioms veiklos rūšims dėl papildomų licencijavimo 
reikalavimų įstatymai nenumato. Kai organizacija (asociacija) yra įsteigta konkrečioms 
veikloms vykdyti, kurios yra aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dalykas, minė-
ti pareiškėjo argumentai, kad jo veiklą gali kontroliuoti tik Aplinkos ministerija, nes  
licencijuojama veikla yra atliekų tvarkymo organizavimas, aptartu požiūriu yra ydingi 
ir atmestini (šiuo aspektu žr. 2014 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A492-768/2014).
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XII. ŽALOS ATLYGINIMAS DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO NETEISĖTŲ 
VEIKSMŲ APLINKOS APSAUGOS SRITYJE 

(ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.; CK 6.271 str.)

1. Kaip nurodoma CK 6.271 straipsnio 1 dalyje, žalą, atsiradusią dėl valstybės 
valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto ne-
paisydamas konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos dar-
buotojo kaltės. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, 
privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų 
kaltės. Valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu 
valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų 
darbuotojai privalėjo veikti (CK 6.271 str. 4 d.). 

2. Apžvelgta administracinių teismų praktika leidžia teigti, kad neteisėti valstybės 
ir savivaldybės valdžios institucijų aktai ar neveikimas, lemiantys turtinės bei neturti-
nės žalos atsiradimą, gali būti susiję ir su aplinkos apsaugos sritimi. 

3. Pažymėtina, kad bylos dėl žalos atlyginimo pagal bendrą taisyklę nagrinėjamos 
bendrosios kompetencijos teisme. Administracinis teismas nagrinėja tik tuos ginčus 
dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte (2007 m. 
birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1174 redakcija), tai yra ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl 
viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 str.). 

3.1. Specialioji teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad reikalavimas atlyginti gam-
tai padarytą žalą, šį reikalavimą siejant su leidimo kirsti želdinį išdavimo neteisėtu-
mu, yra susijęs su neteisėtais veiksmais viešojo administravimo srityje, o pagal ABTĮ  
15 straipsnio 1 dalies 3 punktą tokio pobūdžio ginčai turi būti nagrinėjami adminis-
traciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis byloje 
Nr. T-62/2009 Kauno RAAD prieš Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją). 

3.2. Kitu atveju ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 
J. Š., Kauno RAAD Raseinių rajono agentūros 30 112 Lt materialinę žalą dėl jai pri-
klausančiuose žemės sklypuose iškirsto miško. Specialioji teisėjų kolegija nustatė, kad 
ieškovė reiškia reikalavimą fiziniam asmeniui – atsakovei J. Š. – atlyginti žalą dėl ne-
teisėtų veiksmų, pasireiškusių suklastojus įgaliojimą, be ieškovės žinios organizavus 
miško kirtimo darbus ir pardavus iškirstą mišką. Paminėtas fizinis asmuo nėra viešojo 
administravimo subjektas ir šio fizinio asmens atlikti veiksmai, su kuriais ieškovė sieja 
jai padarytą žalą, nėra viešojo administravimo veiksmai, todėl šio fizinio asmens pa-
darytos žalos atlyginimo klausimas nepatenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte 
numatytą administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją ir yra civilinio teisi-
nio pobūdžio. Tačiau ieškovės reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą viešojo adminis-
travimo institucijai – Kauno RAAD Raseinių rajono agentūrai – patenka į CK 6.271 
straipsnio reglamentavimo sritį ir laikytinas administracinio teisinio pobūdžio. Spe-
cialioji teisėjų kolegija rėmėsi dominuojančio teisinio santykio taisykle (ABTĮ 21 str.  
1 d., CPK 36 str. 2 d.) ir vyraujančiais (dominuojančiais) santykiais konstatavo būtent 
civilinius teisinius santykius, nes sprendžiant kilusį ginčą iš esmės turės būti vertinami 
atsakovės J. Š. neteisėti veiksmai, lėmę Kauno RAAD Raseinių rajono agentūros gali-
mą veiksmų neteisėtumą išduodant leidimą. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, kons-
tatuota, jog ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų 
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kolegijos 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis byloje Nr. T-149/2013 N. D. prieš J. Š., Kauno 
RAAD Raseinių rajono agentūrą). 

3.3. Išvadą, kad ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, 
Specialioji teisėjų kolegija darė ir tuo atveju, kai pareiškėjas Utenos RAAD kreipėsi 
į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą A. T. atstatyti kranto liniją, sutvarkyti sudarkytą 
pakrantę, iš ežero pašalinti supiltą gruntą. Kolegija konstatavo, jog nors ieškovas šio-
je byloje pareikštu ieškiniu siekia priversti atsakovą vykdyti ieškovo, vykdant aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas, duotą privalomąjį nurodymą, tačiau ginčas 
perauga viešojo administravimo srities ribas ir jame dominuojantys yra civiliniai tei-
siniai santykiai (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 9 d. nutartį byloje  
Nr. T-96/2008 Utenos RAAD prieš A. T.).

3.4. Pažymėtina, jog teismuose nagrinėjamos ne tik bylos dėl žalos, padarytos 
gamtai, atlyginimo. Būna atvejų, kada žalą gali sukelti ir patys gamtos objektai (pvz., 
želdynai, laukiniai gyvūnai). Specialioji teisėjų kolegija ne kartą yra konstatavusi, kad 
bylos, kai ieškovas draudimo bendrovė subrogacijos pagrindu prašo priteisti iš atsa-
kovo savivaldybės trečiajam asmeniui dėl automobilio sugadinimo (ant jo užvirtus 
medžiui) išmokėtą draudimo išmoką (CK 6.1015 str.), nagrinėtinos administraciniuo-
se teismuose. Tokia išvada padaryta nustačius, kad vykdydama viešosios teisės aktais 
(AAĮ 6 str. 6 d. 7 p., VSĮ 6 str. 26 p.) reglamentuojamą želdinių tvarkymo, priežiūros 
funkciją, savivaldybė veikia viešojo administravimo srityje. Jeigu dėl netinkamos šios 
funkcijos vykdymo padaroma žala tretiesiems asmenims, ginčai dėl tokios žalos atly-
ginimo ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu nagrinėtini administraciniame 
teisme (CK 6.271 str.) (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį 
byloje Nr. T-2008-09 UAB DK „PZU Lietuva“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę, 2011 m. 
vasario 19 d. nutartį byloje Nr. T-12/2011 UADB „Ergo Lietuva“ prieš Kauno miesto sa-
vivaldybę, 2012 m. liepos 2 d. nutartį byloje Nr. T-51/2012 Estijos bendrovė Seesam Insu-
rance AS prieš Vilniaus miesto savivaldybę).

3.5. Kitaip nei pirmiau minėtais atvejais, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog 
byla, kurioje buvo prašoma iš atsakovo Lietuvos valstybės priteisti žalos, patirtos į pa-
reiškėjo vairuojamą automobilį atsitrenkus elniui, atlyginimą, nagrinėtina bendrosios 
kompetencijos teisme. Nustatyta, kad ieškovas savo reikalavimą grindė dviem skirtin-
gais teisiniais pagrindais. Pirma, ieškovas valstybės atsakomybę kildino iš valstybės (jos 
institucijų) neteisėto neveikimo (CK 6.271 str. 4 d.), antra, valstybės atsakomybė buvo 
grindžiama jos, kaip laukinių gyvūnų savininkės, pareiga atsakyti už laukinių gyvū-
nų padarytą žalą. Įstatymų reglamentavimas ginčus dėl valstybės institucijų neteisėtu 
neveikimu padarytos žalos atlyginimo priskiria nagrinėti administraciniams teismams 
(ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.). Tuo tarpu ginčų dėl valstybės, kaip laukinių gyvūnų savinin-
kės, padarytos žalos atlyginimo įstatymai nepriskiria administracinių teismų kompe-
tencijai, todėl atsižvelgiant į civilinį teisinį šio ginčo pobūdį, toks ginčas nagrinėtinas 
bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.) (žr. Specialiosios teisėjų 
kolegijos 2009 m. sausio 5 d. nutartį byloje Nr. T-3/2009 A. J. prieš Lietuvos valstybę). 
Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog pagal Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką ginčai 
dėl laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytų nuostolių skaičiavimo komi-
sijos priimtų aktų nagrinėtini administraciniuose teismuose (žr. Specialiosios teisėjų 
kolegijos 2005 m. sausio 17 d. nutartį byloje Nr. T-2005-5 R A. V. prieš Utenos rajono 
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savivaldybės administraciją, 2008 m. gruodžio 1 d. nutartį byloje Nr. T-86/2008 medžio-
tojų klubas „Skirvytė“ prieš Šilutės rajono savivaldybės administraciją).

3.6. Taip pat pažymėtina, jog Specialioji teisėjų kolegija yra konstatavusi, jog byla, 
kai prašoma priteisti patirta žala yra kildinama iš savivaldybės tarnautojų veiksmų, ku-
riais savivaldybė atlieka aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos funkcijas, organizuoja 
atliekų tvarkymą, teisminga administraciniam teismui (žr. Specialiosios teisėjų kolegi-
jos 2010 m. kovo 23 d. nutartį byloje Nr. T-15/2010 A. O. prieš Tauragės rajono savi-
valdybės administraciją, 2011 m. kovo 28 d. nutartį byloje Nr. T-18/2011 A. O. v. R. P., 
2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį byloje Nr. T-37/2011 A. O. prieš Tauragės rajono savivaldy-
bės administraciją).

4. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgiamu laikotarpiu admi-
nistraciniai teismai nagrinėjo prašymus atlyginti valstybės ir savivaldybės insti-
tucijų neteisėtais veiksmai padarytą žalą, 1) susijusią su prevencinių ir aplinkos at-
kūrimo priemonių taikymu (žr., pvz., 2007 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A469-854/2007; 2009 m. vasario 23 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. A261-265/2009; 2009 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A502-591/2009); 2) susijusią su teisės naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius apriboji-
mu (2006 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-1140/2006; 2007 m. 
balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248 - 367/2007; 2013 m. gegužės 
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-681/2013); 3) susijusią su neteisėtu AAV 
kontrolės veiksmų atlikimu (2013 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A143-877/2013); 4) susijusią su neteisėtais viešojo administravimo subjektų veiksmais 
TIPK leidimo išdavimo procedūros metu (2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A438-531/2013); 5) susijusią su pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai išduodant 
leidimą įveisti mišką pažeidimu (2006 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A143-815/2006); 6) susijusią su savivaldybės veiksmais komunalinių atliekų tvar-
kymo srityje (2014 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-323/2014);  
7) susijusią su neteisėtais veiksmais teritorijų planavimo ir statybos teisinių santykių srity-
je (2013 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1603/2013); 8) susijusią 
su neteisėtais veiksmais panaikinant pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (2013 m. balan-
džio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-657/2013; 2013 m. kovo 13 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A525-525/2013); 9) kildintiną iš neteisėtai išduoto leidimo 
kirsti mišką (2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1396/2008; 
2014 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1759/2014); 10) susi-
jusią su neteisėtu želdinių apgenėjimu (2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A63-415/2012), ir kt.

4.1. Pažymėtina, kad pagrindinės priežastys, dėl kurių atmetami pareiškėjų pra-
šymai atlyginti žalą, padarytą valstybės ar savivaldybės neteisėtais veiksmais aplinkos 
apsaugos srityje, yra žalos fakto ir priežastinio ryšio nenustatymas (nepagrindimas) (šiuo 
aspektu žr., pvz., 2006 m. liepos 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A415-1140/2006; 
2013 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-531/2013; 2013 m. gegu-
žės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-681/2013; 2012 m. vasario 6 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A63-415/2012); neteisėtų veiksmų nenustatymas (žr., pvz., 
2013 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-877/2013); materialiosios 
reikalavimo teisės neturėjimas (žr., pvz., 2013 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje 



654

III. Informacinė dalis

byloje Nr. A556-657/2013). Taip pat pastebėtina, kad administracinis teismas apžvel-
giamo pobūdžio bylose kartais pripažįsta, kad vien pareiškėjo teisės pažeidimo fakto 
konstatavimas yra tinkama jo patirtos neturtinės žalos atlyginimo priemonė (žr., pvz., 
2013 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-877/2013).

XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS 
(AAĮ 322 str. 3 d., CK 6.271 str., ATĮ 2 str. 11 p., 4 str. 1 d., 32 str.)

5. Administracinėje byloje Nr. A469-854/2007 kilo ginčas dėl žalos, kurią sudarė 
išlaidos, patirtos tvarkant pesticidų atliekas ir atkuriant aplinką, atlyginimo. Byloje nu-
statyta, kad pareiškėja UAB ,,Agrochema“ 2004 m. rugsėjo 3 d. įsigijo sandėlį. Praėjus 
keliems mėnesiams nuo pastato pirkimo paaiškėjo, kad įsigytame sandėlyje buvo už-
kasti pesticidai. Jais užterštas gruntas ir gruntiniai vandenys. Pareiškėjai Šiaulių RAAD 
2004 m. lapkričio 12 d.–2005 m. liepos 12 d. laikotarpiu davė privalomus nurodymus 
dėl tyrinėjimo darbų atlikimo, dėl cheminių medžiagų sutvarkymo, dėl statybinio dre-
nažo kolektoriaus žiočių užaklinimo, siekiant nutraukti vandens ištekėjimą į Daugy-
venės upelio slėnį, dėl pradėjimo vykdyti požeminio vandens monitoringą. Pareiškė-
ja 2004 m. lapkričio–2005 m. gruodžio mėnesį atliko pesticidų atliekų sutvarkymo ir 
aplinkos atkūrimo darbus. Atlikęs šiuos darbus, pareiškėjas kreipėsi į Aplinkos ministe-
riją dėl išlaidų, patirtų dėl pesticidų atliekų tvarkymo ir aplinkos atkūrimo, kompensa-
vimo. Atsakovas 2006 m. birželio 22 d. sprendimu tokias išlaidas kompensuoti atsisakė.

Remdamasi minėtomis apylinkėmis, pareiškėjas prašė teismo panaikinti Aplinkos 
ministerijos 2006 m. birželio 22 d. sprendimą atsisakyti kompensuoti pesticidų atliekų 
tvarkymo ir aplinkos atkūrimo išlaidas bei įpareigoti atsakovus Aplinkos ministeriją 
ir Radviliškio rajono savivaldybę kompensuoti jo patirtas pesticidų atliekų tvarkymo 
ir aplinkos atkūrimo išlaidas (330 779 Lt). Pareiškėjas savo skundo reikalavimus iš es-
mės grindė tuo, kad atsakovams neįvykdžius savo įstatyme numatytų pareigų sutvar-
kyti ginčo pesticidus valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšomis, pareiškėjas, vykdyda-
mas privalomuosius aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnų nurodymus, šiuos darbus 
turėjo atlikti savo sąskaita. Atsakovas Aplinkos ministerija prašė skundą atmesti kaip 
nepagrįstą, be kita ko, nurodydama, kad paaiškėjus, jog įsigytuose sandėliuose yra už-
kasti pesticidai, pareiškėjas turėjo kreiptis į pardavėjus dėl CK numatytų pirkėjo teisių 
įgyvendinimo, įsigijus netinkamos kokybės daiktą, kai pirkimo-pardavimo sutartyje 
nebuvo nurodyti daikto trūkumai. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą patenkino iš dalies – Aplinkos 
ministerijos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjui atsisakyta kom-
pensuoti pesticidų atliekų tvarkymo išlaidas panaikino, pareiškėjui iš Aplinkos minis-
terijos priteisdamas 69 196,67 Lt išlaidų, turėtų dėl pesticidų atliekų sutvarkymo, o iš 
Radviliškio rajono savivaldybės – 196 047,55 Lt išlaidų, turėtų atkuriant aplinką.

Apeliacine tvarka bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija su tuo nesutiko, pirmo-
sios instancijos teismo sprendimą panaikino ir administracinę bylą grąžino pirmosios 
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, pirmiausia analizavo klausimą, 
kam tenka pareiga tvarkyti atliekas. Pasak teismo, ATĮ 4 straipsnio 1 dalyje (2004 m. 
balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) nustatyta, kad ,,atliekų turėtojas šio 
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Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas 
atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai papildomai neapdorotos nepavojingos atlie-
kos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių 
sveikatai saugiu būdu.“ ATĮ 32 straipsnyje įtvirtintas principas „teršėjas moka“, kuris 
reiškia, kad ,,atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (ar) medžiagų 
bei gaminių, tarp jų – pakuotės, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar 
importuotojas.“. Atliekų turėtojas – tai „atliekų gamintojas ar asmuo, kuris turi atliekų“ 
(ATĮ 2 str. 11 p.). Dabartinis lietuvių kalbos žodynas terminą ,,turėtojas“ apibrėžia kaip 
,,savininkas, valdytojas“. Daikto valdymas ir turėjimas nuosavybėje yra civilinės teisės 
institutai, todėl sprendžiant, ar asmuo yra atliekų turėtojas, turi būti vadovaujamasi ir 
bendrosiomis civilinių teisių atsiradimo taisyklėmis.

Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtino, kad pesticidų atliekos į sandėlį buvo 
suvežtos ir paslėptos nelegaliai, dar iki pareiškėjui įsigyjant pastatą. Iš 2004 m. rugsė-
jo 3 d. pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų matyti, kad pirkdamas sandėlį pareiškėjas 
valios kokiu nors būdu įgyti ir jame paslėptus pesticidus neišreiškė, taip pat nenustaty-
ta ir kitokių aplinkybių, kurios civilinės teisės normų būtų vertinamos kaip pareiškėjo 
nuosavybės ar valdymo teisės į pesticidus atsiradimo pagrindas. Pastate esančios pes-
ticidų atliekos negali būti laikomos pastato priklausiniu, kadangi nėra su pagrindiniu 
daiktu susijusios nuolatine funkcine savo paskirtimi. Dėl nurodytų aplinkybių LVAT 
teisėjų kolegija pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pirkdamas 
sandėlio pastatą pareiškėjas netapo jame paslėptų pesticidų turėtoju, todėl jam neat-
sirado įstatyme numatytos pareigos juos tvarkyti savo sąskaita. Tuo pačiu tai reiškė, 
kad Šiaulių RAAD duoti privalomi nurodymai pareiškėjui sutvarkyti pesticidų atliekas 
savo lėšomis yra neteisėti. Neteisėti administraciniai aktai negali būti teisinės pareigos 
atsiradimo pagrindu. 

Išanalizavusi Aplinkos ministerijos ir savivaldybių funkcijas atliekų tvarkymo sri-
tyje (ATĮ 20 str., 25 str.; Aplinkos ministerijos nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 260 redakcija) 6.5 p.), taip pat lėšų, kuriomis 
gali būti finansuojamas atliekų tvarkymas, šaltinius (ATĮ 33 str. (2003 m. birželio 10 d. 
įstatymo Nr. IX-1615 redakcija), teisėjų kolegija pažymėjo, kad Aplinkos ministerijai, 
kaip juridiniam asmeniui, nebuvo nustatyta pareiga savo lėšomis mokėti už atliekų su-
tvarkymą, tai turėjo būti daroma specialią paskirtį turinčiomis valstybės biudžeto, sa-
vivaldybių biudžetų ar specialių fondų lėšomis. Pasak teismo, tai reiškia, kad nagrinė-
jamu atveju Aplinkos ministerija negali būti įpareigota sumokėti už pareiškėjo atliktus 
atliekų tvarkymo darbus. 

Toliau analizuodama klausimą iš esmės, LVAT teisėjų kolegija ginčo teisinius san-
tykius kvalifikavo kaip žalos atlyginimo pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nor-
mas teisinius santykius. Pasak teisėjų kolegijos, nors pareiškėjas savo skundą grindė ne 
žalos atlyginimą reguliuojančiais teisės aktais, tačiau procesinės skundo teismui pada-
vimo taisyklės, suformuluotos ABTĮ 23 straipsnyje, skundą paduodančio asmens ne-
įpareigoja nurodyti tikslų savo reikalavimų juridinį pagrindą. Pagal ABTĮ 86 straips-
nio 2 dalį tinkamai juridiškai kvalifikuoti nagrinėjamus teisinius santykius yra teismo 
pareiga – priimdamas sprendimą teismas privalo nustatyti ir nurodyti, kuris įstatymas 
turi būti taikomas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios 
instancijos teismas šią procesinę savo pareigą įvykdė netinkamai, t. y. spręsdamas bylą 
nepritaikė įstatymo, kurį taikyti privalėjo. 
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Pagal Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų 
veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymą (2005 m. spalio 18 d. įstatymo 
Nr. X-37 redakcija), žala, padaryta neteisėtais valdžios institucijų veiksmais, yra atlygi-
nama iš specialiai tam skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurių valdytojas yra Teisingumo 
ministerija. Taigi ta aplinkybė, kad teismas pareiškėjo reikalaujamas sumas priteisė iš 
Aplinkos ministerijos, negali būti vertinama kaip formalus įstatymo pažeidimas, nele-
miantis skundžiamo sprendimo neteisėtumo. Bylose dėl valstybinės valdžios institucijų 
padarytos žalos atlyginimo atsakovas yra Lietuvos valstybė. ABTĮ 10 straipsnyje yra 
įtvirtintas aktyvus bylą nagrinėjančio teismo vaidmuo procese, teismas yra įpareigotas 
tinkamai išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl proce-
sinių veiksmų atlikimo ar neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti 
jų procesines teises. Šios normos pagrindu bylą nagrinėjęs teismas, tinkamai juridiškai 
kvalifikavęs pareiškėjo reikalavimus, turėjo išaiškinti pareiškėjui procesinę teisę pakeis-
ti netinkamą atsakovą Aplinkos ministeriją tinkamu – valstybe. Šios procesinės parei-
gos pirmosios instancijos teismas taip pat neįvykdė.

Dėl nurodytų procesinių pažeidimų skundžiamas sprendimas panaikintas, o 
administracinė byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kadangi 
pareiškėjas reiškė solidarų reikalavimą abiem atsakovams, todėl ABTĮ 136 straipsnio 
pagrindu kaip neteisėtas ir naikintinas yra visas teismo sprendimas, tiek skundžiama, 
tiek neapskųsta apeliaciniu skundu jo dalis (2007 m. spalio 12 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A469-854/2007). 

6. Nagrinėdamas šį ginčą antrą kartą Vilniaus apygardos administracinis teismas 
pareiškėjos UAB „Agrochema“ skundą patenkino – panaikino Aplinkos ministerijos 
2006 m. birželio 22 d. sprendimą ir priteisė pareiškėjui solidariai iš Lietuvos valstybės, 
atstovaujamos Aplinkos ministerijos ir Radviliškio rajono savivaldybės, 265 244,22 Lt 
patirtoms pesticidų atliekų tvarkymo ir aplinkos atkūrimo išlaidoms atlyginti.

Apeliacine tvarka administracinėje byloje Nr. A261-265/2009 šį klausimą dar kar-
tą išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija su tuo nesutiko, panaikino pirmosios instancijos 
teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo naudai iš Radviliškio rajono 
savivaldybės priteisė 265 244,22 Lt žalos atlyginimą.

LVAT konstatavo, kad nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl Radviliškio rajo-
no savivaldybės neteisėtų veiksmų, nes ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje dėl 
aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimo buvo nustatyta, 
kad 2004 metų vasarą, ginčui aktualiame sandėlyje buvo užkasti pesticidai, kurie buvo 
vežami iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijai priklausančio seno pestici-
dų sandėlio, žinant apie tai Radviliškio rajono savivaldybės kompetentingoms institu-
cijoms ir jų pareigūnams71. Aplinkos apsaugos įstatymo 322 straipsniu (2005 m. kovo 
24 d. įstatymo Nr. X-147 redakcija) nustatyta, kad visas prevencinių ir (arba) aplinkos 
atkūrimo priemonių išlaidas atlygina ūkio subjektas, padaręs žalą aplinkai arba sukė-
lęs realią jos grėsmę, net ir tais atvejais, kai atitinkamas priemones vykdė savivaldy-
bės arba valstybės įgaliotos institucijos (pačios ar per trečiuosius asmenis). Ūkio su-
bjektas neprivalo atlyginti prevencinių ir (arba) aplinkos atkūrimo priemonių išlaidų 
tik tuo atveju, jeigu žala aplinkai arba jos reali grėsmė atsirado dėl nenugalimos jėgos, 
taip pat jeigu jis įrodo, kad žala aplinkai ar reali jos grėsmė atsirado: 1) dėl trečiojo  

71 Dėl savivaldybės veiksmų atliekų tvarkymo srityje neteisėtumo ir jos pripažinimo atliekų turėtoja taip 
pat žr. 2010 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-503/2010.
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asmens veiksmų (veikimo, neveikimo), nors visos atitinkamos saugumo priemonės 
buvo taikytos; 2) tiksliai vykdant įstatymų įgaliotos institucijos privalomą nurodymą, 
išskyrus nurodymą dėl teršimo ar įvykio, kurį sukėlė paties ūkio subjekto veikla (vei-
kimas, neveikimas). Ūkio subjekto išlaidas vykdant prevencines ir (arba) aplinkos at-
kūrimo priemones šio straipsnio antrojoje dalyje numatytais atvejais atlygina asmenys, 
padarę žalos aplinkai, o jeigu šių asmenų nustatyti neįmanoma, – valstybės ar savival-
dybių institucijos.

Šiuo atveju baudžiamosios bylos įrodymai patvirtino, kad atsakovas Radviliškio 
rajono savivaldybė pažeidė pesticidų tvarkymo taisykles, 2004 metų vasarą sandėlyje 
organizavo pesticidų užkasimą, tuo sudarė realią žalos atsiradimo aplinkai grėsmę. At-
sižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis AAĮ 322 straipsnio 3 dalimi bei CK 6.271 straips-
niu, LVAT konstatavo, kad Radviliškio rajono savivaldybė privalo atlyginti pareiškėjo 
turėtas išlaidas, likviduojant pesticidų atliekas nuo 2005 m. vasario 9 d. ir iki 2005 m. 
spalio 17 d. Tuo tarpu Aplinkos ministerija, atsisakydama kompensuoti pesticidų atlie-
kų tvarkymo ir aplinkos atkūrimo išlaidas, priėmė teisėtą sprendimą, nes prievolės at-
lyginti pareiškėjo patirtų išlaidų neturėjo (2009 m. vasario 23 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. A261-265/2009).

XII.1.1. Ieškinio senatis 
(CK 1.125 str. 8 d.)

7. Atkreiptinas dėmesys, kad žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo su-
bjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respu-
blikos civilinio kodekso nuostatas, todėl nagrinėjant šios kategorijos bylas taikytinos ir 
ieškinio senatį reglamentuojančios teisės normos. Tokia išvada padaryta administraci-
nėje byloje Nr. A502 – 591/2009. 

Šioje byloje pareiškėja prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos, 466 147,66 Lt dydžio turtinės žalos atlyginimą, kuri 
atsirado dėl Aplinkos ministerijos 2000 m. lapkričio 28 d. pareiškėjai duoto įpareigoji-
mo nutraukti su pesticidų išvežimu susijusius darbus.

Nagrinėdamas šį klausimą, LVAT pažymėjo, kad veiksmai, kuriuos pareiškėjas 
įvardija neteisėtais, bei iš kurių kildinama žala, buvo atlikti 2000 m. lapkričio 28 d., o į 
teismą su skundu dėl žalos, kilusios iš tokių Aplinkos ministerijos veiksmų, atlyginimo 
kreiptasi tik 2008 m. vasario 13 d. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatytas sutrumpin-
tas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl padarytos žalos atlygini-
mo. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į 
ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo suži-
nojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 
apie savo pažeistas teises sužinojo 2000 m. lapkričio 28 d., gavusi Aplinkos ministerijos 
2000 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. 06-04-4678 „Dėl senų pesticidų išvežimo nutraukimo“, 
iš kurio ir kildina savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Taigi, pirmosios instancijos 
teismas 2000 m. lapkričio 28 d. pagrįstai pripažino teisės į ieškinį atsiradimo diena ir 
ieškinio senaties terminą pareiškėjos reikalavimui pradėjo skaičiuoti nuo šios dienos, 
o 2003 m. lapkričio 28 d. laikė šio termino pabaiga. Atsakovas byloje pareiškė, kad pa-
reiškėja yra praleidusi trejų metų ieškinio senaties terminą ir prašė jį taikyti. CK 1.131 
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straipsnio 1 dalis nustato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiški-
mo yra pagrindas ieškinį atmesti. Netaikyti ieškinio senaties termino pasibaigimo pa-
sekmių nebuvo pagrindo. Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
tenkino atsakovo ir jo atstovo prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo ir pa-
reiškėjos reikalavimą atmetė (2009 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-591/2009).

XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 
(CK 6.271 str., 6.273 str. 2 d.; MVGIĮ)

8. Administracinėje byloje Nr. A415-1140/2006 pareiškėjas medžiotojų būrelis „Gi-
relė“ reikalavo priteisti iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Panevėžio apskrities 
viršininko administracijos, 4 171,04 Lt žalos atlyginimo. Pareiškėjas nurodė, jog žala 
medžiotojų būreliui „Girelė“ padaryta tuo, kad neteisėtu Panevėžio apskrities viršinin-
ko 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymu 2004 m. gruodžio 14 d.–2005 m. liepos 1 d. laiko-
tarpiu buvo atimta teisė naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, bet už jų naudojimą 
pareiškėjas buvo priverstas mokėti visą nustatyto dydžio mokestį už medžiojamų gy-
vūnų išteklių naudojimą. 

LVAT pažymėjo, kad šiam ginčui išspręsti yra svarbu, jog Panevėžio apskrities vir-
šininko 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymu neteisėtai, kas yra konstatuota teismo sprendi-
mu, pripažinus netekusiu galios 2003 m. lapkričio 17 d. „Girelė“ medžioklės ploto vie-
neto projekto patvirtinimą, o dėl šio įsakymo Panevėžio RAAD direktoriaus 2004 m. 
gruodžio 2 d. įsakymo 2 punktu pripažinus netekusiu galios 2003 m. gruodžio 1 d. iš-
duotą leidimą naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete medžio-
tojų būreliui „Girelė“, pareiškėjas prarado asmens, išgaunančio Lietuvos Respublikos 
valstybinius gamtos išteklius, teisinį statusą, šių išteklių be leidimo nenaudojo (prie-
šingų įrodymų šioje byloje nėra), bet valstybinių gamtos išteklių mokestį sumokėjo, o 
tai reiškia vykdė tikrą ar tariamą prievolę, dėl kurios specialių įstatymų nustatyta tvar-
ka pretenzijų nereiškia. Byloje nėra nustatyta, kad dėl Panevėžio apskrities viršininko 
2004 m. lapkričio 26 d. įsakymo atsirado turtinė žala pareiškėjui. Pareiškėjo sumokėtas 
mokestis už valstybinių gamtos išteklių naudojimą yra mokestinės prievolės (tikros ar 
menamos) vykdymas, kurią nustato, o taip pat apibrėžia ginčų dėl jos sprendimo tvar-
ką specialūs įstatymai, todėl konstatuotina, jog nėra teisinių pagrindų atsakovo delikti-
nei atsakomybei kilti.

LVAT nesutiko, jog Panevėžio apskrities viršininko neteisėti veiksmai (neteisė-
tas aktas) yra priežastiniu ryšiu susiję su galutinėmis teisinėmis pasekmėmis – pareiga 
mokėti gamtos išteklių mokestį jais nesinaudojant. LVAT konstatavo, jog tarp Panevė-
žio apskrities viršininko neteisėtų veiksmų ir pareiškėjo įvykdytos tikros ar tariamos 
mokestinės prievolės nėra priežastinio ryšio – praradęs gamtos išteklių naudotojo sta-
tusą pareiškėjas turėjo teisę ginčyti prievolę mokėti mokestį, jei tokią prievolę būtų 
reikalaujama vykdyti, arba mokesčio nemokėti dėl mokėtojo statuso netekimo (MV-
GIĮ 2 str.). Taigi konstatuota, jog gamtos išteklių mokestis sumokėtas ne dėl Panevėžio 
apskrities viršininko neteisėtų veiksmų, o paties pareiškėjo valia pripažįstant tokią  
tikrą ar tariamą prievolę (2006 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A415-1140/2006).
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9. Administracinėje byloje Nr. A248-367/2007 pareiškėjas prašė atlyginti neturtinę 
žalą, kurią patyrė dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pa-
keisti neveikimo – Komisija teisės aktų nustatytais terminais (per du mėnesius) nepri-
ėmė sprendimo dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo, pareiškėjas negalėjo realizuoti 
savo teisės medžioti ir dėl to patyrė nepatogumus.

LVAT pažymėjo, kad teisės aktai nenustato tikslaus termino, per kurį Komisija 
turi pateikti tvirtinti apskrities viršininkui medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo 
ribų pakeitimo projektą. Žinoma, tai nereiškia, kad projekto apskrities viršininkui tei-
kimas tvirtinti nėra ribojamas jokiais terminais. Kiekvienu atveju atsižvelgiant į kon-
krečias aplinkybes turėtų būti nustatytas protingas terminas, kuriam praėjus projekto 
nepateikimas apskrities viršininkui traktuotinas kaip vilkinimas.

Atsižvelgdama į konkrečią situaciją ir į sprendimo priėmimo datą (praėjo dau-
giau nei du metai nuo teismo sprendimo, kuriuo buvo panaikintas ankstesnis spren-
dimas dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo), teisėjų kolegija pripažino, kad komi-
sija sprendimo dėl pareiškėjo medžioklės plotų vieneto nepriėmė nepateisinamai ilgai. 
Komisijos pastangos sureguliuoti konfliktą šalių susitarimu negali pateisinti tokio ilgo 
laikotarpio, per kurį nebuvo priimtas sprendimas. Kadangi kolegija pripažino, kad Ko-
misija neveikė taip, kaip privalėjo veikti, todėl nustačius, jog pareiškėjui dėl Komisijos 
neveikimo atsirado žala, ji turi būti atlyginta.

Be to, kol pareiškėjui nebuvo suformuotas ir patvirtintas medžioklės ploto viene-
tas, jam negalėjo būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (MedžĮ 
10 str.), be kurio jis negalėjo medžioti savo medžioklės plotų vienete. Taip jam buvo 
ne tik apribota galimybė atitinkamai leisti savo laisvalaikį, naudoti laukinės gyvūnijos 
išteklius savo reikmėms, bet ir įgyvendinti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos pre-
vencijos priemones, saugoti medžiojamuosius gyvūnus nuo neteisėto naudojimo. Tai 
neabejotinai sukėlė pareiškėjui nepatogumus, šie nepatogumai kilo dėl neteisėtų komi-
sijos veiksmų, todėl yra visos sąlygos neturtinės žalos atlyginimui.

Spręsdama dėl atlygintinos žalos dydžio teisėjų kolegija atsižvelgė į paties pareiš-
kėjo neapibrėžtą ir nenuoseklų elgesį, tikslus, kurių bandė pasiekti Komisija (taikus 
ginčo sureguliavimas), į tai, jog Komisija reguliariai posėdžiuose svarstė klausimą dėl 
pareiškėjo medžioklės ploto vieneto sudarymo, bandė su juo kontaktuoti. Dėl to pripa-
žino, kad pakankamas pareiškėjo patirtos neturtinės žalos įvertinimas yra 700 Lt.

Atsižvelgusi į CK normas (6.271 str. 1 d., 6.273 str. 2 d.), teisėjų kolegija minėtą 
sumą priteisė iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto. Pasak teisėjų kolegijos, komisi-
ja yra tik savivaldybei atstovaujanti institucija (2007 m. balandžio 6 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A248-367/2007; dėl nepateisinamai ilgai užsitęsusio individualios 
medžioklės ploto parengimo ir patvirtinimo taip pat žr. 2012 m. spalio 8 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A492-2953/2012, kurioje pareiškėjui priteista 700 Lt netur-
tinė žala).

XII.3. TIPK PARAIŠKOS NEDERINIMAS 
(CK 6.250 str.)

10. Jau minėtoje administracinėje byloje Nr. A438-531/2013 buvo konstatuotas sa-
vivaldybės administracijos neteisėtas neveikimas – ji per teisės aktų nustatytą terminą 
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nepateikė atitinkamo atsakymo į RAAD kreipimąsi dėl paraiškos TIPK leidimui gauti 
derinimo. 

Šie neteisėti veiksmai sudarė pagrindą tenkinti pareiškėjo prašymą dėl neturtinės 
žalos atlyginimo. Kaip nurodė pareiškėjas, reikalaujant atsakovui, su ūkio partneriais 
sudarė atitinkamas ūkinės veiklos sutartis, kurių dėl nepradėtos veiklos negalėjo vyk-
dyti, todėl jo reputacija šių kontrahentų atžvilgiu pablogėjo. 

Šios aplinkybės – negalėjimas pradėti laiku vykdyti ūkinės veiklos, LVAT nuomo-
ne, yra susijusios su pareiškėjo dalykinės reputacijos statusu ūkinės veiklos srityje, kuri 
(dalykinė reputacija) yra neatsiejama sėkmingo verslo vystymo dalis. Įvertinęs tai, kas 
pasakyta ir neteisėtų veiksmų laikotarpį – nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. rug-
pjūčio 27 d. (iki kreipimosi į teismą) bei šios bylos nagrinėjimo laiką, LVAT sprendė, 
kad pareiškėjui iš atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos priteistina  
2 000 Lt dydžio neturtinė žala. 

Tačiau pareiškėjo reikalavimo dėl turtinės žalos priteisimo LVAT netenkino. Pa-
sak teismo, pagal 2002 m. TIPK taisyklių nuostatas, tam, kad būtų išduotas leidimas 
aptariamai veiklai vykdyti, turi būti atliktos šios procedūros: paraiškos padavimas, pa-
raiškos derinimas, leidimo rengimas, leidimo išdavimas. Nagrinėjamu atveju leidimo 
išdavimo procedūra nutrūko jos derinimo stadijoje, nepradėjus leidimo rengimo ir iš-
davimo stadijų. Kadangi leidimo rengimo ir išdavimo stadijos yra susijusios su kitų 
būtinų prielaidų ir sąlygų egzistavimu, apie kurių buvimą ar nebuvimą yra įgaliotas 
spręsti kitas subjektas (Vilniaus RAAD), todėl pareiškėjo teiginiai, kad jis būtų laiku 
pradėjęs ūkinę veiklą, jei ne atsakovo neteisėti veiksmai, tėra prielaidų pobūdžio, nes 
tai galėjo įvykti arba ne, priklausomai nuo to, ar pareiškėjas, kaip šio teisinio santykio 
subjektas būtų atitikęs tas prielaidas ir sąlygas, kurios yra būtinos leidimui išduoti, ar 
ne. Tai priklausė ir nuo to, ar kitas viešojo administravimo subjektas būtų priėmęs tei-
sėtą bei pagrįstą sprendimą, ar ne. Visa tai apibendrinus, padaryta išvada, kad pareiš-
kėjo nurodomi nuostoliai ir negautos pajamos yra ne realaus, o hipotetinio pobūdžio, 
todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp pareiškėjo nu-
rodomos galbūt jam atsiradusios turtinės žalos ir minėtų atsakovo neteisėtų veiksmų 
(2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-531/2013).

XII.4. ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJOS SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

11. Administracinėje byloje Nr. A556-657/2013 pareiškėjai, esantys UAB „Dorme-
ka“ akcininkais, prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Aplinkos ministeri-
jos, turtinę ir neturtinę žalą dėl UAB „Dormeka“ Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos 
panaikinimo. Pareiškėjų teigimu, licencijos panaikinimas sužlugdė UAB „Dormeka“ 
veiklą, dėl to bendrovės akcijos nuvertėjo, akcininkai patyrė turtinę ir neturtinę žalą. 
Taigi, pareiškėjai (apeliantai) turtinę ir neturtinę žalą kildino iš atsakovo neteisėtų 
veiksmų, atliktų uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ atžvilgiu, jų nuomone, sąly-
gojusių ir akcininkų turtinę bei neturtinę žalą.

Prieš pasisakydamas iš esmės, LVAT akcentavo, jog CK 2.45 straipsnyje nurodyta, 
jog juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra tas asmuo, ku-
ris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo 
nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, 
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susijusių su juridiniu asmeniu. Pagal CK 2.48 straipsnio 1 dalį juridiniai asmenys turtą 
valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo teise, o pagal 2 dalį turtas, 
kurį juridinis asmuo valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, priklauso juri-
dinio asmens steigėjui ar dalyviui nuosavybės teise. Bendrovė yra valdoma akcininkų 
susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos vadovo (Akcinių bendrovių 
įstatymo 18 str. 1 d.) bei pagal įstatymų leidėjo nustatytą reguliavimą atitinkami ben-
drovės valdymo organai arba atitinkami asmenys, turi teisę bendrovės interesus ats-
tovauti teisme, o teismo priimtas bendrovei palankus turtinio pobūdžio sprendimas 
lemia ir akcininkų turtinės padėties teigiamą pasikeitimą. Neigiamas rezultatas elimi-
nuoja tokią galimybę (Akcinių bendrovių įstatymo III skyrius, 30 str.). Tokius teiginius 
įtvirtina Įmonių bankroto įstatymas. Juk iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuo-
jami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Aukščiausiojo Teismo praktikoje 
išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės interesų gynimas kartu yra ir kreditorių visu-
mos interesų gynimas. Bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių visumos interesai iš 
esmės sutampa ir neturi būti priešinami. Bankrutuojančios įmonės turtas panaudoja-
mas kreditorių reikalavimams tenkinti. Kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo di-
desne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Taip ir tikrinamoje 
administracinėje byloje – paprastai, kuo bendrovės turtinė padėtis bus geresnė, tuo ir 
akcininkų turtinė padėtis bus labiau tvirtesnė.

Pasak LVAT, vien teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo dar nereiškia ir teis-
mo pareigą iš karto svarstyti dėl to, ar yra sąlygos viešajai atsakomybei atsirasti. Teisėjų 
kolegijos vertinimu, kiekvienu atveju turėtų būti patikrinamas ir besikreipusio teismi-
nės gynybos materialiosios reikalavimo teisės egzistavimas. Jos nesant paneigiama teis-
mo pareiga pasisakyti dėl viešosios atsakomybės sąlygų.

Paminėtas teisinis reguliavimas, formuluojamos nuostatos šiame baigiamajame 
teisės akte ir pirmiau nurodyta aplinkybė dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės 
bendrovės „Dormeka“ reikalavimo dėl žalos atlyginimo atmetimo, suponuoja išvadą, 
kad dėl turtinės žalos atlyginimo byloje pateiktas pareiškėjų (apeliantų) reikalavimas 
atmestas pagrįstai nesvarstant dėl žalos atsakomybės sąlygų egzistavimo, nes neįro-
dyta materialiojo reikalavimo teisė, priklausanti akcininkams. Kaip nustatyta admi-
nistracinėje byloje Nr. A525-525/2013, Lietuvos valstybės veiksmų neteisėtumas buvo 
nukreiptas į teisinį vienetą uždarąją akcinę bendrovę „Dormeka“, bet nenustačius prie-
žastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, bei pačios žalos aplinky-
bių, reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo buvo atmestas72. Visuotinai privalomu 
teismo sprendimu iš principo buvo pasisakyta ir dėl akcininkų turtinių teisių apimties,  
t. y. šiuo konkrečiu atveju buvo paneigtas galimas bendrovės, o kartu ir akcininkų tur-
tinės padėties pasikeitimas į gerąją pusę. Byloje nėra faktinių duomenų leidžiančių 
tvirtinti, kad teisės aktas, pažeidęs bendrovės „Dormeka“ interesus, palietė įmonės ak-
cininkus visiškai atskirai, ir jie, nepriklausomai nuo to, kaip išspręstas žalos atlyginimo 

72 Administracinėje byloje Nr. A525-525/2013 ginčas kilo dėl 2 966 154 Lt turtinės žalos atlyginimo, 
kurią pareiškėjas BUAB „Dormeka“ siejo su neteisėtais viešojo administravimo subjektų veiksmais 
– pavojingų atliekų tvarkymo licencijos sustabdymu (2006 m. rugpjūčio 8 d.) ir šios licencijos 
panaikinimu (2006 m. spalio 12 d.). Nenustačius priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų 
veiksmų ir pareiškėjo patirtos žalos, pareiškėjo reikalavimas atmestas (2013 m. kovo 13 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525-525/2013).
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klausimas, iškeltas įmonės „Dormeka“, turi pagrindą savarankiškai dėl tų pačių Lie-
tuvos valstybės valdžios institucijos veiksmų reikalauti atlyginti turtinę žalą. Visa pa-
reiškėjų (apeliantų) teikiama motyvacija iš principo yra susijusi su bendrovės interesų 
pakartotiniu gynimu ir, šiuo atveju, takoskyros tarp įmonės „Dormeka“ bei pareiškėjų 
(apeliantų) turtinių teisių nėra. Turtinės žalos atlyginimas, iškeltas bendrovės „Dor-
meka“, akumuliavo ir akcininkų reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo. Du teisiniai 
vienetai (bendrovė ir akcininkai) iš principo veikia išvien. Jų veikla per ūkinės, komer-
cinės veiklos vykdymą nukreipta į vieną tikslą – pelno gavimą. Todėl kreipimasis dėl 
turtinės žalos atlyginimo, kildinamo iš to paties neteisėto Lietuvos valstybės veiksmo, 
jau pirmiau išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A525-525/2013, faktiškai bei teisiš-
kai nepagrįstas. Neįrodyta materialioji reikalavimo teisė.

Atsižvelgiant į šioje byloje jau nustatytas aplinkybes nebuvo galimas ir neturti-
nės žalos atlyginimas. Teismas pažymėjo, kad galbūt nukentėjo bendrovės dalykinė re-
putacija, bet ji galėjo būti ir ginama pačios įmonės. Pagrindo tvirtinti apie akcininkų 
patirtus dvasinius išgyvenimus, bendravimo galimybių sumažėjimą tuo pagrindu, kad 
buvo neteisėtai panaikinta bendrovei, kurios akcininkai jie yra, išduota licencija, nėra. 
Valstybinės valdžios institucijos teisės aktas buvo nukreiptas ne tiesiogiai į akcininkus 
(pareiškėjus), kaip fizinius asmenis, o į bendrovę. Tai reiškia, jog galimas negatyvas visų 
pirma palietė bendrovės interesus ir tik netiesiogiai, esant atitinamoms išskirtinėms 
aplinkybėms, kurių šiuo atveju teismas nenustatė, galėjo padaryti įtaką kitiems teisi-
niams vienetams, kaip, pavyzdžiui, bendrovės akcininkams. Padaryta išvada, jog pagal 
byloje esančius įrodymus neturtinė žala buvo nepagrįsta (2013 m. balandžio 23 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A556-657/2013).

XII.5. LEIDIMAS KIRSTI MIŠKĄ

12. Administracinėje byloje Nr. A146-1396/2008 pareiškėjas J. V. M. prašė priteisti 
iš VĮ „Rokiškio miškų urėdija“ 5 628,95 Lt žalos atlyginimo. Pareiškėjas reikalavimą dėl 
turtinės žalos atlyginimo siejo su 1999 m. lapkričio 12 d. leidimo kirsti mišką, kurio sa-
vininkas yra pareiškėjas, išdavimu S. J. 

Šioje byloje buvo aktualus atsakovo tinkamas nustatymas. Civilinio kodekso 6.271 
straipsnis nustato, kad žalą dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų atlygina valstybė. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 ,,Dėl atstova-
vimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“73 įgaliojo atstovauti valstybę bylose dėl ža-
los atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė, valstybės institucijas 
(valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės 
tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala. LVAT vertinimu, pirmosios 
instancijos teismas ir VĮ „Rokiškio miškų urėdija“ teisingai nurodė, kad nagrinėjamu 
atveju byloje dėl žalos atlyginimo atsakovu turėjo būti valstybė, atstovaujama instituci-
jos, dėl kurios pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado 

73 Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu valstybės atstovavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose 
nustatymo“ (Teisės aktų registras)
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žala. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo posėdyje buvo sprendžiamas 
klausimas dėl bylos šalių pakeitimo ar naujų šalių įtraukimo ir pareiškėjas teigė, kad 
atsakovą byloje jis nurodė teisingai. 2005 m. vasario 9 d. patikslintame skunde atsa-
kovu pareiškėjas vėl nurodė VĮ „Rokiškio miškų urėdija“, taip dar kartą patvirtinda-
mas savo poziciją dėl atsakovo. Kadangi keisti atsakovą teismas gali tik pareiškėjo 
sutikimu (ABTĮ 54 str.), teismas nagrinėjo bylą iš esmės. Išnagrinėjęs bylą iš esmės, 
pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą dėl žalos 
atlyginimo atmetė tuo pagrindu, kad reikalavimas buvo pareikštas netinkamam atsa-
kovui ir pareiškėjas nesutiko jį pakeisti. LVAT šį teismo sprendimą pripažino teisėtu 
ir pagrįstu (2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1396/2008; 
dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kildintino iš neteisėtai išduoto leidi-
mo kirsti mišką taip pat žr. 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A146-1759/2014).
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XIII. REIKALAVIMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS BYLOSE DĖL  
APLINKOS APSAUGOS TEISINIŲ SANTYKIŲ 

(ABTĮ 71 str.)

1. Atkreiptinas dėmesys, kad nei AAĮ, AAVKĮ, nei kiti teisės aktai nenumato, jog 
viešojo administravimo subjekto priimto akto aplinkos apsaugos srityje apskundi-
mas teismui laikinai sustabdytų tokio ginčijamo akto galiojimą. Todėl siekiant ginči-
jamo akto galiojimo sustabdymo, taikomas specialus administracinio proceso institu-
tas – reikalavimo užtikrinimo priemonės. Šių priemonių taikymas detalizuotas ABTĮ  
71 straipsnyje (2014 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XII-1051 redakcija). Pagal šio straips-
nio nuostatas, teismas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali 
imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurio-
je proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdy-
mas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali 
būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vyk-
domąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. 

Be to, Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2003 m. rugsėjo 9 d. Rekomendacijo-
je Nr. Rec (2003)16 „Dėl administracinių ir teismo sprendimų vykdymo administraci-
nės teisės srityje“ nurodyta, kad jei įstatyme nenumatyta, kad skundo dėl sprendimo 
padavimas automatiškai sustabdo sprendimą, privatūs asmenys turi turėti galimybę 
prašyti administracinės institucijos ar teismo sustabdyti ginčijamo sprendimo įgyven-
dinimą, siekiant apsaugoti jų teises ir interesus. Europos Tarybos Ministrų Komitetas 
1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijoje Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos 
administraciniuose ginčuose“, atsižvelgdamas inter alia į tai, kad neatidėliotinas admi-
nistracinio akto, kuris yra arba bus ginčijamas, vykdymas atitinkamomis aplinkybė-
mis gali neatitaisomai paveikti asmens interesus tokiu būdu, kurio dėl teisingumo in-
teresų turi būti kiek įmanoma vengiama, rekomendavo Europos Tarybos valstybėms 
narėms suteikti pareiškėjams galimybę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones  
administracinio akto atžvilgiu. Europos Tarybos Ministrų Komitetas šioje rekomenda-
cijoje nurodė, kad, sprendžiant dėl laikinosios apsaugos skyrimo, teismas turi įvertinti 
visus reikšmingus faktorius ir interesus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti tai-
komos, jei administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kom-
pensavimas) būtų sudėtingas, ir yra prima facie (lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų 
dėl skundžiamo akto galiojimo. Rekomendacijoje nurodoma, kad teismo taikomos lai-
kinosios apsaugos priemonės gali būti administracinio akto visiškas arba dalinis vyk-
dymo sustabdymas, nurodymas visiškai ar iš dalies atkurti situaciją, kuri egzistavo, kai 
buvo priimtas administracinis aktas arba bet kuriuo metu vėliau, arba bet kokio kito 
tinkamo įpareigojimo nustatymas administravimo institucijai pagal teismo turimas 
galias.

2. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgiamu laikotarpiu proceso da-
lyviai aktyviai teikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones aplinkos 
apsaugos srityje. Pavyzdžiui, jų prašymais siekiama: sustabdyti leidimo naudoti me-
džiojamų gyvūnų išteklius panaikinimo galiojimą (2005 m. rugsėjo 29 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. AS438-416/2005; 2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. AS858-150/2012; 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje  
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Nr. AS602-983/2014); sustabdyti statybos leidimo galiojimą (2014 m. kovo 26 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. AS756-388/2014); sustabdyti TIPK leidimo panaikinimo 
galiojimą (2012 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2012; 
2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012; 2010 m. 
rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-607/2010); uždrausti atnaujin-
ti, pratęsti ir / arba išduoti naują TIPK leidimą (2012 m. gegužės 18 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. AS492-227/2012); sustabdyti koreguoto TIPK leidimo galiojimą 
(2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–590/2010); sustab-
dyti privalomojo nurodymo vykdymą (2012 m. gruodžio 19 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. AS858-912/2012; 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS624-601/2014); sustabdyti leidimo naudoti gamtos išteklius ir žvalgyti telkinį galioji-
mą (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-66/2009); sustabdyti 
sprendimo patvirtinti PAV ataskaitą galiojimą (2010 m. balandžio 16 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. AS525-240/2010; 2006 m. kovo 30 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. AS143-133/2006; 2006 m. balandžio 21 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS143-192/2006); galutinių PAV atrankos išvadų galiojimo sustabdymas (2013 m. 
gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-871/2013); sustabdyti sprendi-
mo, kuriuo paskirstyta parama, galiojimą (2013 m. sausio 16 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. AS438–147/2013); sustabdyti MAT išieškojimą (2007 m. sausio 18 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007); ir kt.

3. Pagrindiniai aspektai dėl kurių proceso dalyvių prašymas taikyti RUP atmeta-
mas yra pateikiamų prašymų nepagrįstumas, rėmimasis abstrakčiais teiginiais, spėjimais ir 
prielaidomis (2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-150/2012; 
2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-983/2014; 2012 m. 
gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012; 2010 m. balandžio 
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-240/2010; 2012 m. sausio 13 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. AS63-78/2012); prašomos taikyti RUP išėjimas už 
ginčo dalyko ribų, siekis prevencinio proceso dalyvių teisių gynimo, apsaugos nuo būsi-
mų proceso dalyvių teisių pažeidimo (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS492-227/2012; 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS858-912/2012; 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS63-78/2012); prašoma taikyti RUP siekiant išvengti naujų teismo procesų (2011 m. 
balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-302/2011); realaus pavojaus 
(grėsmės) būsimo teismo sprendimo įvykdymui neįrodymas (2009 m. sausio 16 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. AS525-66/2009; 2011 m. balandžio 1 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS143-302/2011); prašomos taikyti RUP nukreipimas ne į atsakovą 
(2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-871/2013; 2007 m. 
gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-265/2007; 2013 m. sausio 16 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438–147/2013).

Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog administraciniai teismai, spręsdami dėl 
RUP taikymo, atsižvelgia į šiuos aspektus: pateikiamų argumentų pagrįstumą; prima 
facie įrodymų dėl ginčijamo administracinio akto neteisėtumo buvimą; aplinkybę, ar 
ginčijamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kom-
pensavimas) būtų sudėtingas; RUP taikymo proporcingumą (adekvatumą) siekia-
miems tikslams; neigiamas pasekmes, kurios gali atsirasti, jei skundžiamas aktas ginčo 
metu galiotų, jų realumą; viešųjų interesų apsaugą; proceso šalių interesų pusiausvyrą; 
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administracinėje byloje sprendžiamo ginčo ribas; prevencinę teisminę asmenų teisių 
(interesų) gynybą nuo būsimų jų teisių pažeidimų; RUP poveikį (įtaką) trečiajam suin-
teresuotam asmeniui; ir kt.

4. Toliau apibendrinimo sudarytojai pateikia konkrečius RUP (ne)taikymo aplin-
kos apsaugos srityje atvejus.

XIII.1. LEIDIMAS NAUDOTI MEDŽIOJAMUS GYVŪNŲ IŠTEKLIUS 

4.1. Administracinėje byloje Nr. AS858-150/2012 pareiškėjas Seirijų medžiotojų 
būrelis kreipėsi į teismą, be kita ko, prašydamas taikyti RUP, t. y. sustabdyti Alytaus 
RAAD 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo „Dėl leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų 
išteklius medžioklės plotų vienete laikymo negaliojančiu“ galiojimą. Pareiškėjas nuro-
dė, kad šiuo sprendimu buvo panaikinti leidimai, kuriais pareiškėjui suteikta teisė nau-
doti medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Teigė, kad nesiėmus RUP atsakovas gali išduoti 
leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tretiesiems asmenims.

Pirmosios instancijos teismas, taikydamas pareiškėjo prašomą reikalavimo užti-
krinimo priemonę ir laikinai iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsitei-
sėjimo dienos sustabdęs Alytaus RAAD ginčijamo sprendimo galiojimą, nurodė, jog, 
panaikinus pareiškėjui išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, atsako-
vas gali organizuoti konkursą leidimui naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius nuro-
dytame medžioklės plotų vienete išduoti arba tokį leidimą išduoti Aplinkos ministeri-
jos ar Žemės ūkio ministerijos siūlymu be konkurso. Tokiu atveju, jeigu būtų priimtas 
teismo sprendimas panaikinti ginčijamą sprendimą, teismo sprendimo įvykdymas pa-
sunkėtų, kadangi tam pačiam medžioklės plotui vienu metu galiotų du išduoti leidimai 
naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, o tai prieštarautų MedžĮ 10 straipsnio 3 daliai. 
Be to, MedžĮ 11 straipsnio 2 dalis nenumato pagrindo atsakovui panaikinti kitam me-
džioklės plotų naudotojui vėliau išduotą leidimą.

Apeliacinės instancijos teismas su tokiu sprendimu nesutiko. Anot LVAT,  
argumentai, kad atsakovas gali organizuoti konkursą leidimui naudoti medžiojamųjų 
gyvūnų išteklius nurodytame medžioklės plotų vienete išduoti arba tokį leidimą išduo-
ti be konkurso, yra grindžiami prielaidomis, spėlionėmis, o jų pagrindu negali būti tai-
koma prašoma RUP. Byloje nėra pateikta jokių pagrįstų įrodymų, leidžiančių teigti, kad 
buvo imtasi kokių nors veiksmų organizuoti konkursą leidimui naudoti medžiojamųjų 
gyvūnų išteklius nurodytame medžioklės plotų vienete išduoti arba tokį leidimą išduo-
ti be konkurso. Šiuo atveju byloje įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo argumentus dėl 
RUP taikymo būtinumo, nėra pateikta, o RUP prigimtis sąlygoja tai, kad asmenys, pra-
šantys jas taikyti, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias RUP pagrindą bei pateik-
ti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, vien tik abstrakčių spėjimų, prielaidomis 
grįstų argumentų dėl RUP taikymo konkrečiu atveju nepakanka.

LVAT pažymėjo, jog pareiškėjo argumentai, kad jo naudojamame medžioklės plo-
tų vienete gali būti suformuoti nauji medžioklės plotų vienetai, kuriems atsakovas gali 
konkurso būdu išduoti leidimą medžiojamų gyvūnų ištekliams naudoti, kad medžio-
tojų klubas „Vilko guolis“ jau yra pateikęs prašymą įregistruoti naują medžioklės plo-
tų vienetą pareiškėjo naudojamo medžioklės plotų vieneto ribose, yra vertintini kaip 
prielaidos. Byloje pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šiuos jo teiginius, o 
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pagal LVAT praktiką asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, 
privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias RUP pagrindą bei pateikti šias aplinkybes pa-
tvirtinančius įrodymus.

Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria yra pritaikyta pareiškėjo prašyta rei-
kalavimo užtikrinimo priemonė, panaikinta (2012 m. vasario 24 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS858-150/2012).

4.2. Administracinėje byloje Nr. AS602-983/2014 buvo atsisakyta taikyti RUP – su-
stabdyti RAAD 2014 m. birželio 2 d. įsakymą, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjui iš-
duotas leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius. Pareiškėjas, prašydamas taikyti 
RUP, iš esmės argumentavo, kad Kulių medžiotojų būreliui negalint vykdyti medžio-
klių, atsirado medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala. Siekiant išvengti dar didesnės žalos, 
ateityje turi būti nedelsiant vykdomos medžioklės, kad būtų sureguliuota per vasarą 
padidėjusi gyvūnų populiacija. Nurodė, kad žalos faktas yra patvirtintas – Plungės ra-
jono savivaldybės administracija 2014 m. liepos 15 d. posėdyje svarstė medžiojamųjų 
gyvūnų žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimą. Remiantis žalos padarymo žemės 
ūkio pasėliams Komisijos apžiūros aktais, nustatyta konkreti ūkininkams padaryta 
žala.

LVAT šiuo atveju konstatavo, kad šie argumentai yra nepagrįsti, nes pareiškėjas 
po ginčijamo 2014 m. birželio 2 d. įsakymo priėmimo grąžino medžioklės lapus ir li-
cencijas ir nebėra medžioklės plotų naudotojas. Pats pareiškėjas atskirajame skunde 
nurodo, kad medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi atlyginti medžioklės plotų nau-
dotojas, tačiau nagrinėjamu atveju, priėmus skundžiamą sprendimą, tokio naudotojo 
nėra. Atsižvelgus į šias aplinkybes, matyti, kad pareiškėjo nurodoma medžiojamųjų gy-
vūnų padaryta ir ateityje galinti kilti žala yra susijusi ne su pareiškėju, nes jis nebė-
ra medžioklės plotų naudotojas. Taigi pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių 
duomenų, pagrindžiančių teiginius dėl didelės turtinės žalos atsiradimo. Tai, kad kilo 
tam tikra žala, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad ginčijamo akto galiojimas neatitaiso-
mai paveiks pareiškėjo interesus. Pareiškėjas neįrodė, kad žala kilo ar gali kilti būtent 
jam, taigi konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė teiginių, jog 
ginčijamo sprendimo vykdymas jam gali sukelti didelę žalą, kurios atitaisymas (kom-
pensavimas) būtų sudėtingas.

Apibendrinant konstatuota, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nei pateikė prima 
facie įrodymų dėl ginčijamo administracinio akto neteisėtumo, nei pagrindė, kad gin-
čijamų administracinių aktų vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompen-
savimas) būtų sudėtingas, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti tenkinti 
pareiškėjo prašymą dėl RUP taikymo (2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS602-983/2014).

XIII.2. STATYBOS LEIDIMAS

4.3. Administracinėje byloje Nr. AS756-388/2014 keltas klausimas dėl trečiojo su-
interesuoto asmens UAB „Rygos PC“ prašymo panaikinti pirmosios instancijos teismo 
nutartimi pritaikytą RUP – iki teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo 
sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo statyti statinį (preky-
bos centrą) galiojimą. 
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Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad RUP buvo pritaikyta nustačius, jog 
trečiasis suinteresuotas asmuo faktiškai pradėjo prekybos centro statybos darbus (sta-
tybvietė atitverta, pašalintas viršutinis dirvos sluoksnis, dirba statybininkai, išgręžtos 
skylės pamatų poliams), nors pareiškėjai kreipėsi į teismą, ginčydami išduotą statybos 
leidimą. Jų manymu, prekybos centras statomas per arti daugiabučio namo, pažeisti 
priešgaisrinės saugos reikalavimai. Sprendžiant klausimą dėl aptariamos RUP pagrįs-
tumo, pasak apeliacinės instancijos teismo, būtina atsižvelgti į tai, kad ginčo adminis-
tracinių bylų nagrinėjimo metu, įvertinus jau pradėtos statybos darbų eigą, iki bylos iš-
nagrinėjimo minėtame statybos leidime nurodytas statinys gali būti visiškai pastatytas. 
Tokiu atveju sklypo grąžinimas į pradinę būklę taptų dar labiau komplikuotas: reikėtų 
likviduoti jau pabaigtus statyti objektus, į kurių projektavimą ir statybą jau būtų inves-
tuota nemažai lėšų, atkurti sklypų gamtinę aplinką ir pan. Tokia situacija pareikalautų 
nemažų finansinių, techninių išteklių. Be to, gali būti padaryta žala gamtai, o tokios ža-
los kompensavimas yra sudėtingas. Taigi grąžinti žemės sklypą į ankstesnę padėtį būtų 
sudėtinga.

Atsižvelgiant į viešųjų interesų apsaugą, į tai, kad pareiškėjai statybos leidimo tei-
sėtumą ir pagrįstumą ginčija remdamiesi ir tuo, kad prekybos centras yra statomas per 
arti daugiabučio namo, nėra laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų, šiuo atveju 
tikslinga išlaikyti esamą padėtį iki bus išnagrinėtas šis ginčas. RUP taikymas nagri-
nėjamu atveju būtų proporcingas siekiamam tikslui, padėtų išvengti neigiamų pase-
kmių, kurios gali atsirasti, jei skundžiamas aktas ginčo metu galiotų, o vėliau teismo 
sprendimu būtų panaikintas. Tuo tarpu išsprendus statybos leidimo teisėtumo klausi-
mą galės būti realizuoti trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Rygos PC“ prekybos pa-
skirties objekto statybos tikslai (2014 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS756-388/2014).

XIII.3. TIPK LEIDIMAS

4.4. Administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012 buvo sprendžiamas klausimas dėl 
RUP taikymo – bendrovės atžvilgiu priimto Utenos RAAD 2012 m. kovo 2 d. sprendi-
mo „Dėl TIPK leidimo panaikinimo“ galiojimo sustabdymo.

Prašymas taikyti minėtą RUP atmestas. Argumentuojant pirmiausia pažymėta, 
jog bendrovės su prašymu taikyti RUP pateikti dokumentai dar neįrodo besąlyginio 
jos bankroto (likvidavimo) nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, tokiu būdu 
sukuriant situaciją, kai pareiškėjui palankaus sprendimo atveju nebūtų įmanoma at-
kurti ankstesnės padėties. Nors TIPK leidimo netekimas ir atims iš bendrovės galimy-
bę vykdyti jos įprastinę ūkinę veiklą – užsiimti pavojingų atliekų tvarkymu vienoje 
aikštelėje, tačiau jai suteikta teisė vykdyti veiklą ir kitoje atliekų tvarkymo aikštelėje. Be 
to, bendrovė įmonės veiklą yra diversifikavusi, t. y. be licencijuojamos atliekų tvarkymo 
veiklos ji verčiasi, pavyzdžiui, ir įmonėms reikalingų aplinkosauginių dokumentų ren-
gimu, konsultavimu, projektavimo darbais ir pan. 

Be to, iš skundžiamo sprendimo matyti, jog TIPK leidimas pareiškėjui nebuvo pra-
tęstas nepateikus naujos arba pratęstos banko garantijos arba draudimo liudijimo (po-
liso), tokiu būdu neužkertant jam kelio gavus reikiamus dokumentus kreiptis dėl nau-
jo TIPK leidimo išdavimo. Pridurtina ir tai, jog vėlesnio teismo sprendimo įvykdymo 
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neįmanomumo ar esminio pasunkėjimo, kaip būtinosios prielaidos, norint taikyti RUP, 
neįrodo ir bendrovės pateiktos sutartys, nes jos yra įprastinės bendrovės vykdomos 
ūkinės veiklos dalis. Bendrovei nepajėgus šių sutarčių įgyvendinti ir dėl prievolių už-
tikrinimo būdų, tokių kaip, pavyzdžiui, netesybų, patyrus nuostolių, ji vėliau, nustačius 
ginčijamo sprendimo neteisėtumą, galėtų juos išsiieškoti teismine tvarka. Tuo tarpu 
kelių darbuotojų išėjimas iš darbo savo noru, apie ką byloja bendrovės pateikta pa-
žyma, minėtų aplinkybių taip pat įtikinamai neįrodo, nes nors bendrovė ir rizikuoja 
prarasti kvalifikuotus darbininkus, kaip teigia ji pati, šie teiginiai yra deklaratyvūs bei 
nepaneigiantys galimybę bendrovei susirasti naujos darbo jėgos. Lygiai tokie pat dekla-
ratyvūs bei nukreipti į ateitį yra ir tie bendrovės teiginiai, jog ji, netekusi TIPK leidimo, 
nebegalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes šie faktai dar nesusiklostė, ar negalės 
išvežti pavojingų atliekų į užsienį, tuo sukeldama visuomenei pavojų, nes pareiškėjas 
neįrodė, jog tik jo įmonė galėtų efektyviai pašalinti tokį pavojų.

RUP taikymas visuomet turi būti adekvatus siekiamam tikslui ir nepažeisti pro-
ceso šalių interesų pusiausvyros bei viešųjų interesų principų. Pavojingų atliekų tvar-
kymas yra specifinė, su padidintos rizikos šaltiniu besisiejanti, veikla, kurios vykdymui 
taikomi aukštesni kriterijai. Aplinkos apsauga, kuriai pavojų gali sukelti neatsakingas 
pavojingų atliekų tvarkymas, kaip viešasis interesas ne kartą ad hoc yra pripažinta ir 
teismų praktikoje. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju RUP pritaikymas – ginčija-
mo atsakovo sprendimo sustabdymas iš esmės sukurtų tokią faktinę situaciją, jog ben-
drovė galėtų vykdyti padidinto pavojaus šaltinio veiklą, kurios vykdymui reikalinga 
licencija, neišpildžiusi specialiųjų reikalavimų. Todėl reikalavimo užtikrinimo prie-
monių netaikymas labiau nei jų taikymas nagrinėjamu atveju užtikrintų viešąjį inte-
resą, t. y. būtų mažesnė tikimybė, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, kuriam bendrovė 
neturi įstatymų numatytos formos laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos,  
nebeliktų subjekto, privalančio atlyginti nuostolius bei pašalinti aplinkai ir visuome-
nei pragaištingas pasekmes, kurias per definitionem, priešingai nei savo nutartyje pažy-
mėjo pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog ginčijamame sprendime nėra 
įvardytos jokios nustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą pareiškėjo veiklą vertinti 
kaip kenksmingą ar pavojingą visuomenei, kelia pavojingos atliekos ir jų tvarkymas 
(2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012).

4.5. Administracinėje byloje Nr. AS556-613/2012 buvo sprendžiamas klausimas dėl 
RUP taikymo – Utenos RAAD 2012 m. kovo 2 d. sprendimo „Dėl TIPK leidimo panai-
kinimo“ galiojimo sustabdymo.

Byloje nustatyta, kad ginčijamu sprendimu pareiškėjui UAB „Ūrus“ ir Ko buvo 
panaikintas 2009 m. rugsėjo 21 d. TIPK leidimas. Sprendimas buvo priimtas, vadovau-
jantis 2002 m. TIPK taisyklių 64.6 punktu, numatančiu, jog TIPK leidimas panaikina-
mas, jei pavojingas atliekas tvarkanti įmonė nepateikė naujos arba pratęstos banko ga-
rantijos arba draudimo liudijimo (poliso).

LVAT pareiškėjo prašymą tenkino. Pareiškėjo pateiktoje 2012 m. birželio 22 d. 
specialisto ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus dėl pareiškėjo Utenos padalinio vei-
klos sustabdymo iš esmės įvertinti pareiškėjo patiriami nuostoliai dėl ginčijamo spren-
dimo priėmimo. Minėtoje ataskaitoje pažymėta, kad 80-85 procentai visų pareiškėjo 
pajamų per pastaruosius 2010, 2011 metus ir 2012 pirmus penkis mėnesius sudarė 
ūkinės–komercinės veiklos vykdymas pavojingų ir nepavojingų atliekų Utenos pada-
linio aikštelėje. Utenos padalinio veiklos nutraukimas (ar neterminuotas sustabdymas) 
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ir galimybės šiame padalinyje tvarkyti pavojingas ir nepavojingas atliekas suvaržymas 
sukelia tiesioginę grėsmę pareiškėjo veiklos tęstinumui; nukentės ne tik pati bendrovė, 
kuri galimai patirtų nuo 221 216 Lt iki 977 038 Lt tiesioginių išlaidų, bet ir valstybė, 
nes reikšmingai sumažės mokami mokesčiai biudžetui.

LVAT teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, kons-
tatavo, kad pareiškėjo nurodyti įrodymai ir kiti bylos dokumentai patvirtina pareiškėjo 
teiginius, jog, nepritaikius RUP, o teismui galimai priėmus pareiškėjui palankų spren-
dimą, padėties, buvusios iki ginčijamo akto, atkūrimas būtų itin sudėtingas arba nega-
limas (2012 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2012).

4.6. Administracinėje byloje pareiškėjas UAB „AV investicija plius“ prašė panai-
kinti Panevėžio RAAD 2010 m. birželio 23 d. nutarimą dėl TIPK leidimo pavojingų 
atliekų tvarkymo veiklai panaikinimo, taip pat taikyti RUP – sustabdyti RAAD nutari-
mo vykdymą. Prašydamas taikyti RUP, nurodė, kad vykdydamas 2010 m. birželio 23 d. 
privalomąjį nurodymą ir ginčijamą nutarimą nuo 2010 m. birželio 29 d. nutraukė pa-
vojingų atliekų tvarkymą. Todėl įmonėje susidarė tokia padėtis, kai darbuotojams nėra 
galimybės suteikti darbo, paskelbta prastova ne dėl darbuotojų kaltės. Kadangi darbuo-
tojams vis tiek mokamas nustatyto dydžio darbo užmokestis, įmonė patiria nuosto-
lius, o patiriama žala nėra adekvati, kadangi ginčijamame nutarime nustatyta tik grės-
mė kilti pažeidimui. Be to, įmonei Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimu nuo 
2010 m. vasario 24 d. suteiktas socialinės įmonės statusas, įmonėje dirba neįgalūs as-
menys, įmonė tokiu būdu padeda integruotis į darbo rinką vienai iš pažeidžiamiausių 
visuomenės grupių, todėl bet koks pajamų sumažėjimas sukelia tokiems asmenims su-
dėtingas finansines pasekmes. Nepritaikius RUP bus padaryti dideli nuostoliai įmonei, 
pažeistos bendrovėje dirbančių neįgaliųjų teisės ir teisėti interesai, viešasis interesas, 
nes nebus galimybės tinkamai įgyvendinti socialinės įmonės tikslų bei skatinti neįgalių 
asmenų socialinę integraciją. Be to, pareiškėjas 2010 m. gegužės 13 d. sudarė sutartį su 
VĮ Kauno medicinos universiteto klinikomis, pagal kurią įsipareigojo teikti medicini-
nių atliekų šalinimo paslaugas, kurių orientacinė vertė yra 1 792 010 Lt. Tuo tarpu dėl 
veiklos sustabdymo pareiškėjas negali tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. 

LVAT pritaikė RUP – laikinai sustabdė Panevėžio RAAD 2010 m. birželio 23 d. 
nutarimo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.

Pasak LVAT, pareiškėjas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad priėmus ginčija-
mą aktą pareiškėjas turėjo priimti įsakymą dėl priverstinės prastovos, kuriuo atitin-
kamiems darbuotojams paskelbė prastovą ne dėl jų kaltės. Taip pat pateikta sutartis 
„Dėl medicininių atliekų šalinimo paslaugos pirkimo“ patvirtina, jog pareiškėjas įsi-
pareigojo teikti atitinkamas paslaugas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms, 
kurioje numatyta atitinkama atsakomybė už paslaugų nesuteikimą. Teisėjų kolegijos 
vertinimu, nurodyti įrodymai ir kiti bylos dokumentai patvirtina pareiškėjo teiginius, 
jog nepritaikius RUP, o teismui galbūt priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, padė-
ties, buvusios iki ginčijamo akto atkūrimas būtų itin sudėtingas arba negalimas. Taip 
pat spręstina, jog pateikti dokumentai patvirtina prašyme nurodytus argumentus, jog, 
nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, didelė dalis pareiškėjo ūkinės veiklos 
negalėtų būti vykdoma, o tokios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina, jog 
RUP taikymas nebūtų adekvatus siekiamam tikslui. Tokią išvadą patvirtina ir papildo-
mai pareiškėjo pateikti Panevėžio visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktai. 

Įvertinus bylos medžiagą, pareiškėjo prašymo ir atskirojo skundo argumentus,  
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atsižvelgiant į tai, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog, sustabdžius ginčijamo 
nutarimo galiojimą, o pareiškėjui visa apimtimi vykdant ūkinę veiklą, būtų padaryta 
žala, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, LVAT sutiko su pirmosios 
instancijos teismo išvada, jog yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą ir pritaikyti 
RUP (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-607/2010).

4.7. Pareiškėjas prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti UAB „Sae-
rimner“ išduotą TIPK leidimą. Tretieji suinteresuoti asmenys administracinėje byloje 
Nr. AS492-227/2012 šiam reikalavimui užtikrinti prašė uždrausti Marijampolės RAAD 
atnaujinti, pratęsti ir / arba išduoti naują TIPK leidimą UAB „Saerimner“ iki ginčas bus 
baigtas nagrinėti teisme.

Pasak LVAT, trečiųjų suinteresuotų asmenų prašomos RUP taikymas išeitų už gin-
čo dalyko ribų – byloje ginčijamas UAB „Saerimner“ turimas TIPK leidimas, o tretieji 
suinteresuoti asmenys siekia, kad bendrovė ateityje apskritai negalėtų gauti naujo ar 
koreguoti, pratęsti turimo TIPK leidimo. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad netaikant 
trečiųjų suinteresuotų asmenų pageidaujamos RUP, kyla reali grėsmė, jog sprendimo 
įvykdymas administracinėje byloje galėtų pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Iš esmės 
tretieji suinteresuoti asmenys, prašydami taikyti jų nurodomą reikalavimo užtikrinimo 
priemonę, siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad 
teismas prevenciškai imtųsi ginti jų teisės ir apsaugotų juos nuo būsimų jų teisių pažei-
dimų. Tačiau skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti 
tokio pobūdžio reikalavimus teismui nesuteikia. Taigi prašymas taikyti minėtas reika-
lavimus užtikrinančias priemones atmestas (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. AS492-227/2012).

4.8. Administracinėje byloje pareiškėjas UAB „Miesto energija“ kreipėsi į teis-
mą, prašydamas įpareigoti Vilniaus RAAD pašalinti padarytą pažeidimą: įpareigoti  
Vilniaus RAAD išbraukti iš UAB „Miesto energija“ 2006 m. sausio 3 d. išduoto TIPK 
leidimo UAB „Ukmergės šiluma“ ir atkurti iki padaryto teisės pažeidimo buvusią pa-
dėtį, t. y. palikti galioti 2009 m. vasario 12 d. koreguotą TIPK leidimą, išduotą 2006 m. 
sausio 3 d. UAB „Miesto energija“. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą taikyti 
RUP – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti byloje ginčijamo Vilniaus 
RAAD 2010 m. liepos 1 d. koreguoto TIPK leidimo galiojimą. Prašymas grindžiamas 
tuo, kad nepritaikius RUP gali kilti neatkuriamų teisinių pasekmių, t. y. žalą gali patirti 
ne tik UAB „Miesto energija“, bet ir aplinka, o tai suponuoja viešojo intereso pažeidi-
mą. Nepritaikius RUP UAB „Ukmergės šiluma“ atliks aplinkos taršą, todėl bus padary-
ta žala aplinkai, kurios, vėliau išmokant piniginę kompensaciją, realiai nebūtų galima 
atkurti. Be to, trukdoma pareiškėjo, kuris yra teisėtas veiklos vykdytojas, kasdienė vei-
kla. Todėl tam, kad nebūtų padaryta žala UAB „Miesto energija“ ir vartotojams, kurie 
turi teisę gauti UAB „Miesto energija“ teikiamas paslaugas, taikytina prašoma RUP.

LVAT pareiškėjo prašomą RUP pritaikė. Pasak LVAT, sprendžiant pakoreguo-
to TIPK leidimo galiojimo laikino sustabdymo klausimą, būtina nustatyti išskirtines 
aplinkybes, kurios rodytų, jog nepritaikius šios RUP teismo sprendimo įvykdymas iš 
tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelg-
ti į viešąjį interesą, kuris turi būti užtikrintas kiekvienoje byloje, atsižvelgiant į inte-
resų pusiausvyros principą. Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte yra 
įtvirtintas vienas iš Šilumos ūkio įstatymo tikslų, susijusių su viešuoju interesu šilu-
mos ūkio srityje – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos 
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tiekimą šilumos vartotojams. Šilumos tiekėjas yra ypatingas subjektas, kuriam keliami 
ypatingi reikalavimai, nustatyti Šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse ir kituose susijusiuose tei-
sės aktuose. Siekiant, kad vykdoma šilumos tiekimo veikla nepažeistų viešųjų interesų, 
susijusių su aplinkos apsauga, šilumos tiekėjas, siekiantis vykdyti veiklą, turi inter alia 
gauti TIPK leidimą. Nurodyto TIPK leidimo turėjimas yra būtina sąlyga, vykdant ši-
lumos tiekimą, todėl, Vilniaus RAAD panaikinus TIPK leidimą, UAB „Miesto energi-
ja“ netenka ir teisės vykdyti šilumos tiekimo teritorijose, kuriose ji tai turi teisę daryti 
pagal jai suteiktą licenciją. Su TIPK leidimu susijusio šilumos tiekimo funkcijų per-
davimas UAB „Ukmergės šiluma“ nagrinėjamu atveju sukelia neapibrėžtumą šilumos 
tiekimo rinkoje, iki galo nenustačius TIPK leidimo pakeitimo teisėtumo. Patenkinus 
pareiškėjo skundą ir atkūrus iki 2010 m. liepos 1 d. buvusią padėtį (TIPK leidime nu-
statytą veiklą grąžinus vykdyti pareiškėjui) būtų antrą kartą perduodami (grąžinami 
UAB „Miesto energija“) šilumos įrenginiai (katilinės), tuo tarpu pripažinus, kad TIPK 
leidimas koreguotas pagrįstai, reikėtų vieną kartą perduoti šilumos įrenginių eksplo-
atavimą UAB „Ukmergės šiluma“. Todėl RUP taikymas labiau nei jų netaikymas užti-
krintų viešąjį interesą, t. y. būtų mažesnė tikimybė, kad bus nutrauktas ar neužtikrintas 
šilumos tiekimas vartotojams (2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS858–590/2010).

XIII.4. PRIVALOMO NURODYMO VYKDYMAS

4.9. Nagrinėjamos bylos dalykas – RUP – Vilniaus RAAD sprendimu „Dėl UAB 
„Vilniaus energija“ 2012 m. spalio 1 d. skundo“ patikslinto privalomojo nurodymo 
vykdymo laikino sustabdymo – taikymas. 2012 m. rugsėjo 21 d. privalomu nurody-
mu pareiškėjui buvo nurodyta, vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos duomenimis dėl nepalankių sąlygų teršalams ore sklaidytis, 
skelbtais interneto svetainėje gamta.lt, ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos 2012 m. rugsėjo 21 d. raštu, vykdyti mazuto krovos darbus esant 
palankioms oro sąlygoms teršalams sklaidytis. Šis nurodymas buvo priimtas vadovau-
jantis inter alia AAVKĮ 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu. 2012 m. spalio 9 d. sprendimu 
2012 m. rugsėjo 21 d. privalomasis nurodymas buvo patikslintas, nurodant termofika-
cinėje elektrinėje Nr. 2 mazuto krovos darbus vykdyti esant palankioms oro sąlygoms 
teršalams sklaidytis.

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą taikyti RUP grindė tuo, kad jos nepritai-
kius gali būti sutrikdyta šilumos ir karšto vandens tiekimo vartotojams veikla, nuken-
tėtų pareiškėjas, žalą patirtų Vilniaus miesto gyventojai, vartojantys pareiškėjo tiekia-
mą karštą vandenį ir šilumos energiją, nurodo, jog mazutas autocisternose vėsdamas 
kietėja, jo perkrovimui kitu metu, jeigu jį atvežus būtų nepalankios sąlygos teršalams 
sklaidytis, būtų būtini papildomi veiksmai, susiję su mazuto temperatūros pakėlimu. 
Visos šios papildomos išlaidos bei baudos už prastovas tiekėjams didintų šilumos kai-
ną vartotojams.

Pasak LVAT, pareiškėjas nenurodė, kaip nepritaikius RUP pasunkės teismo spren-
dimo įvykdymas ar jis pasidarys neįmanomas. Natūralu, kad atitinkamiems subjek-
tams numatyti įpareigojimai sukelia nepageidaujamų suvaržymų, nepatogumų, tačiau 
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teismui, sprendžiančiam RUP taikymo klausimą, pagrindas jas taikyti nėra nurodomi 
galbūt patirtini nepatogumai, suvaržymai, bet ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numaty-
tos sąlygos, t. y. kad nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas 
pasunkės arba pasidarys negalimas. Iš esmės pareiškėjo nurodytos aplinkybės yra su-
sijusios ne su būsimo teismo sprendimo tinkamu įvykdymu, t. y. ne su potencialios 
grėsmės, jog šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys 
negalimas, galimybe, o su skundžiamų aktų neigiamomis pasekmėmis pareiškėjui, kil-
siančiais nepatogumais, todėl tai nesudaro pagrindo taikyti pareiškėjo prašomos RUP. 
Tai, kad dėl duoto privalomojo nurodymo pareiškėjas gali patirti papildomus nepa-
togumus, užsisakant mazutą, atliekant jo krovos darbus, keliant mazuto temperatūrą, 
nėra aplinkybės, dėl kurių būtų neįmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamų 
aktų priėmimo. Be to, prašymai taikyti RUP, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės pre-
venciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali 
būti tenkinami. Skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų ten-
kinti tokio pobūdžio reikalavimus, atsižvelgiant į administracinių teismų praktikoje 
pateiktą šio instituto aiškinimą, teismui nesuteikia. Galima žala ir pareiškėjo galimi 
materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamų administracinių aktų priėmimo, gali 
būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo aspektu pažymėtina, jog papildomos 
išlaidos, kurios susidarytų laikantis privalomojo nurodymo ir atliekant mazuto krovos 
darbus, galėtų būti atlyginamos bendra įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į teismą 
ir siekiant patirtos žalos atlyginimo. Byloje nėra pagrindo ir išvadai, kad net ir atlikus 
pareiškėjo nurodomus veiksmus galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens 
teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Todėl byloje nenustatyta, kad egzistuoja 
būtinybė sustabdyti privalomo nurodymo galiojimą, siekiant užtikrinti būsimo galimai 
pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą (2012 m. gruodžio 19 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS858-912/2012).

4.10. Administracinėje byloje ginčas kilo dėl RUP – laikinai sustabdyti Vilniaus 
RAAD 2014 m. kovo 5 d. privalomojo nurodymo galiojimą – taikymo. Privalomuoju 
nurodymu pareiškėjui buvo nurodyta pašalinti 2014 m. kovo 4 d. patikrinimo akte nu-
rodytus aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, padarytus įrengiant vandens grę-
žinį A. D. sodyboje, bei užtikrinti LAND 4-99 reikalavimų laikymąsi.

Pasak LVAT, nors ginčijamu privalomuoju nurodymu yra įpareigotas pareiškėjas, 
jis nėra minėto gręžinio savininkas. Vadinasi, siekdamas įgyvendinti privalomąjį nuro-
dymą, pareiškėjas turi gauti gręžinio savininkės leidimą atlikti tokio pobūdžio darbus 
(pavyzdžiui, likviduoti gręžinį ar atlikti kitus darbus). Kaip matyti iš Lietuvos teismų 
informacinės sistemos duomenų, tarp pareiškėjo ir gręžinio savininkės dėl šio gręžinio 
įrengimo darbų kilo daug ginčų. Kadangi gręžinio savininkei tokio leidimo davimas 
yra ne pareiga, o teisė, darytina išvada, jog privalomojo nurodymo įgyvendinimas pa-
reiškėjui gali būti neįmanomas arba itin sudėtingas. Be to, pareiškėjo teiginius, jog pri-
valomojo nurodymo laikinas sustabdymas nepadarys žalos gamtai iš dalies patvirtina 
2014 m. vasario 10 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo įsiteisėjusi nutartis. Gręžinys 
funkcionuoja jau nuo 2012 m. rugpjūčio mėn., todėl galima manyti, kad tuo atveju, jei 
dėl to atsiradęs poveikis aplinkai būtų itin reikšmingas, su šio gręžinio sutvarkymu su-
siję veiksmai būtų atlikti kur kas anksčiau. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, pa-
daryta išvada, jog RUP taikymas sukels mažesnes neigiamas pasekmes nei privalomojo 
nurodymo vykdymas nepriėmus galutinio teismo sprendimo.
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Remdamasi tuo, kas nurodyta, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog pirmosios ins-
tancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą RUP (2014 m. rugsėjo 
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS624-601/2014).

XIII.5. LEIDIMAS NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR ŽVALGYTI TELKINĮ

4.11. Pareiškėjai L. K. ir M. L. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos adminis-
tracinį teismą, prašydami panaikinti 2008 m. spalio 27 d. Lietuvos geologijos tarny-
bos sprendimo dalį, kuria AB „Kalcitas“ išduotas leidimas naudoti gamtos išteklius bei 
žvalgyti telkinį. Taip pat pateikė prašymą taikyti RUP – sustabdyti minėto leidimo ga-
liojimą toje dalyje, kuria leista naudoti gamtos išteklius bei žvalgyti telkinį. Pareiškėjai 
nurodė, jog AB „Kalcitas“ išdavus leidimą naudoti bei žvalgyti telkinį, bendrovė fak-
tiškai gali pradėti atitinkamą veiklą, todėl, panaikinus skundžiamus administracinius 
aktus, dalis telkinio jau gali būti išeksploatuota, nors pats leidimas ir būtų pripažintas 
neteisėtu. 

Šį pareiškėjų prašymą LVAT atmetė. Pasak teismo, turi būti nustatyta, ar reikalavi-
mo priemonės netaikymo atveju atsirastų ar galėtų atsirasti pareiškėjų nurodomos pa-
sekmės, tokio atsiradimo galimybės realumas, o taip pat – ar, pareiškėjams palankaus 
teismo sprendimo priėmimo atveju sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų 
negalimas. ŽGĮ 14 straipsnis įtvirtina principą, jog naudoti žemės gelmių išteklius ir 
ertmes, išskyrus numatytas išimtis, galima tik pagal žemės gelmių išteklių arba ertmių 
naudojimo projektą. Byloje esančios 2008 m. spalio 27 d. Šiaulių apskrities Akmenės ir 
Joniškio rajonų Narbučių telkinio klinties ir dolomito išteklių dalies naudojimo sutarties 
5 punktas nustato AB „Kalcitas“ pareigą iki nustatyto termino parengti skirtos telki-
nio klinties ir dolomito išteklių dalies naudojimo projektą ir pateikti jį tvirtinti Ge-
ologijos tarnybai. Todėl darytina išvada, jog AB „Kalcitas“, prieš pradėdamas naudoti 
nurodytus išteklius pagal leidimą, privalo parengti ir nustatyta tvarka suderinti naudo-
jimo projektą. Taigi leidimo suteikimas tiesiogiai nesietinas su kasybos darbų pradžia. 
Nustačius, jog leidimo dalies galiojimo sustabdymas bylos nagrinėjimo metu tiesio-
giai neturės įtakos kasybos darbų pradžiai, kitaip tariant, nenustačius realios grėsmės, 
kad šiuo metu netaikius RUP teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasida-
rytų negalimas, padaryta išvada, jog pagrindo taikyti pareiškėjų prašomą reikalavi-
mo užtikrinimo priemonę nėra (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS525-66/2009).

4.12. Pareiškėjas asociacija Pagirių kaimo bendruomenės centras inicijavo ginčą 
dėl administracinio akto dalies – Geologijos tarnybos 2010 m. spalio 28 d. pakartotinio 
leidimo dalies, kuria UAB „Margasmiltė“ leista naudoti Pagirių anhidrito išteklius pa-
gal naudojimo sutarties sąlygas, teisėtumo ir pagrįstumo bei prašė laikinai sustabdyti 
šios akto dalies galiojimą. Pareiškėjo teigimu, ginčijamo leidimo pagrindu trečiasis su-
interesuotas asmuo gali pradėti planuojamą ūkinę veiklą, todėl gali kilti pavojus visuo-
menės sveikatai. 

LVAT pareiškėjo prašymo netenkino. Pasak teismo, iš Geologijos tarnybos 
2010 m. spalio 28 d. leidimo matyti, kad jo dalimi UAB „Margasmiltė“ leista naudoti 
Pagirių anhidrito telkinio gipso ir anhidrito išteklius pagal naudojimo sutarties sąly-
gas. Remiantis 2010 m. spalio 28 d. Kauno apskrities Kauno rajono Pagirių telkinio 
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anhidrito ir gipso išteklių naudojimo sutartimi, kasybos darbus galima vykdyti tik tu-
rint nustatyta tvarka patvirtintą išteklių naudojimo projektą ir TIPK leidimą, o telkinio 
išteklių naudojimo projektui parengti nustatyta data – ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 
31 d. Taigi ginčijamas leidimas trečiajam suinteresuotam asmeniui nesuteikia teisės iš 
karto vykdyti kasybos darbus. Dokumentų rengimas / gavimas dar nėra reali grėsmė 
būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Tuo pačiu dabar nėra jokio realaus pavojaus vi-
suomenės sveikatai. RUP taikymas negali būti siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje 
išvengti galimų naujų teismo procesų (2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS143-302/2011).

XIII.6. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

4.13. Pareiškėjai G. V., J. P., O. A., P. G. ir visuomeninė organizacija ,,Lietuvos ža-
liųjų judėjimas“ prašė panaikinti atsakovo Šiaulių RAAD sprendimo dalis, kuriomis 
atsakovas pritarė trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB ,, Sofita“ ir UAB ,, Oltas“ pla-
nuojamai ūkinei veiklai – kiaulių kompleksų statybai Pakruojo rajono Klovainių se-
niūnijos Palašmenės ir Siečių kaimuose; taip pat prašė laikinai sustabdyti ginčijamų 
sprendimo dalių galiojimą. Pareiškėjai prašymą taikyti RUP grindė aplinkybe, kad gin-
čijamų teisės aktų pagrindu yra vykdomos detaliojo plano rengimo procedūros, todėl 
teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. LVAT šį argu-
mentą pripažino nepagrįstu. Pasak LVAT, teritorijų planavimo dokumentų rengimas 
nėra reali grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti (atkurti buvusią iki ginčija-
mų teisės aktų priėmimo padėtį (ABTĮ 92 str.), todėl nėra pagrindo laikinai sustabdyti 
ginčijamų teisės aktų galiojimo (2006 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS143-133/2006; šiuo aspektu taip pat žr. 2006 m. balandžio 21 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS143-192/2006).

4.14. Pareiškėjas asociacija „Pagirių kaimo bendruomenės centras“ su skun-
du kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno 
RAAD 2010 m. vasario 5 d. sprendimą, kuriuo patvirtinta UAB „Margasmiltė“ pla-
nuojama šachtų tipo kasyklų įrengimo Kauno rajono Pagirių anhidrito telkinyje PAV 
ataskaita; taikyti RUP – laikinai sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą. Pareiškėjas 
nurodė, kad patvirtinus ginčijamą PAV ataskaitą bus rengiamas teritorijų planavimo 
dokumentas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties 
žemę, taip pat atliekami kiti veiksmai, siekiant įgyvendinti planuojamą ūkinę veiklą, 
rengiamas techninis projektas. Teismui galimai priėmus pareiškėjui palankų sprendi-
mą, iškils būtinybė ginčyti ginčijamo sprendimo pagrindu priimtus aktus, dėl ko teis-
mo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

LVAT pareiškėjo prašymo netenkino. Pasak teismo, teritorijų planavimo dokumen-
tų rengimas nėra reali grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti (atkurti buvusią 
iki ginčijamų teisės aktų priėmimo padėtį) tokiu atveju. Atsižvelgiant į bylos medžiagą 
ir kilusio ginčo pobūdį, taip pat nėra pagrindo konstatuoti, jog nesustabdžius ginčija-
mo sprendimo galiojimo pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas 
pasunkėtų arba taptų negalimas. Bylos medžiaga ir nustatytos aplinkybės nepatvirtina, 
jog RUP taikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas. Be to, pareiškėjo prašymas taiky-
ti tokias priemones iš esmės yra grindžiamas nurodant galimus teritorijų planavimo 
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veiksmus, kurie galbūt sukeltų neigiamas pasekmes, tačiau ne pateikiant konkrečius 
įrodymus, patvirtinančius RUP taikymo būtinybę. Prašymas, grindžiamas aplinkybė-
mis, kurios galbūt įvyks ateityje, nagrinėjamu atveju negali būti vertinamas kaip pa-
grįstas (2010 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-240/2010).

4.15. Pareiškėjas Santakos kaimo bendruomenė prašė taikyti RUP – ginčijamų 
Marijampolės RAAD ir AAA galutinių atrankos išvadų dėl UAB „Saerimner“ pla-
nuojamos veiklos galiojimo laikiną sustabdymą, nurodydamas, kad neištyrus UAB  
„Saerimner” vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, lieka pavojus, jog tokia veikla 
gali daryti neigiamą ir negrįžtamą poveikį aplinkai, žmonėms ir jų sveikatai, todėl ne-
pritaikius RUP teismo sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomas, kadangi padarytas 
neigiamas poveikis bus negrąžinamas. Pareiškėjo teigimu, aplinkybė, jog UAB „Saerim-
ner“ vykdo ūkinę veiklą, kuriai yra privalomas PAV ir kuri pažeidžia žmonių teises į 
sveiką, saugią ir švarią aplinką, yra konstatuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. 
sausio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013.

LVAT vertinimu, aplinkybė, ar UAB „Saerimner“ vykdomai ūkinei veiklai yra bū-
tinas poveikio aplinkai vertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl spren-
džiant RUP taikymo klausimą anksčiau nurodyti pareiškėjo argumentai negali būti 
vertinami. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi buvo spren-
džiama dėl UAB „Saerimner“ vykdomos veiklos neatlikus PAV žymiai didesniu mastu 
– 25 000 vnt. penimų kiaulių auginimo, ginčijamais aktais (galutine atrankos išvada) 
leistina vykdyti veikla yra 10 000 vnt. paršelių iki 30 kg, t. y. ji sumažinta nuo 1650 SG 
iki 100 SG (sutartinių gyvulių), todėl minėta kasacinio teismo nutartis negali būti tei-
sinis argumentas sprendžiant dėl RUP taikymo. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, su-
sijusios su galimomis neigiamomis pasekmėmis ateityje (galimas neigiamas poveikis 
aplinkai, žmonių sveikatai), negali būti vertinamos kaip sudarančios pagrindą taikyti 
prašomas RUP. Pareiškėjo teiginiai dėl daromos žalos aplinkai bei žmonių sveikatai yra 
neparemti jokiais įrodymais. Aplinkybės, kuriomis pareiškėjas motyvuoja prašymą dėl 
RUP taikymo, vertintinos kaip pareiškėjo į ateitį nukreiptos, nepagrįstos prielaidos ir 
spėjimai, nesudarantys pakankamo pagrindo prašomos RUP taikymui.

Be to, prašymas taikyti RUP gali būti adresuojamas tik atsakovui. Nors pareiškė-
jas prašo sustabdyti atsakovo priimtus aktus, patenkinus prašymą dėl RUP taikymo, 
trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Saerimner“ būtų sudarytos kliūtys vykdyti 
tam tikrą ūkinę veiklą. Kadangi UAB „Saerimner“ nėra atsakovas šioje byloje, bendro-
vei nėra pareikšti reikalavimai, jos atliekami veiksmai nėra nagrinėjamos bylos dalykas 
ir teismo sprendimu nebus sprendžiama dėl UAB „Saerimner“ teisių ir pareigų, RUP 
negalima suvaržyti šios bendrovės teisių. Atsižvelgiant į tai, pagrindo taikyti reikalavi-
mo užtikrinimo priemones nenustatyta (2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. AS492-871/2013).

4.16. Pareiškėjas UAB „ŽVC“ prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio mi-
nistro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems 
gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 
metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos 
augimo veiksmų programą, skyrimo“ 9 punktą, kuriuo paskirtas finansavimas moks-
linės-gamybinės AB „Precizika“ projekto „Industrinė technologinė linija naujos kar-
tos saulės elementų modulių gamybai (MODLINE)“ kapitalo formavimo išlaidoms iki  
10 068 103,00 Lt padengti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo  
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specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos; 2) panai-
kinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimą (raš-
tą), kuriuo atsisakyta siūlyti nutraukti sutartį dėl AB „Precizika“ Projekto finansavimo;  
3) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD 2010 m. spa-
lio 11 d. raštą, taip pat panaikinti ir RAAD 2010 m. lapkričio 16 d. raštą bei 2010 m. 
lapkričio 5 d. raštą; 4) įpareigoti RAAD teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl 
PAV procedūrų taikymo AB „Precizika“ planuojamai įrengti industrinei technologinei 
linijai – saulės elementų modulių gamybai – pagal Projektą.

Administraciniuose teismuose skundžiamuose atsakovo Vilniaus RAAD 2010 m. 
spalio 11 d. rašte, 2010 m. lapkričio 5 d. ir 2010 m. lapkričio 16 d. raštuose nurodyta, 
kad AB „Precizika“ nereikia atlikti PAV procedūrų tam, kad žemės sklype įrengtų in-
dustrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal projektą „Indus-
trinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamyba“. Pareiškėjas taip 
pat prašė taikyti RUP – sustabdyti minėtus aktus. 

Pareiškėjo prašymas pripažintas nepagrįstu. Pasak LVAT, nagrinėjamu atveju pareiš-
kėjas savo prašyme teismui nepagrindė RUP taikymo būtinumo jokiomis konkrečiomis 
faktinėmis aplinkybėmis ir nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, 
jog nesiėmus prašomos RUP gali kilti realių sunkumų įvykdyti būsimą teismo sprendi-
mą. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių apie trečiojo suinteresuotojo asmens 
AB „Precizika“ daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pareiškėjo kartu su skundu pateik-
tos darbuotojų anketos, kuriose pateikiama pareiškėjo darbuotojų subjektyvi nuomonė 
dėl galimo įrengtos saulės elementų modulių gamyklos poveikio sveikatai, nelaikyti-
ni pakankamu įrodymu, pagrindžiančiu pareiškėjo argumentus. Be to, siekdamas pa-
grįsti galimų finansinių padarinių atsiradimą, pareiškėjas remiasi V. Č. nekilnojamojo 
turto vertinimo ataskaita, kuri yra parengta 2010 m. vasario 28 d., t. y. po to, kai buvo 
priimtas ūkio ministro įsakymas dėl paramos skyrimo trečiajam suinteresuotajam as-
meniui MG AB „Precizika“, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti laikoma tin-
kamu įrodymu, pagrindžiančiu galimus neigiamus finansinius padarinius. LVAT yra 
išaiškinęs, kad finansiniai sunkumai gali būti aplinkybe, į kurią atsižvelgiama, taikant 
RUP, bet tokios aplinkybės egzistavimas turi būti įrodytas, t. y. turi būti įrodyta, kad 
konkretaus ūkio subjekto patiriami finansiniai sunkumai yra tokio pobūdžio, jog jie 
sudaro pagrindą stabdyti ginčijamo akto galiojimą. Reali finansinių sunkumų grėsmė 
turi būti neabejotinai patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz., pareiš-
kėjas turėtų dideliu mastu keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais ir pan.) 
ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas šiuo 
atveju nepateikė jokių duomenų apie jo galbūt patiriamų nuostolių dydį, todėl pareiš-
kėjo nurodytos aplinkybės pačios savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad RUP 
taikymas dėl finansinių sunkumų grėsmės yra šiuo atveju būtinas.

Be to, atsakovo raštai, kurių galiojimą prašo sustabdyti pareiškėjas, yra atsakymai 
į trečiųjų suinteresuotųjų asmenų AB „Precizika“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agen-
tūros bei pareiškėjo paklausimus, kuriuose atsakovas išreiškia savo nuomonę dėl to, 
ar trečiajam suinteresuotajam asmeniui AB „Precizika“ reikia atlikti PAV procedūras 
tam, kad nurodytame žemės sklype galėtų įrengti industrinę technologinę liniją sau-
lės elementų modulių gamybai pagal Projektą. Iš šių raštų turinio darytina išvada, kad 
jų galiojimo sustabdymas jokios įtakos galbūt pareiškėjui palankaus teismo sprendi-
mo įvykdymui neturės, kadangi jie surašyti ne pareiškėjo, o trečiojo suinteresuotojo 
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asmens atžvilgiu. Net ir tuo atveju, jei trečiasis suinteresuotas asmuo negalės grąžin-
ti įsisavintos paramos, neįrodo, kad pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo 
įvykdymas bus apsunkintas, kadangi šis klausimas nėra susijęs su pareiškėjo teisėmis 
ir teisėtais interesais, t. y. santykiai dėl paramos grąžinimo susiklostytų išimtinai tarp 
trečiojo suinteresuoto asmens ir Ūkio ministerijos bei Finansų ministerijos ir Lietuvos 
verslo paramos agentūros.

Teismas, spręsdamas dėl būtinybės taikyti RUP konkrečioje situacijoje, turi remtis 
tomis aplinkybėmis, kurios jau yra įvykusios ir žinomos. Būtent šios faktinės aplinky-
bės ir lemia konkrečių teisės normų pritaikymą. Pareiškėjo teiginiai apie galimus nei-
giamus finansinius padarinius ir galimybę, jog tuo atveju, jei MG AB „Precizika“ įrengs 
cheminių elementų pramoninio mąsto gamyklą, bus prarandamas pagrindinis patalpų 
nuomos verslu užsiimančios įmonės pajamų šaltinis, yra nukreipti į ateitį, grindžiami 
prielaidomis, spėjimais, kurie negali būti pakankamu pagrindu taikyti prašomą reika-
lavimo užtikrinimo priemonę. Be to, pažymėtina, jog RUP taikoma tais atvejais, kai 
priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties at-
kūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas, tuo tarpu pareiškėjas byloje siekia ne būsi-
mo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai 
imtųsi ginti teises ir apsaugotų nuo galimų būsimų teisių pažeidimų. Prašymai taikyti 
RUP, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės prevenciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiš-
kėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali būti tenkinami ir atmestini (2012 m. sausio 
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-78/2012).

XIII.7. ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMAS

4.17. Administracinėje byloje Nr. AS438-265/2007 pareiškėjas prašė taikyti RUP – 
laikinai sustabdyti ginčijamų Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijos nutarimų, 
kuriais įvairiems žuvų išteklių naudotojams (taip pat ir pareiškėjui) buvo paskirsty-
tos šprotų žvejybos kvotos 2007 m., galiojimą. Prašymą dėl RUP taikymo pareiškėjas 
grindė aplinkybėmis, jog yra didelė tikimybė, kad ginčijami nutarimai bus panaikinti, 
o tol, kol bus nagrinėjama byla, nutarimų pagrindu gavusios kvotas įmonės gaus leidi-
mus užsiimti versline žvejyba ir turės teisę žvejoti neteisėtai kvotas negavusių įmonių, 
taip pat ir pareiškėjo, kvotos sąskaita, taip pat gali likusią 5 000 tonų kvotą išmainyti su 
Vokietija. Pareiškėjo nuomone, jei bus panaikinti ginčijami nutarimai, sprendžiant iš 
naujo kvotų paskirstymo klausimą, tikėtina, jog per tą laiką sugautos žuvies kiekiu bus 
mažinamos skirstomos kvotos, dėl to nukentės kvotų negavusios įmonės, taip pat gali 
būti išmainytos likusios 5 000 tonų šprotų kvotos ir šio kiekio kvotų nebelikti.

LVAT pareiškėjo reikalavimą pripažino nepagrįstu. Pasak LVAT, vadovaujan-
tis Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo taisyklių, patvirtintų Žuvininkystės depar-
tamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 
2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-8, 3, 6 bei 8 punktais, kalendoriniams metams 
visiems žuvų išteklių naudotojams (asmenims, nustatyta tvarka įregistravusiems vers-
linės žvejybos veiklą) paskirstomos bendros žuvų išteklių kvotos. Nagrinėjamu atveju 
skundžiamu aktu tarp žuvų išteklių naudotojų buvo paskirstyta šprotų žvejybos kvota, 
t. y. nustatyta, kokį šprotų kiekį iš bendros Lietuvos Respublikai skirtos šprotų kvotos 



679

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

leista sugauti 2007 m. kiekvienam iš Baltijos jūroje pretenduojančių vykdyti verslinės 
žvejybos veiklą asmenų (pastarieji į nagrinėjamą administracinę bylą yra įtraukti tre-
čiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis). Todėl sustabdžius Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijos Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo 2007 m. sausio 31 d. nutari-
mų dėl šprotų žvejybos kvotų paskirstymo galiojimą, neišvengiamai kiltų teisinės pa-
sekmės ne tik pareiškėjui, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims, t. y. būtų apri-
botos jų teisės vykdyti šprotų verslinę žvejybą Baltijos jūroje 2007 m. Tai atitinkamai 
galėtų pažeisti nurodytų asmenų teisėtus interesus bei sąlygoti jų materialinius nuos-
tolius. Taigi darytina išvada, jog ginčijamo akto galiojimo sustabdymas sutrukdytų 
atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo ir tiesiogiai prieštarautų ABTĮ  
92 straipsnio nuostatoms (2007 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS438-265/2007).

XIII.8. PARAMOS SKYRIMAS

4.18. Administracinėje byloje Nr. AS438–147/2013 pareiškėjas prašė sustabdyti 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 3D-705 
„Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007- 
2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba 
vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ 
priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ sąrašo 
patvirtinimo“ galiojimą. 

Pareiškėjo prašymas pripažintas nepagrįstu. Pasak LVAT, bylos medžiaga patvirti-
na, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu tretie-
siems asmenims buvo paskirstyta parama, kurios bendra suma yra 21 545 961 Lt. Dėl 
šios priežasties, teisėjų kolegijos vertinimu, sustabdžius Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo galiojimą, kiltų teisinės pasekmės ne tik 
pareiškėjui, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims, t. y. būtų apribotos jų teisės gau-
ti finansinę paramą. Tai atitinkamai galėtų pažeisti nurodytų asmenų teisėtus interesus 
bei sąlygoti jų materialinius nuostolius. Taigi darytina išvada, jog ginčijamo akto galio-
jimo sustabdymas sutrukdytų atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo 
ir tiesiogiai prieštarautų ABTĮ 92 straipsnio nuostatoms (2013 m. sausio 16 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS438–147/2013).

XIII.9. MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS

4.19. Administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007 pareiškėjas su skundu kreipėsi į 
teismą ir prašė panaikinti Kauno RAAD 2006 m. spalio 9 d. sprendimą. Šiame spren-
dime apskaičiuota ir nurodyta sumokėti 171 350,27 Lt MAT už nuslėptą apmokesti-
namosios pakuotės kiekį. Pareiškėjas taip pat prašė teismo taikyti RUP, t. y. sustabdyti 
ginčijamo akto galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje.

Administraciniai teismai taikyti RUP atsisakė. Pasak teismo, MAĮ 13 straipsnio 
8 punkte numatyta, kad pagal šį įstatymą inter alia administruojamas mokestis už 
aplinkos teršimą. Nors mokesčio už aplinkos teršimo administravimas, šio mokesčio 
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apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimų tvarkos, patikrini-
mų rezultatų įforminimo bei patvirtinimo apskundimas pasižymi tam tikra specifika, 
numatyta MAĮ 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei kituose teisės aktuose, bet pagal MATĮ  
10 straipsnio 4 dalį, nesumokėtas MAT sumokamas arba išieškomas, delspinigiai 
skaičiuojami, permokėta mokesčio suma grąžinama MAĮ nustatyta tvarka. MAĮ 110 
straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas ne-
nustato kitaip, skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokes-
čių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, taip pat mokesčių mokėtojo turimos 
mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą minėtosioms sumoms padengti (išskyrus 
atvejus, kai įskaitoma mokesčių mokėtojo prašymu), tačiau nėra kliūtis taikyti mokes-
tinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas šio įstatymo 95 straipsnyje, arba pa-
grindas jas naikinti. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamas ginčas iš esmės atitinka 
mokestinio ginčo požymius. Pareiškėjas yra padavęs skundą dėl valstybės įstaigos, kuri 
įgaliota tikrinti, ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai už aplinkos teršimą, sprendimo dėl 
patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo jam buvo nurodyta sumokėti atitinkamą mokes-
čio sumą. MATĮ nenumato kitokios taisyklės nei yra nustatyta MAĮ 110 straipsnio  
1 dalyje. Taigi darytina išvada, kad ginčijamų mokesčių priverstinis išieškojimas yra 
sustabdytas pagal įstatymą, nes pareiškėjas yra padavęs skundą, kilus mokestiniam 
ginčui. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, taikyti RUP ir sustabdyti ginčijamo sprendi-
mo galiojimą nėra pagrindo, tai būtų beprasmiška, nes tie veiksmai, su kuriais pareiš-
kėjas sieja grėsmę būsimam teismo sprendimui, priverstinai negali būti įgyvendinti. Jei  
pareiškėjas savo noru pageidauja sumokėti jam apskaičiuotas sumas, jis tai gali pada-
ryti, tačiau tai negali būti pagrindu taikyti RUP, nes pareiškėjo nurodomą grėsmę būsi-
mam teismo sprendimui tokiu atveju sukeltų jo paties savo noru atlikti veiksmai, o ne 
sprendimo galiojimas ir sprendimo pagrindu institucijų atliekami veiksmai (2007 m. 
sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007; dėl MVGI mokesčių 
priverstinio išieškojimo sustabdymo pagal įstatymą, kai yra pateikiamas skundas teis-
mui, ir tokiu atveju nesančio pagrindo taikyti RUP taip pat žr. 2010 m. sausio 22 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. AS146-88/2010).
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XIV. TEISMO SPRENDIMO APLINKOS APSAUGOS SRITYJE VYKDYMAS

1. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms vals-
tybinėms institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms įstaigoms, organizaci-
jos, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje (ABTĮ 14 str.).

2. Įsiteisėjęs teismo sprendimas šalims įgyja res judicata galią, t .y. šalys netenka 
teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų bei teisinių 
santykių ir reikšti tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu. Pripažįstama, kad šalių 
ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią (2008 m. 
lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1818/2008). Viešojo administra-
vimo institucija, iš naujo priimdama administracinį aktą, šio administracinio akto pri-
ėmimo procedūroje negali atlikti tų veiksmų, kurie jau buvo teismo pripažinti neteisė-
tais ir buvo anksčiau apskųsto administracinio akto panaikinimo pagrindas. Priešingu 
atveju būtų paneigta teismo sprendimo res judicata galia (šiuo aspektu žr. 2008 m. lap-
kričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1818/2008).

XIV.1. TEISMO SPRENDIMO VYKDYMO ATIDĖJIMAS

3. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo, pri-
imto aplinkos apsaugos srityje, vykdymo yra vertinamos ir tokio vykdymo pasekmės 
visuomenei bei aplinkai.

3.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-844/2011 LVAT išplėstinė teisėjų 
kolegija pripažino ginčijamą TIPK leidimą, išduotą UAB „VAATC“ ir suteikiantį teisę 
eksploatuoti Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyną ir atliekų priėmi-
mo iš gyventojų aikštelę, neteisėtu. Šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, 
pabrėžė, jog ginčijamo TIPK leidimo panaikinimas reiškia, kad UAB „VAATC“ neten-
ka teisės eksploatuoti ginčo įrenginio, inter alia vykdyti Vilniaus apskrities savivaldy-
bėse susidariusių komunalinių atliekų tvarkymo, šalinant jas aptariamame sąvartyne, 
veiklą. Neabejotina, jog skubus teismo sprendimo vykdymas, t. y. ginčijamo TIPK lei-
dimo panaikinimas ir veikiančio sąvartyno, kuriame šalinamos didžiausioje pagal gy-
ventojų skaičių Vilniaus apskrityje susidarančios nepavojingos atliekos (kasdien apie 
930 tonų), veiklos sustabdymas sukels sunkumų saugiai šalinti susidarančias atliekas, 
kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Be to, sąvartynų uždarymas turi 
būti planuojamas iš anksto bei atliekamas nustatyta tvarka. Šiuo metu galiojančio ATĮ 
11 straipsnio 1 dalis imperatyviai įpareigoja nutraukti inter alia atliekų šalinimo veiklą 
taip, kad jos nutraukimo metu ir po veiklos nutraukimo neatsirastų neigiamas poveikis 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Taigi teisėjų kolegijos vertinimu, nedelsiamas sprendimo 
vykdymas neatitiktų viešojo intereso dėl tinkamo atliekų šalinimo ir tvarkymo, o dėl 
didelio atliekų kiekio kiltų sunkumų, jas šalinant kituose sąvartynuose. Atsižvelgiant į 
tai, teisėjų kolegijai nekilo abejonių, kad neatidėliotinas ginčijamo leidimo panaikini-
mas galėtų sukelti itin sunkių, neadekvačių ir neproporcingų pasekmių Vilniaus regio-
nui ir jo gyventojams.

Administracinių bylų teisenos įstatymas expressis verbis nenumato galimybės 
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atidėti teismo sprendimo vykdymo. Tačiau vadovaujantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi, 
Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, kad teisingumą vykdo tik teismas, nagrinėjamu 
atveju buvo konstatuotas pagrindas atidėti šio sprendimo vykdymą. Pažymėta, jog 
CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teisę teismui inter alia savo iniciatyva spręsti klau-
simą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo. Įvertinus paminėtas reikšmingas aplinkybes, 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, vienerių metų terminas 
laikytinas pakankamu siekiant išspręsti klausimą dėl Vilniaus apskrities savivaldybėse 
susidarančių atliekų šalinimo (pvz., naujo TIPK leidimo teisės aktų nustatyta tvarka 
išdavimo, atliekų šalinimo kituose sąvartynuose organizavimo ar pan.) (2010 m. spalio 
18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2011, Vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
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Rodyklė1

Pavadinimas Skyrius                                                                                                                                            Skyriaus pradžios psl.
Lietuvos Respublikos Konstitucija

5 str. 3 d. VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių SAARSP lėšų panaudoji-
mą, pareigos 587

7 str. 2 d. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 592

23 str.

V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai
V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas
XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su imperaty-
viomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis

513, 516, 642

29 str. 

V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas
VII.3.1. Vietinė rinkliava už leidimą įvažiuoti į saugomą teritoriją
VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar 
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra

516, 588, 590

42 str. 2 d. VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą 552
47, 53, 54 str. I. APLINKOS APSAUGOS TEISINIAI PAGRINDAI 392
71 str. 1 d. V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui 538
84 str. 24 p. V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui 538
118 str. 2 d. II.3.3.3.2. Prokuroro teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą 444

119 str. VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus 
SAARSPĮ pažeidimą 586

127 str. 

VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabu-
čiuose namuose
VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar 
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra

589, 590

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

41 str. VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių SAARSP lėšų panaudoji-
mą, pareigos 587

Orhuso konvencija

2 str. 5 d. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

6 str. 

II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir 
tvirtinimo procese
II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą

414, 417, 431

9 str. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

2002 m. gruodžio 20 d. ES Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 Dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio 
naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką
20 str. 3 d. V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas 535
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/377 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo

10a str. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
V priedo 4 ir 
5 p.

III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo procese 418

1 Šioje rodyklėje yra nurodomas Apibendrinimo skyrius, kuriame plačiau aptariama tam tikra aplinkos apsaugos 
teisiniams santykiams aktualių teisės aktų nuostata.
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2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo

3 str. 3, 5 d. III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 479

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų

VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas 609

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 592

Civilinis kodeksas

1.125 str. 8 d V.1.2.3. Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas
XII.1.1. Ieškinio senatis 526, 657

6.250 str. XII.3. TIPK PARAIŠKOS NEDERINIMAS 659

6.271 str. 

XII. ŽALOS ATLYGINIMAS DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO NETEISĖTŲ 
VEIKSMŲ APLINKOS APSAUGOS SRITYJE
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS
XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

651, 654, 658

6.273 str. 2 d. XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 658
Administracinių bylų teisenos įstatymas

3 str.
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
XI.1.5. Privalomųjų nurodymų ekonominės pasekmės ir jų reikšmė privalomųjų 
nurodymų teisėtumui

528, 654

4 str. 6 d. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

5 str. 1 d., 3 d. 
1 ir 3 p., 56 str. 
1 d.

II.3.1. Viešojo ir privataus intereso atribojimas
II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą,
II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą

423 , 426, 431, 
446

15 str. 1 d. 2 p. V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai 528

15 str. 1 d. 3 p. XII. ŽALOS ATLYGINIMAS DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO NETEISĖTŲ 
VEIKSMŲ APLINKOS APSAUGOS SRITYJE 651

15 str. 1 d. 4 p.
VII.2.1.5. Bylų dėl SAARSP lėšų panaudojimo nagrinėjimo administraciniuose teis-
muose tvarka
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

587,592

16 str. 2 d. V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui 538

22 str. 1 d. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

32 str. 1 d. XI.1.7. Privalomojo nurodymo apskundimo teismui tvarka 647

37 str. 2 d. 1 p.
II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą

426, 431

37 str. 2 d. 7 p. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

71 str. XIII. REIKALAVIMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS BYLOSE DĖL APLINKOS APSAUGOS 
TEISINIŲ SANTYKIŲ 664

101 str. 1 p.
II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą

426, 431

103 str. 3 p. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

Aplinkos apsaugos įstatymas

1 str. 1 d. 22 p. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431
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6 str. 2 d. 10 p. II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą 446
8 str. 10 p. II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą 446
23 str. VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas 612

31 str. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
XI.1. PRIVALOMIEJI NURODYMAI 493, 627

321 str. VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas 612
322 str. XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS 654
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas
3 str. 8 p. XI.1. PRIVALOMIEJI NURODYMAI 627
3 str. 9 p. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai 493
12 str. 1 d. 9 p. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai 493
18 str. XI.1.1. Privalomojo nurodymo prevencinis pobūdis 629
20 str. XI.1.2. Privalomų nurodymų turinys 631
20 str. 1 d. 4 p. XI.1.1. Privalomojo nurodymo prevencinis pobūdis 629
21 str. XI.1.3. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai 641
22 str. XI.1.3. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai 641
23 str. 2, 5, 
7 d. XI.1.7. Privalomojo nurodymo apskundimo teismui tvarka 647

30 str. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai 493
Atliekų tvarkymo įstatymas

2 str. 11 d. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS 592, 654

2 str. 30 d. VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie 
atliekų panaudojimą (išvežimą) 570

4 str. 1 d. XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS 654
11 str. 3 d. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai 493
25 str. VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas 612
30 str. 4 d. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 592

32 str. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS 592, 654

341str. 2 d. 
2 p. VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas 609

346str. 1 d. 
2 p. VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas 609

346str. 3 d. 
4 p. VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas 609

347str. 1 d. 
2 p. VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas 609

35 str. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
VIII.2.1.1. Licencijos panaikinimas ir sustabdymas 493, 613

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas

5 str. 1 d. VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabu-
čiuose namuose 589

Medžioklės įstatymas
7 str. 2 d. V.1.2.2.2. Medžioklės plotai ir teritorijos, kuriose medžioklė yra draudžiama 513
8 str. 1 d. V.1.2.2.2. Medžioklės plotai ir teritorijos, kuriose medžioklė yra draudžiama 513
8 str. 2 d. V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai 513

8 str. 9 d. V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės 
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai 510

8 str. 11 d. V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės 
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai 510

10 str. 2 d. V.1.2.2. Medžioklės plotų sudarymas ir keitimas
V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai 506, 513
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11 str. 2 d. V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete 504

18 str. 2 d.
V.1.2.3.1. Subjektas, turintis teisę sudaryti savivaldybės komisiją medžiojamųjų gyvū-
nų padarytai žalai apskaičiuoti
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai

527,528

18 str. 5, 6 d. V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai 528
22 str. V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai 513

22 str. 1 d. V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės 
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai 510

22 str. 2, 3, 4, 
6, 7 d. V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas 516

22 str. 9 d. V.1.2.2. Medžioklės plotų sudarymas ir keitimas 506
Miškų įstatymas
4 str. 3 d. V.2.1.1. Žemės sklypo, kuriame yra miško žemė, skaidymas 541
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
5 str. 3 d. 1 p. VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą 565
5 str. 4 d. VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą 565

5 str. 5 d. VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie 
atliekų panaudojimą (išvežimą) 570

8 str. 1, 3 d. VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas 560
9 str. 3 d. VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas 560

9 str. 4 d. VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas
VII.1.1.4. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis 560, 573

4 priedas VII.1.1.3.1. Apmokestinamosios pakuotės 567
Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 658
6, 7 str. VII.1.2. Valstybinių gamtos išteklių mokestis 574

6 str. 2 d. VII.1.2.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas
VII.1.2.2. Sankcijos proporcingumas 576, 577

Mokesčių administravimo įstatymas
13 str. 1 d. 8 p. VII.1.1.3.2. Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka 570
16 str. 1, 3 d. VII.1.1.3.2. Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka 570
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
1 str. 1, 2 d. VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI 552

2 str. 14, 21, 
40 d. VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą 552

5 str. 10 d. 5 p. VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI 552
Pajūrio juostos įstatymas

IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE 620
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
2 str. 4, 12, 
15 d. VII.1.1.3.1. Apmokestinamosios pakuotės 567

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsaky-
mu Nr. 684 

VIII.2.1.1. Licencijos panaikinimas ir sustabdymas 613
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

2 str. 3 d. II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos 417

3 str. 3 d. II.2.1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas atrankos dėl PAV procese
III.1.1.1. Atranka dėl PAV 412, 450 

6 str. 2 d. II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos 417

7 str. III.1.1.1. Atranka dėl PAV 450
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7 str. 1 d. II.2.1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas atrankos dėl PAV procese
III.1.1.1. Atranka dėl PAV 412, 450

7 str. 2 d. III.1.1.1. Atranka dėl PAV 450

7 str. 4-6 d.
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
III.1.1.1.1. Galutinės atrankos išvados motyvavimas 450, 454

7 str. 12 d. III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas 460

7 str. 7 ir 13 d. III.1.1.1. Atranka dėl PAV
III.1.1.1.1. Galutinės atrankos išvados motyvavimas 450, 454

8 str. 5 d. II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir 
tvirtinimo procese 414

8 str. 9 d.
III.1.1.2.1. Neigiamas savivaldybės sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos gali-
mybių
III.1.1.2.1.1. Savivaldybės sprendimai, kuriems PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis, netaikytina

462, 464

9 str. 1 d.
III.1.1.3. PAV ataskaita
III.1.1.5.1. PVS vertinimo PAVĮ numatytais atvejais ir PVS vertinimo PAVĮ nenumatytais 
atvejais santykis

466, 472

9 str. 2 d. II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir 
viešo visuomenės supažindinimo procese 415

9 str. 3 d.
II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir 
viešo visuomenės supažindinimo procese
III.1.1.3. PAV ataskaita

415, 466

9 str. 4 d. III.1.1.3. PAV ataskaita 466
9 str. 3-5 d. III.1.1.3. PAV ataskaita 466

9 str. 6 d.
II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir 
viešo visuomenės supažindinimo procese
III.1.1.3. PAV ataskaita

415, 466

10 str. II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos 417

10 str. 1 d. III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose 469, 475

10 str. 6,7 d. III.1.1.3. PAV ataskaita 466
10 str. 7 d. III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 469
10 str. 8 d. III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 469
10 str. 9 d. III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose 475
14 str. III.1.1.3. PAV ataskaita 466
15 str. 1 d. III.1.1.3. PAV ataskaita 466

1 priedas III.1.1.1. Atranka dėl PAV
III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 450, 479

2 priedas III.1.1.1. Atranka dėl PAV 450
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2 str. III.1.1.2.1.1. Savivaldybės sprendimai, kuriems PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis, netaikytina 464
Prokuratūros įstatymas
19 str. 1 d., 2 
d. 1 p. II.3.3.3.2. Prokuroro teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą 444

Rinkliavų įstatymas

2 str. 1 d. VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar 
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra 590

2 str. 3 d. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 592

11 str. 1 d. 7 p. VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabu-
čiuose namuose 589

11 str. 1 d. 8 p. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 592
11 str. 1 d. 
11 p.

VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar 
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra 590

16 str. 2 d. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 592
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Saugomų teritorijų įstatymas
9 str. 2 d. 5 p. III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose 475

32 str. 4 d. IX.1. TEISĖ GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ VEIKLOS SAUGOMOJE TERITORIJOJE APRIBOJI-
MUS 619

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas
4 str. 1, 3, 4 d. VII.2.1. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa 579
4 str. 1 d. VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas 612

4 str. 4 d.

VII.2.1.1. Aktų, priimtų procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo teisėtumo metu, 
ginčijimas teisme
VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus 
SAARSPĮ pažeidimą

582, 586

Standartizacijos įstatymas
X.1.1. Triukšmo kontrolė 623

Teritorijų planavimo įstatymas

2 str. 11, 35 d. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos 
interesą 431

3 str. 2 d. IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE 620
25 str. 1, 4 d. III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 479
Triukšmo valdymo įstatymas

X.1.1. Triukšmo kontrolė 623
Vandens įstatymas

13 str. 1 d. XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su imperaty-
viomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis 642

14 str. 3 d. III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose 475
Viešojo administravimo įstatymas

3 str. 

V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės 
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

504, 510, 535, 
592

8 str.

III.1.1.2.1. Neigiamas savivaldybės sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos gali-
mybių
III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės 
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI
VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą
VII.1.2.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas
VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių SAARSP lėšų panaudoji-
mą, pareigos

462, 469, 504, 
510, 528, 552, 

576, 587

26 str. 3 d. III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas 460
31 str. III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas 460
Vietos savivaldos įstatymas

3 str. 1 ir 3 d. VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus 
SAARSPĮ pažeidimą 586

30 str. 2 d. 1 
ir 3 p.

VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus 
SAARSPĮ pažeidimą 586

Žemės gelmių įstatymas
8 str. 4 d. V.3.2. Žemės gelmių aprobavimas 546
15 str. 2 d. V.3.1. Žemės gelmių tyrimas 543
Žemės įstatymas
21 str. 3 d. VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas 612
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Žuvininkystės įstatymas
10 str. 3, 4, 7 d. V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas 535
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967, kuriuo patvirtintas Planų ir pro-
gramų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas
3.4 p. III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 479
Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio 
vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198
22.6, 42, 48.1, 
48.6 p. V.3.3. Leidimas naudoti naudingąsias iškasenas 548

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 
12 d. nutarimu Nr. 343 
75, 76 p. IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE 620
Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvir-
tintos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 
6, 7 p. V.3.1. Žemės gelmių tyrimas 543
Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintos aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 

19, 211 p. XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su imperaty-
viomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis 642

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 
„Dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“
11-15 p. V.3.2. Žemės gelmių aprobavimas 546
Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašas, patvirtintas 
kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 
4, 7, 10 p. VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą 552
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu 
Nr. 486/359
2 p. V.1.2.3. Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas 526

4-10 p. V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
V.1.2.3.3. Žalos dydis 528, 533

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
9 p. VII.1.1.4. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis 573
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtin-
tas bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
10.1, 10.2 p. VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą 565
Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvir-
tintas bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
6-7 p. VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas 560
Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. 
įsakymu Nr. D1-213 
9.1 p. VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas 560

11-13 p. VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie 
atliekų panaudojimą (išvežimą) 570

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230

14.7 p. VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie 
atliekų panaudojimą (išvežimą) 570

Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos, patvirtintos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 
d. įsakymu Nr. 486
102 p. IV.3. TIPK LEIDIME NUMATYTŲ SĄLYGŲ NESILAIKYMAS 490
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Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro ir 
žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 487/361

7.7 p. V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės 
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai 510

Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449
7 p. V.1.1. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje, Leidimas žvėrių auginimo aptvarui įrengti 502
Leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsaky-
mu Nr. 512
18, 19 p. V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete 504
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967
7.1 p., 7.4 p., 
11 p. III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 479

Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir 
vertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 

3, 4 p. III.1.1.5.1. PVS vertinimo PAVĮ numatytais atvejais ir PVS vertinimo PAVĮ nenumatytais 
atvejais santykis 472

38, 39 p. III.1.1.5.2. PVS vertinimo ataskaitos ekspertizė, ekspertizės išvados ir ataskaitos 
tvirtinimas 473

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomenda-
cijos, patvirtintos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu

7.7, 8 p. VII.2.1.2. Terminai, skirti aktams procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo teisėtumo 
metu priimti 585

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtin-
tos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 

11.11 p. III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo procese 418

27, 271 p. IV.1. TIPK PARAIŠKOS DERINIMAS 486
60, 61.2, 62 p. IV.2. TIPK LEIDIMO PAKEITIMAS (KOREGAVIMAS) 488
64.6 p. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai 493
65 p. IV.4.1. Įspėjimas dėl TIPK leidimo panaikinimo 492

70, 71, 73 p. III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo procese 418

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese 
tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 

18.3 p. II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir 
tvirtinimo procese 414

Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2013 m. 
kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 
19 p. V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas 535
Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu 
Nr. 3D-291 

V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui 538



691

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,  
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas



692

III. Informacinė dalis

2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 
(2014 m. liepos–gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose

2.1.1. Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą, patvirtintos ir užregistruotos 
valstybinę statybų priežiūrą vykdančios institucijos, panaikinimo

Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos mi-
nisterijos kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas, be kita ko, panaikinti atsakovų 
UAB „Veratrum“ ir V. Ž. 2012 m. vasario 28 d., 2012 m. kovo 21 d. ir 2012 m. rugpjūčio 
23 d. surašytas deklaracijas apie statybos užbaigimą, kurios buvo patvirtintos ir užre-
gistruotos ieškovo.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją rū-
šinio teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo 
klausimams spręsti. Nagrinėdama klausimą, ar byla yra teisminga bendrosios kompe-
tencijos teismui ar administraciniam teismui, ši kolegija pažymėjo, kad byloje buvo ke-
liami reikalavimai dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą panaikinimo, rašytinių pri-
tarimų statinio projektui panaikinimo bei neteisėtos statybos padarinių pašalinimo.

Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtin-
to aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (toliau – STR „Statybos 
užbaigimas“) III skyriaus 8.3 punkte nustatyta, kad deklaracija apie statybos užbaigi-
mą (toliau – deklaracija) – tai statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo) ir 
kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai 
užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis priva-
lomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengia-
mas. Statybos įstatymo 24 straipsnis reglamentuoja deklaracijos apie statybos užbai-
gimą sudarymo ir tvirtinimo tvarką. Šią tvarką detalizuoja STR „Statybos užbaigimas“  
VI skyrius, kuriame nurodomi atvejai, kada deklaracija apie statybos užbaigimą yra 
tvirtinama (ir registruojama). Šio teisės akto 35 punkte nurodytais atvejais Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padalinys tvirti-
na deklaraciją (ir ją įregistruoja), o kitais, negu nurodyti reglamento 12 ir 35 punktuo-
se, atvejais deklaracija netvirtinama (STR „Statybos užbaigimas“ 36 p.).

Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, tais atvejais, kuomet vadovaujantis STR „Sta-
tybos užbaigimas“ 36 punktu deklaracijos apie statybos užbaigimą nėra tvirtinamos 
ir teisme ginčijamos tik statytojo surašytos bei pasirašytos deklaracijos apie statybos 
užbaigimą, Deklaracija apie statybos užbaigimą yra dokumentas, parengiamas ir pasi-
rašomas statytojo. Kadangi statytojas nėra viešojo administravimo subjektas, deklara-
cija negali būti laikoma viešojo administravimo veiksmu, o ginčai dėl jos panaikinimo 
– administracinio teisinio pobūdžio ginčais. Deklaracija, kaip statytojo parengiamas ir 
pasirašomas dokumentas, įstatymų nustatyta tvarka sukuria tam tikras civilines teises 
ir pareigas, todėl pripažintinas vienašaliu sandoriu (Civilinio kodekso 1.63 str.), ati-
tinkamai ginčai dėl jos panaikinimo – civilinio teisinio pobūdžio ginčais. Tačiau tais 
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atvejais, kuomet pagal teisės aktų reikalavimus deklaraciją apie statybos užbaigimą yra 
privaloma užregistruoti ir (ar) patvirtinti, viešojo administravimo subjektas – Valsty-
binės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorinio 
padalinys, patvirtindamas ir (ar) užregistruodamas deklaraciją, priima administracinį 
sprendimą. Viešojo administravimo subjekto veikla (šiuo atveju – deklaracijos tvirti-
nimas ir (ar) užregistravimas) priimant administracinius sprendimus priskiriama vie-
šojo administravimo sričiai, o ginčai, kilę šioje srityje, nagrinėjami administraciniuose 
teismuose. Nagrinėjamu atveju reikalavimai panaikinti Valstybinės teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcijos sprendimus, kuriais buvo užregistruotos atsakovų deklara-
cijos apie statybos užbaigimą, teismingi administraciniam teismui (2014 m. rugpjūčio 
14 d. nutartis byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, UAB „Veratrum“ ir V. Ž.,  
T-101-2014).

2.1.2. Dėl atlyginimo žalos, atsiradusios dėl galimai netinkamai Lietuvos banko 
vykdytos komercinio banko priežiūros bei netinkamai atlikto audito

Ieškovai kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, prašydami priteisti jų 
naudai solidariai iš atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos banko, ir  
UAB ,,Deloitte Lietuva“ 9 318 338,73 Lt nuostolių. Ieškinyje nurodė, kad žala atsira-
do dėl Lietuvos banko ir UAB ,,Deloitte Lietuva“ veiksmų (neveikimo), t. y. Lietuvos 
bankas ir jo tarnautojai netinkamai ir aplaidžiai vykdė Ūkio banko priežiūrą – turė-
damas pareigą prižiūrėti Ūkio banko veiksmus, turėdamas teises bei galimybes imtis 
atitinkamų priemonių, Lietuvos bankas nesukontroliavo (nesustabdė) Ūkio banko 
paskolų, kurių grąžinimas nebuvo tinkamai užtikrinamas, teikimo su banko akcinin-
ku susijusioms įmonėms. Priežiūros institucija laiku nesiėmė poveikio priemonių, kai 
kilo grėsmė saugiai ir patikimai banko veiklai, kai bankas nevykdė riziką ribojančių 
normatyvų (kapitalo pakankamumo normatyvo), kai jis pažeidinėjo įstatymus ir tei-
sės aktus, dėl ko kilo grėsmė banko indėlininkų interesams. Ieškovų nuomone, Ūkio 
banko veiklą reikėjo stabdyti dar 2009 metų pabaigoje ar anksčiau, nes jau tuo metu 
jis neatitiko kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodiklių. Nuostolius kildindami iš  
UAB ,,Deloitte Lietuva“ veiksmų, ieškovai nurodė, kad Ūkio banko finansinės atas-
kaitas iki pat 2013 m. buvo audituojamos nepriklausomų auditorių kompanijos UAB 
„Deloitte Lietuva“, kaip tą numato Finansų įstaigų įstatymas. Teikdama išvadas, kad 
Ūkio banko finansinės ataskaitos teisingai atspindėjo banko finansinę būklę atitinka-
mai 2003–2013 metais, audito įmonė grubiai pažeidė visas Finansų įstaigų įstatymo  
44 straipsnio normas, nes jos išvados kardinaliai priešingos Lietuvos banko atlikto pa-
tikrinimo išvadoms. Dėl to audito kompanijai UAB „Deloitte Lietuva“ neva kyla atsa-
komybė ne tik dėl netinkamai atliktos pareigos, bet ir dėl ieškovų nuostolių atlyginimo, 
nes jeigu audito įmonė būtų tinkamai atlikusi auditą ir paskelbusi realią būklę atitin-
kančias išvadas, ieškovai nebūtų pasirašę su Ūkio banku indėlių ir kitų sutarčių, dėl 
kurių atsirado nuostoliai.

Kauno apygardos teismas nutartimi atsisakė priimti ieškovų ieškinį, kaip nenagri-
nėtiną bendrosios kompetencijos teismų. Atskirąjį skundą dėl tokio pirmosios instancijos 
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teismo sprendimo nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas nutarė kreiptis į Specialiąją 
teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Spręsdama šį klausimą, Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad ginčai dėl žalos at-
lyginimo yra civilinio pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie yra priskirti nagrinėti ben-
drosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Admi-
nistraciniai 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.).

Nagrinėtu atveju reikalavimas valstybei dėl žalos atlyginimo buvo grindžiamas 
valstybės institucijos – Lietuvos banko, neteisėtu veikimu ir neveikimu, t. y. pareigos 
prižiūrėti ir kontroliuoti bankų veiklą nevykdymu, taip pažeidžiant Bankų įstatymą bei 
Finansų įstaigų įstatymą. Šis reikalavimas dėl žalos, atsiradusios dėl valstybės instituci-
jų neteisėtų veiksmų vykdant viešosios teisės reglamentuojamą veiklą, patenka į Civili-
nio kodekso 6.271 straipsnio reglamentavimo sritį, todėl nagrinėtinas administracinia-
me teisme.

Dėl byloje pareikšto reikalavimo UAB „Deloitte Lietuva“ (audito bendrovei) at-
lyginti žalą, netinkamai atlikus Ūkio banko veiklos auditą, Specialioji teisėjų kolegija 
pažymėjo, kad atsakovas UAB „Deloitte Lietuva“ nėra viešojo administravimo subjek-
tas, todėl šis reikalavimas nepateko į minėto Administracinių bylų teisenos įstatymo  
15 straipsnio 1 dalies 3 punkto sritį ir buvo teismingas bendrosios kompetencijos teis-
mui. Tačiau kadangi aptariamu atveju reikalavimas solidariai atlyginti žalą buvo kildi-
namas tiek iš viešojo administravimo subjekto viešojo administravimo srityje atliktų 
neteisėtų veiksmų, tiek iš privataus subjekto (juridinio asmens) neteisėtų veiksmų, šis 
ginčas buvo mišrus. Pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį teismin-
gumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš 
kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas 
priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (do-
minuojančio teisinio santykio taisyklė) (Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d.). Specia-
lioji teisėjų kolegija apžvelgiamoje byloje pripažino dominuojančiais administracinius 
teisinius santykius, nes pagrindinis byloje sprendžiamas klausimas buvo dėl Lietuvos 
banko veiksmų bankų priežiūros ir kontrolės srityje. Todėl ginčas turėjo būti nagri-
nėjamas administraciniame teisme (2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartis byloje V. R. D. 
ir kt. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos banko, ir UAB „Deloitte Lietuva“, 
T-102-2014).

2.1.3. Dėl nesutikimo su atlyginimo už administraciniu aktu nustatyto servitutą 
dydžiu

Ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama pa-
naikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo 
skyriaus vedėjo įsakymo dalį, kurioje nurodyta, kad nuostoliai dėl žemės servitutų nu-
statymo atlyginami, išmokant 3 744 Lt dydžio vienkartinę kompensaciją žemės skly-
po savininkei (ieškovei). Ieškovė nesutiko su nustatytu nuostolių atlyginimo dydžiu ir 
vienkartiniu kompensacijos pobūdžiu.
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Šis teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją rūšinio teismingumo 
tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo klausimams spręsti,  
prašant išnagrinėti klausimą, ar byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui, 
ar administraciniam teismui.

Patvirtindama teismo abejones Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, kad 
ginčo įsakymu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir 
Rietavo skyriaus vedėjas nustatė privačios žemės sklypui, nuosavybės teise priklausan-
čiam ieškovei T. V., žemės servitutus. 

Kadangi ginčas kilo dėl administracinio akto, todėl toks reikalavimas laikytinas 
administracinio pobūdžio ir teismingas administraciniam teismui. Specialioji teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad ginčas dėl kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu 
nustatytu servitutu buvo kilęs tarp ieškovės ir viešojo administravimo subjekto, kuris 
ir nustatė kompensacijos rūšį bei dydį (2014 m. rugsėjo 1 d. nutartis byloje T. V. prieš 
Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, T-103-2014).

2.1.4. Dėl turtinės žalos, atsiradusios patyrus išlaidas, susisijusias su nepagrįstai 
pradėta administracinio teisės pažeidimo procedūra, atlyginimo

Ieškovas 2014 m. gegužės 28 d. kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieški-
niu, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento (toliau – RAAD), 1 912 Lt žalos atlyginimo. Nurodė, kad Varė-
nos rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi administracinio teisės 
pažeidimo byloje panaikino Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūros nutarimą, kuriuo 
ieškovui buvo paskirta 275 Lt piniginė bauda pagal Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 78(1) straipsnio 1 dalį ir bylą nutraukė. Nuo protokolo surašymo iki galutinės 
teismo nutarties praėjo daugiau nei vieneri metai, ieškovas patyrė išlaidas, susijusias su 
teismine gynyba ir įrodymų teikimu administracinio teisės pažeidimo byloje, t. y. dėl 
neteisėtų Alytaus RAAD pareigūnų veiksmų jis patyrė minėtą turtinę žalą.

Alytaus rajono apylinkės teismas nutartimi atsisakė priimti ieškinį ir grąžino jį 
ieškovui konstatavęs, kad ginčas teismingas administraciniams teismams. Kauno apy-
gardos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl minėtos pirmosios instancijos teis-
mo nutarties, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti klausi-
mą dėl bylos rūšinio teismingumo. 

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad atsakomybę už žalą, atsi-
radusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, numato Civilinio kodekso 6.271 
straipsnis. Ginčus dėl žalos atlyginimo pagal šį straipsnį nagrinėja administraciniai 
teismai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p.). Kadangi apžvelgiamu 
atveju pareiškėjas kėlė ginčą dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų nagrinėjant administra-
cinio teisės pažeidimo bylą padarytos žalos atlyginimo, ši byla turėjo būti nagrinėjama 
administraciniame teisme (2014 m. rugsėjo 22 d. nutartis byloje M. B. prieš Lietuvos 
valstybę, atstovaujamą Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento, T-107-2014).
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2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose

2.2.1. Dėl buto pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos užtikrinant Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme numatytas 
garantijas, sąlygų pakeitimo

Ieškovai Kauno apylinkės teismui pateiktame ieškinyje prašė pakeisti Nekilnoja-
mojo daikto pirkimo–pardavimo sutartyse, patvirtintose notaro, nustatytas butų su rū-
sio patalpomis kainas, jas sumažinant iki nurodytos sumos. Ieškovai nurodė, kad pagal 
Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, 
šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat Valstybės garantijų ir lengvatų, numa-
tytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įstaty-
mą (toliau – Kompensacijų įstatymas) ir remiantis šio įstatymo 9 straipsniu, atsakovas 
ieškovams suteikė valstybės garantinius dokumentus (toliau – valstybės garantija), pa-
gal kuriuos valstybė įsipareigojo suteikti kitas didesnės vertės gyvenamąsias patalpas, 
kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, bus 
neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės remia-
mų būsto kreditų nuostatų dydžių, ieškovai privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės 
nustatyta tvarka ir terminais. Vykdant nurodytas Valstybės garantijas, atsakovas Kauno 
miesto savivaldybė, atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos, sudarė 
su ieškovais nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis, kuriose pardavėjas pir-
kėjams pareiškė ir garantavo, kad nėra paslėptų parduodamo turto trūkumų, dėl kurių 
šio nekilnojamojo daikto nebūtų galima naudoti pagal paskirtį arba jų naudingumas 
sumažėtų taip, kad pirkėjai apie tuos trūkumus žinodami nebūtų pirkę arba nebūtų 
už juos tiek mokėję. Pardavėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už minėtus truku-
mus, jeigu neįrodo, kad jie atsirado po nekilnojamojo daikto perdavimo dėl pirkėjų 
ar trečiųjų asmenų kaltės, arba nenugalimos jėgos. Nepaisant nurodytų pareiškimų ir 
garantijų, apsigyvenus atsakovo užsakymu statytuose butuose, pamažu pradėjo aiškėti 
paslėpti buto trūkumai (statinių defektai). Vadovaujantis minėtomis sutartimis, paaiš-
kėjus, kad minėti pardavėjo pareiškimai ir garantijos neatitinka tikrovės, šis įsipareigo-
ja savo sąskaita ir rizika atlikti visus reikiamus ir pageidautinus veiksmus trūkumams 
pašalinti bei atlyginti pirkėjams visus su tuo susijusius nuostolius ir išlaidas. Civilinio 
kodekso 6.334 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad tais atvejais, kai parduotas 
daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, 
tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareika-
lauti, kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina.

Nagrinėdamas ieškinį teismas nurodė, kad byloje ieškovai nesuformulavo reika-
lavimų, kuriais tiesiogiai būtų keliamas ginčas dėl viešojo administravimo subjekto 
(Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus) priimtų individualių admi-
nistracinių aktų – valstybės garantijų, išduotų nuosavybės teisių atkūrimo procese 
buvusiam savininkui grąžintame bute gyvenusiems nuomininkams, ir jų įvykdymo 
tvarką nustatančių Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų 
įsakymų, tačiau nurodė, kad byloje kilusiam ginčui išspręsti turėtų būti taikomos tokių 
valstybės garantijų įgyvendinimo tvarka ir sąlygos, jų turėtojų teises ir pareigas bei len-
gvatas reglamentuojantis Kompensacijų įstatymas. Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 
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nuostatos yra specialiosios ieškovų nurodytų Civilinio kodekso normų atžvilgiu, todėl 
manytina, kad ieškinyje keliamas ginčas galbūt patenka į viešojo administravimo sritį. 
Atsižvelgiant į ieškinyje suformuluotus reikalavimus, Kauno apylinkės teismas kreipė-
si į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu nuspręsti, kuriame iš teismų – bendrosios 
kompetencijos ar administraciniame – nagrinėtinas ginčas. 

Ši kolegija pirmiausia priminė, kad iš tiesų ginčai dėl minėtų valstybės garantijų 
yra nagrinėtini administraciniame teisme. Valstybės garantijų sugrąžintų natūra gy-
venamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams išdavimo bei įgyven-
dinimo tvarka yra sudedamoji nuosavybės teisių atkūrimo proceso dalis, kurią regla-
mentuoja Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, 
Kompensacijų įstatymas, atitinkami poįstatyminiai teisės aktai. Valstybės garantijų su-
teikimas, kaip ir apskritai nuosavybės teisių atkūrimo procesas, yra viešojo administra-
vimo sritis. 

Tačiau Specialioji teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad šioje byloje ginčas kilo 
ne dėl teisės pasinaudoti valstybės garantija (valstybės garantijos suteikimo), bet dėl 
gyvenamosios patalpos pirkėjo ir pardavėjo teisių ir pareigų pirkimo–pardavimo san-
tykiuose. Pagal keliamo reikalavimo pobūdį šis ginčas buvo kilęs iš civilinių teisinių 
santykių, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. liepos 8 d. nu-
tartis byloje A. G. ir kt. prieš Kauno miesto savivaldybę, T-87-2014).

2.2.2. Dėl Lietuvos advokatūros visuotinio advokatų susirinkimo sprendimų 
panaikinimo

Ieškovai kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydami pri-
pažinti negaliojančiais Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo dalis dėl L. V. P. 
kandidatūros įrašymo į Advokatų tarybos pirmininko rinkimų biuletenį, dėl L. V. P. 
kandidatūros įrašymo į Advokatų tarybos narių rinkimų biuletenį, dėl L. V. P. išrinki-
mo Advokatų tarybos nariu bei dėl Lietuvos advokatūros revizijos komisijos veiklos 
ataskaitos patvirtinimo, taip pat prašydami įpareigoti Lietuvos advokatūros revizijos 
komisiją atlikti Lietuvos advokatūros veiklos auditą už 2013 metus ne vėliau kaip per 
30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Vilniaus miesto apylinkės teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, nuta-
rė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti klausimą dėl bylos rūšinio 
teismingumo. Atmesdama bendrosios kompetencijos teismo abejones, ši kolegija pir-
miausia pastebėjo, jog Advokatūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lie-
tuvos advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis. Pagal Advokatūros 
įstatymo 56 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas, Lietuvos advokatai vienijasi į juridinį asme-
nį – Lietuvos advokatūrą, kuri įgyvendina advokatų savivaldą. Jos valdymo organai, be 
kita ko, yra Visuotinis advokatų susirinkimas ir Advokatų taryba (Advokatūros įsta-
tymo 58 str. 1 d.). Taigi, Lietuvos advokatūra yra Lietuvos advokatų, kaip nepriklau-
somos Lietuvos teisinės sistemos dalies, savivaldos institucija, turinti specifinę teisinę 
padėtį Lietuvos teisinėje sistemoje. Lietuvos advokatūra negali būti prilyginta viešojo 
administravimo subjektui, o jos vykdoma veikla nelaikytina viešuoju administravi-
mu. Atsižvelgiant į tai, viešuoju administravimu nelaikytinas ir Advokatūros įstatymo  
59 straipsnio 2 dalyje nustatytų Visuotinio advokatų susirinkimo bei to paties įstatymo 
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60 straipsnio 2 dalyje nurodytų Advokatų tarybos funkcijų įgyvendinimas, nes tai yra 
susiję su advokatų savivaldos įgyvendinimu. Atitinkamai kilęs ginčas buvo nagrinėti-
nas bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. liepos 14 d. nutartis byloje R. K. ir kt. 
prieš Lietuvos advokatūrą, T-90-2014).

2.2.3. Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio padalinio 
atsisakymo pradėti tyrimą dėl administracinio teisės pažeidimo

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašy-
damas panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos (toliau –  VSDFV) Vilniaus skyriaus sprendimą, kuriuo 
buvo atsisakyta pradėti administracinio teisės pažeidimo, numatyto Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 188(6) straipsnyje, teiseną ir kaltus asmenis 
patraukti administracinėn atsakomybėn. Nurodė, kad 2014 m. sausio 21 d. VSDFV Vil-
niaus skyriui pateikė prašymą dėl ligos pašalpos už nedarbingumo laikotarpį apskai-
čiavimo ir išmokėjimo, tačiau VSDFV Vilniaus skyrius išmokėti pašalpos negalėjo, nes 
du pareiškėjo draudėjai (bendrovės, kuriose pareiškėjas dirbo) nepateikė NP-SD pra-
nešimų (formų). Draudėjų vadovai buvo nurodę, jog pareigą pateikti minėtus praneši-
mus turėjo vyriausioji buhalterė. Todėl pareiškėjas 2014 m. vasario 4 d. su pareiškimu 
kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių, prašydamas vadovaujantis ATPK 9, 20, 21, 188(6) 
ir 246(4) straipsniais pradėti administracinio teisės pažeidimo tyrimą ir minėtai vy-
riausiajai buhalterei skirti administracinę nuobaudą – piniginę baudą. VSDFV Vilniaus 
skyrius 2014 m. vasario 24 d. raštu informavo pareiškėją, kad pradėti administracinio 
teisės pažeidimo tyrimą atsisakyta, kadangi institucija neprivalo to daryti. VSDFV pa-
reiškėjo skundą dėl VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimo panaikinimo taip pat atmetė. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klau-
simą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teis-
mingumo klausimą. Patvirtindama kilusias abejones, Specialioji teisėjų kolegija pir-
miausia pažymėjo, kad minėtame ATPK 188(6) straipsnyje įtvirtinta administracinio 
teisės pažeidimo – valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų apskaičiavimo ir jų 
mokėjimo tvarkos pažeidimas – sudėtis. ATPK 246(4) straipsnio 1 dalis numato, jog 
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos nagrinėja šio kodekso 
188(6) straipsnio pirmojoje dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas. 
Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo adminis-
travimo įstaigų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti admi-
nistracines nuobaudas turi teisę VSDFV direktorius ir jo pavaduotojai, VSDFV terito-
rinių skyrių direktoriai ir jų pavaduotojai, VSDFV Karinių ir joms prilygintų struktūrų 
skyriaus direktorius ir jo pavaduotojai, VSDFV Užsienio išmokų tarnybos direktorius 
ir jo pavaduotojai.

Ginčytas VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimas buvo priimtas ne vykdant viešąjį 
administravimą, o atliekant veiklą, susijusią su administracinių teisės pažeidimų bylų 
teisena, t. y. skundžiamu sprendimu buvo nuspręsta nepradėti tyrimo administracinio 
teisės pažeidimo byloje. Taigi, šiuo atveju pareiškėjo skundas iš esmės buvo siejamas 
su VSDFV Vilniaus skyriaus, kaip institucijos, pagal ATPK 246(4) straipsnį įgaliotos 
nagrinėti ATPK 188(6) straipsnio pirmojoje dalyje numatyto administracinio teisės  
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pažeidimo bylą, veikla. Atsižvelgusi į pareiškėjo skundą ir ginčyto VSDFV Vilniaus 
skyriaus sprendimo turinį, Specialioji teisėjų kolegija laikė, kad nepaisant jo formos, šis 
sprendimas pagal savo esmę buvo įgalioto nagrinėti administracinių teisės pažeidimų 
bylas subjekto priimtas nutarimas nepradėti administracinio teisės pažeidimo tyrimo. 
Remiantis Teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, administracinių teisės pažeidimų 
bylas nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai, todėl aptariamas ginčas buvo teis-
mingas bendrosios kompetencijos teismui (2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartis byloje R. 
M. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, T-85/2014).

2.2.4. Dėl žalos, galbūt atsiradusios dėl teismo atsisakymo parengti ir pateikti 
išnagrinėtos baudžiamosios bylos kopiją, atlyginimo

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės  
1 300 Lt už Viešojo administravimo įstatymo pažeidimą ir 1 000 Lt už Teisės gauti in-
formaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo pažeidimus. Nuro-
dė, kad 2014 m. birželio 4 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu parengti 
jam kopiją baudžiamosios bylos, kurioje jis yra pripažintas kaltu. Į jo prašymą Vilniaus 
apygardos teismas atsakė tik liepos 16 dieną raštu, t. y. praleidęs Viešojo administra-
vimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytus terminus, bei nurodė, kad bylos kopiją reng-
ti atsisako. Ieškovo teigimu, pranešimą pasirašiusi teisėja sąmoningai jį ignoravo kaip 
nuteistą ir bausmę atliekantį asmenį, ir taip jį pažemino, sukeldama jam neigiamus iš-
gyvenimus ir padarydama neturtinę žalą. 

Valstybei atstovaujanti Teisingumo ministerija atsiliepime į pareikštą ieškinį nu-
rodė, kad atsisakydamas parengti išnagrinėtos baudžiamosios bylos kopijas, teismas 
atliko neprocesinius veiksmus, nesusijusius su teisingumo vykdymu ir veikė, kaip vals-
tybės valdžios institucija, atlikdama jai priskirtas administravimo funkcijas, apibrėžtas 
Teismų įstatymo 103 straipsnyje, tad dėl žalos, kilusios dėl valstybinio administravimo 
subjekto veiksmų, atlyginimo ieškovas turėtų kreiptis į administracinį teismą.

Kilus abejonių dėl šios bylos rūšinio teismingumo, Vilniaus miesto apylinkės teis-
mas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti rūšinio teismingumo 
klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad pagal Administracinių bylų teisenos 
įstatymą, administracinių teismų kompetencijai priskiriami visi ginčai, kilę iš admi-
nistracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį 
administravimą. Tačiau teismas yra viena iš valstybės valdžių, kuriai pavesta teisingu-
mo vykdymo funkcija ir kurios veikla grindžiama nepriklausomumo principu. Teis-
mas, įgyvendindamas savo konstitucinę paskirtį – teisingumo vykdymą, neveikia kaip 
viešojo administravimo subjektas Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo 
prasme ir neatlieka funkcijų, kurios iš esmės būdingos vykdomosios valdžios institu-
cijoms. Teismų įstatymo numatyta teismo veikla, susijusi su teismų administravimu, 
yra speciali administravimo sritis, kuri taip pat nelaikytina viešuoju administravimu. 
Kadangi teismas nepatenka į viešojo administravimo sistemos subjektų ratą, tad pa-
gal bendrą taisyklę teismas nelaikytinas valstybės valdžios institucija Civilinio kodekso  
6.271 straipsnio prasme.
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Vilniaus apygardos teismo veiksmai atsisakant išduoti nuteistajam baudžiamosios 
bylos kopiją yra susiję su teisingumo vykdymu ir nėra viešojo administravimo veiks-
mai, todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendė, jog ginčas turi būti nagrinėjamas ben-
drosios kompetencijos teisme (2014 m. spalio 20 d. nutartis byloje M. N. prieš Lietuvos 
valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, T-116-2014).

2.2.5. Dėl leidimo įregistruoti statinius be valstybinės žemės sklypo, kuriame šie 
statiniai pastatyti, patikėtinio sutikimo

Ieškovas kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui Lietu-
vos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministeri-
jos Utenos skyriaus, dėl leidimo registruoti statinius be žemės sklypo savininko (vals-
tybės) sutikimo. Teismo prašė leisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoti ieškovui  
UAB ,,Aukštaitijos traktas“ nuosavybės teise priklausančius statinius, esančius ginčo 
žemės sklype, be žemės sklypo savininko, veikiančio per patikėtinį, sutikimo. Nurodė, 
kad žemės savininkas – Lietuvos Respublika, veikianti per Nacionalinės žemės tarny-
bos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyrių, atsisakė duoti tokį sutikimą, šį atsisa-
kymą motyvuodamas teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališką statybą.

Utenos rajono apylinkės teismui kilo abejonių, ar šioje byloje ieškovo pareikšti 
reikalavimai nagrinėtini bendrosios kompetencijos ar administraciniame teisme, todėl 
teismas kreipėsi su prašymu į Specialiąją teisėjų kolegiją.

Spręsdama klausimą dėl bylos rūšinio teismingumo Specialioji teisėjų kolegija pa-
stebėjo, kad nagrinėtu atveju ginčas kilo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos, atstovaujančios Lietuvos Respublikai, kaip žemės sklypo savininkei, 
atsisakymo išduoti sutikimą įregistruoti pastatytus statinius. Nacionalinė žemės tarny-
ba prie Žemės ūkio ministerijos, priimdama atsisakymą išduoti sutikimą įregistruoti 
pastatytus statinius, veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas, bet kaip civilinių 
teisinių santykių dalyvis, įgyvendinantis atitinkamas turtines teises bei pareigas, susi-
jusias su valstybei, kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu. 
Todėl ginčas šiuo atveju kilo iš civilinių teisinių santykių ir turėjo būti sprendžiamas 
bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. gruodžio 1 d. nutartis byloje UAB „Aukš-
taitijos traktas“ prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus, T-140-2014).

2.2.6. Dėl Vyriausybės atstovo prašymo panaikinti vietos savivaldos institucijų 
sprendimus, dėl jų valdomų antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų 
reorganizavimo

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
sprendimą, kuriuo pritarta, kad VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ir VšĮ Vilniaus 
miesto psichikos sveikatos centras būtų reorganizuotos sujungimo būdu į vieną juri-
dinį asmenį – VšĮ Vilniaus Antakalnio klinikinę ligoninę. Nurodė, kad šis sprendimas 
prieštarauja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 2 daliai, Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytam įstatymo viršenybės 
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principui bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4, 6 ir 7 punktams. Pasak 
pareiškėjo, Vilniaus miesto savivaldybė gali įgyvendinti jai deleguotą valstybės funkci-
ją – valdyti jos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir (ar) 
organizuoti antrinę bei tretinę asmens sveikatos priežiūrą įstatyme numatytais atvejais 
ir tvarka (Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 1 d. 34 p.), tačiau ne savarankiškai vykdy-
ti tokių įstaigų reorganizavimą. Pažymėjo, kad, išskyrus Sveikatos sistemos įstatymo  
63 straipsnio 1 dalies 7 punktą, numatantį savivaldybės tarybos kompetenciją pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigų steigime, reorganizavime ar likvidavime, jokių kitų įgalio-
jimų steigti, reorganizuoti ar likviduoti kitas nei pirminės sveikatos priežiūros įstai-
gas savivaldybės tarybai nenumatyta ir nepavesta. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, 
pritarusi VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Vilniaus miesto psichikos svei-
katos centro reorganizavimui, viršijo savo įgaliojimus, piktnaudžiavo valdžia. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi 
pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai, iki byloje įsiteisės teismo spren-
dimas, sustabdė ginčyto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo galiojimą. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl šios 
pirmosios instancijos teismo nutarties, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašyda-
mas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad byloje ginčytu Vilniaus mies-
to savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.97 straipsnio  
4 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 
28 straipsnio 9 punktu ir Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 
be kita ko, nuspręsta pritarti, kad VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ir VšĮ Vilniaus 
miesto psichikos sveikatos centras būtų reorganizuotos sujungimo būdu į vieną juridi-
nį asmenį – VšĮ Vilniaus Antakalnio klinikinę ligoninę. 

Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punkte numatyta, kad išimti-
nė savivaldybės tarybos kompetencija apima savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstai-
gų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, užda-
rųjų akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, dalyvavimą steigiant, 
reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis. Sveikatos 
priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktas nustato, kad Lietuvos nacionalinės 
sveikatos sistemos viešosios įstaigos steigėjo (steigėjų) kompetencijai priklauso steigti 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos filialus, reorganizuoti ir li-
kviduoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešąją įstaigą.

Nagrinėtu atveju, nors ginčytas sprendimas buvo priimtas viešojo administravi-
mo subjekto, tačiau jam įgyvendinant viešųjų įstaigų steigėjo įgaliojimus. Sprendimas 
reorganizuoti viešąsias įstaigas Civiliniame kodekse nustatytu jungimo būdu yra be-
tarpiškai susijęs su civiliniais teisiniais santykiais ir jį priimdama Vilniaus miesto savi-
valdybės taryba veikė kaip civilinių santykių subjektas. Todėl Specialioji teisėjų kolegi-
ja sprendė, kad kilęs ginčas buvo civilinio teisinio pobūdžio ir turėjo būti nagrinėjamas 
bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. gruodžio 16 d. nutartis byloje Vyriausybės 
atstovas Vilniaus apskrityje prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, T-118/2014).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

3.1. 2014 m. birželio 5 d. prejudicinis sprendimas byloje dėl  
Bashir Mohamed Ali Mahdi 

(C-146/14 PPU)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esan-
čių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348,  
p. 98) (toliau – Direktyva 2008/115/EB) 15 straipsnio išaiškinimo. 

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnyje reglamentuojamos trečiųjų šalių piliečių 
sulaikymo siekiant išsiųsti sąlygos bei procesinės garantijos. Faktinių aplinkybių, ku-
rioms esant nacionalinės institucijos sprendžia dėl neteisėtai valstybėje esančio trečio-
sios šalies piliečio išsiuntimo, įvairovė lemia tai, jog nacionalinėms institucijoms dažnai 
kyla klausimų dėl trečiosios šalies piliečio sulaikymo teisėtumo bei įvairių procesinių 
aspektų užtikrinant, kad viena pagrindinių asmens teisių – teisė į laisvę – nebūtų nepa-
grįstai ribojama. Apžvelgiamoje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau 
– ir Teisingumo Teismas) pateikė ne vieną aktualų išaiškinimą, susijusį su trečiosios 
šalies piliečio, neturinčio asmens tapatybės dokumentų, sulaikymo procedūra. Šioje 
byloje pabrėžta, kad vien tik atitinkamų dokumentų neturėjimas pats savaime negali 
pateisinti sulaikymo pratęsimo, todėl valdžios institucijos turi įvertinti visas reikšmin-
gas aplinkybes, kad nuspręstų, ar šiam piliečiui galima veiksmingai taikyti švelnesnę 
prievartos priemonę arba ar tebėra pavojus, kad jis pasislėps. Apžvelgiamame sprendi-
me taip pat akcentuota, jog bet koks pasibaigus maksimaliam trečiosios šalies piliečio 
pradinio sulaikymo terminui kompetentingos institucijos sprendimas dėl tolesnių prie-
monių turi būti priimtas rašytinio akto forma, nurodant šį sprendimą pagrindžiančius 
faktinius ir teisinius motyvus. Šioje byloje Teisingumo Teismas suformavo ir tam tikras 
nuostatas, paaiškinančias, kokių veiksmų valdžios institucijos turėtų imtis, siekdamos 
patvirtinti trečiosios šalies piliečio, neturinčio asmens tapatybės dokumentų ir nega-
vusiam tokių dokumentų iš savo kilmės šalies, statusą po to, kai nacionalinis teismas jį 
paleido konstatavęs nebesant pakankamos tikimybės įvykdyti sprendimą išsiųsti.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

2013 m. rugpjūčio 9 d. Bashir Mohamed Ali Mahdi, Sudano pilietis be galiojan-
čio tapatybės dokumento, buvo suimtas Bulgarijoje. B. Mahdi buvo priverstinai apgy-
vendintas sulaikymo centre laukiant, kol bus galima įvykdyti administracinės prievar-
tos priemones, t. y. kol bus gauti dokumentai, su kuriais jis galės išvykti iš Bulgarijos. 
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2013 m. rugpjūčio 12 d. B. Mahdi pasirašė pareiškimą, kad jis savo noru grįš į Sudaną. 
Vėliau B. Mahdi atsisakė savo pareiškimo. Sudano ambasada patvirtino B. Mahdi tapa-
tybę, tačiau atsisakė išduoti jam kelionės dokumentus, nes jis nenorėjo grįžti į Sudaną. 
Po pradinio sulaikymo laikotarpio Bulgarijos institucijos pradėjo procesą Bulgarijos 
administraciniame teisme siekdamos, kad sulaikymas būtų pratęstas. Jos rėmėsi rizika, 
kad B. Mahdi pasislėps, taip pat tuo, jog jis nebendradarbiavo. Sofijos miesto adminis-
tracinis teismas šioje byloje kreipėsi dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

Pirmojo klausimo a punktu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teis-
mas siekė sužinoti, ar Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 3 ir 6 dalys, analizuojamos 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 6 ir 
47 straipsnius, aiškintinos taip, kad pasibaigus maksimaliam trečiosios šalies piliečio 
pradinio sulaikymo terminui kompetentingos institucijos sprendimas dėl tolesnių prie-
monių turi būti priimtas rašytinio akto forma, nurodant jį pagrindžiančius faktinius ir 
teisinius motyvus.

Dėl šio klausimo Teisingumo Teismas pastebėjo, kad Direktyvos 2008/115/EB 15 
straipsnyje vienintelis aiškiai numatytas reikalavimas dėl akto priėmimo raštu įtvirtin-
tas jo 2 dalyje nurodant, kad įsakymas sulaikyti parengiamas raštu nurodant faktinius 
ir teisinius motyvus. Šis reikalavimas priimti rašytinį sprendimą aiškintinas kaip priva-
lomai taikomas kiekvienam sprendimui pratęsti sulaikymo terminą, nes pradinis sulai-
kymas ir jo termino pratęsimas yra analogiški, turint omenyje tai, kad abiem atvejais 
apribojama trečiosios šalies piliečio laisvė, siekiant pasirengti jį grąžinti ir (arba) įvyk-
dyti išsiuntimą, ir, antra, kiekvienu atveju šis pilietis turi žinoti dėl jo priimto sprendi-
mo motyvus. 

Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad šios pareigos pranešti tokius motyvus 
laikymasis būtinas tiek dėl to, kad suinteresuotasis trečiosios šalies pilietis galėtų kuo 
geresnėmis sąlygomis ginti savo teises ir visiškai susipažinęs su informacija nuspręsti, 
ar tikslinga kreiptis į kompetentingą teismą, tiek dėl to, kad šis teismas galėtų visiškai 
vykdyti atitinkamo akto teisėtumo kontrolę (šiuo klausimu žr. Sprendimo Heylens ir 
kt., 222/86, EU:C:1987:442, 15 punktą ir Sprendimo Kadi ir Al Barakaat International 
Foundation / Taryba ir Komisija, C-402/05 P ir C-415/05 P, EU:C:2008:461, 337 punk-
tą). Bet koks kitoks Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 2 ir 6 dalių aiškinimas lemtų 
tai, kad trečiosios šalies piliečiui ginčyti dėl jo priimto sprendimo pratęsti sulaikymo 
terminą teisėtumą būtų sunkiau nei sprendimo dėl pradinio sulaikymo teisėtumą, o tai 
pažeistų pagrindinę teisę į veiksmingą teisinės gynybos priemonę.

Tačiau Teisingumo Teismas pažymėjo, kad šios direktyvos 15 straipsnyje nereika-
laujama priimti rašytinio „akto dėl peržiūros“; tokią terminiją vartojo prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas savo pirmojo klausimo a punkte. Taigi institu-
cijos, pagal šios direktyvos 15 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį pagrįstais laiko tarpais 
peržiūrinčios trečiosios šalies piliečio sulaikymą, neprivalo atlikdamos kiekvieną per-
žiūrą priimti aiškaus rašytinės formos akto ir nurodyti jo faktinių ir teisinių motyvų. 
Tokia pareiga gali būti įtvirtinta tik nacionalinėje teisėje. Vis dėlto, jeigu, pasibaigus tos 
pačios direktyvos 15 straipsnio 5 dalimi leidžiamam maksimaliam pradinio sulaikymo 
terminui, peržiūrą atliekanti institucija sprendžia dėl tolesnių priemonių, savo spren-
dimą ji turi įforminti motyvuotu rašytiniu aktu. Iš tiesų tokiu atveju sulaikymo per-
žiūra ir sprendimo dėl tolesnių priemonių priėmimas įvyksta per tą pačią proceso sta-
diją. Todėl šis sprendimas turi tenkinti Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 2 dalies 
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reikalavimus. Taigi Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 3 ir 6 dalis, analizuojamas at-
sižvelgiant į Chartijos 6 ir 47 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad bet koks pasibaigus 
maksimaliam trečiosios šalies piliečio pradinio sulaikymo terminui kompetentingos 
institucijos sprendimas dėl tolesnių priemonių turi būti priimtas rašytinio akto forma, 
nurodant šį sprendimą pagrindžiančius faktinius ir teisinius motyvus.

Pirmojo klausimo b ir c punktais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas iš esmės klausė, ar Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 3 ir 6 dalis, anali-
zuojamas atsižvelgiant į Chartijos 6 ir 47 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad priežiūra, 
kurią turi vykdyti teisminė institucija, gavusi prašymą pratęsti trečiosios šalies piliečio 
sulaikymo terminą, turi leisti šiai institucijai, išnagrinėjus kiekvieną konkretų atvejį iš 
esmės, priimti sprendimą tęsti atitinkamo piliečio sulaikymą, pakeisti jį kita švelnesne 
prievartos priemone ar paleisti šį pilietį, ir priimdama tokį sprendimą minėta instituci-
ja gali remtis prašymą pateikusios administracinės institucijos nurodytomis faktinėmis 
aplinkybėmis, pateiktais įrodymais ir galimomis minėto piliečio pastabomis.

Atsakydamas į šį klausimą Teisingumo Teismas priminė iš šios direktyvos 15 
straipsnio išplaukiančius principus, kurie taikomi tokiai procedūrai, kokia nagrinėja-
ma pagrindinėje byloje, ir į kuriuos dėl to teisminė institucija turi atsižvelgti atlikda-
ma priežiūrą. Pirma, iš minėtos direktyvos 15 straipsnio 6 dalyje įtvirtintų materialinių 
sąlygų matyti, kad pradinio sulaikymo terminas gali būti pratęstas tik tais atvejais, kai 
tikėtina, jog, nepaisant visų atitinkamos valstybės narės pagrįstų pastangų, išsiuntimo 
procedūra užtruks ilgiau dėl to, kad suinteresuotasis trečiosios šalies pilietis nepakan-
kamai bendradarbiauja arba vėluojama gauti reikiamus dokumentus iš trečiosios šalies. 
Dėl tokio pratęsimo sprendžiama laikantis nacionalinės teisės ir jis bet kuriuo atveju 
negali viršyti papildomų dvylikos mėnesių. 

Antra, minėtos direktyvos 15 straipsnio 6 dalį reikia analizuoti kartu su to pa-
ties straipsnio 4 dalimi, kurioje patikslinta, kad paaiškėjus, jog dėl teisinių ar kitokių 
priežasčių nebėra pagrįstos tikimybės išsiųsti arba Direktyvos 2008/115 15 straipsnio  
1 dalyje nustatytų aplinkybių nebesama, atitinkamo trečiosios šalies piliečio sulaiky-
mas tampa nebepateisinamas ir šis pilietis nedelsiant paleidžiamas. Dėl iš minėtos di-
rektyvos 15 straipsnio 4 dalies išplaukiančio pirmojo reikalavimo Teisingumo Teismas 
jau yra nusprendęs, jog padaryti išvadai, kad tebėra „pagrįsta tikimybė išsiųsti“, kaip ji 
suprantama pagal šią nuostatą, būtina, jog nacionaliniam teismui nagrinėjant sulaiky-
mo teisėtumą egzistuotų reali sėkmingo išsiuntimo tikimybė, atsižvelgiant į šios Direk-
tyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalyse įtvirtintus terminus (šiuo klausimu žr. Spren-
dimo Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, 65 punktą). Dėl iš Direktyvos 2008/115 
15 straipsnio 4 dalies išplaukiančio antrojo reikalavimo reikia išnagrinėti šios direkty-
vos 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas materialines sąlygas, kuriomis remiantis buvo pri-
imtas pradinis sprendimas sulaikyti atitinkamą trečiosios šalies pilietį. Taigi institucija, 
sprendžianti dėl galimo šio piliečio sulaikymo termino pratęsimo arba jo paleidimo, 
turi nustatyti, pirma, ar konkrečiu atveju gali būti veiksmingai taikomos kitos pakan-
kamos, tačiau švelnesnės prievartos priemonės, antra, ar esama minėto piliečio pasi-
slėpimo pavojaus ir, trečia, ar šis pilietis vengia pasirengimo grąžinimui ar išsiuntimo 
proceso arba jiems trukdo.

Tokiu būdu prašymą pratęsti sulaikymo terminą nagrinėjanti teisminė institucija 
turi galėti nuspręsti dėl visų svarbių faktinių ir teisinių aplinkybių, kad galėtų įvertinti 
sulaikymo termino pratęsimo pagrįstumą, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus reika-



705

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

lavimus, o tam reikia išsamiai išnagrinėti kiekvieno atvejo faktines aplinkybes. Jeigu 
atsižvelgiant į šiuos reikalavimus pradinis sulaikymas nebepateisinamas, kompetentin-
ga teisminė institucija turi galėti savo sprendimu pakeisti pradinį sulaikymą skyrusios 
administracinės ar, prireikus, teisminės institucijos sprendimą ir nuspręsti dėl galimy-
bės skirti alternatyvią priemonę arba paleisti atitinkamą trečiosios šalies pilietį. Šiuo 
tikslu prašymą pratęsti sulaikymo terminą nagrinėjanti teisminė institucija turi galėti 
atsižvelgti į pradinį sulaikymą skyrusios administracinės institucijos nurodytas fakti-
nes aplinkybes, pateiktus įrodymus ir į galimas suinteresuotojo trečiosios šalies piliečio 
pastabas. Be to, ji turi galėti išsiaiškinti bet kokią kitą jos sprendimui svarbią aplinkybę, 
jei nuspręstų, kad tai būtina. Teisminės institucijos turimi priežiūros įgaliojimai negali 
apsiriboti tik atitinkamos administracijos institucijos pateiktais duomenimis.

Antruoju ir trečiuoju klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nusprendė nagri-
nėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė, 
ar Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 1 ir 6 dalis reikia aiškinti taip, kad pagal jas 
draudžiamas toks nacionalinis teisinis reglamentavimas, kaip nagrinėjamas pagrin-
dinėje byloje, pagal kurį pradinį šešių mėnesių sulaikymo terminą galima pratęsti re-
miantis vien tuo, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis neturi asmens tapatybės do-
kumentų, todėl kyla šio piliečio pasislėpimo pavojus.

Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, pirma, Direktyvos 
2008/115 3 straipsnio 7 punkte sąvoka „pasislėpimo pavojus“ apibrėžta kaip faktas, kad 
tam tikru atveju esama priežasčių, kurios grindžiamos teisės aktuose apibrėžtais objek-
tyviais kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies pilietis, kuriam turi būti taikoma grąži-
nimo procedūra, gali pasislėpti. Antra, tokio pasislėpimo pavojaus buvimas yra viena 
iš Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 1 dalyje aiškiai įvardytų priežasčių, pateisinančių 
trečiosios šalies piliečio, kuriam taikoma grąžinimo procedūra, sulaikymą siekiant pa-
rengti grąžinimą arba įvykdyti išsiuntimą. Šioje nuostatoje patikslinta, kad sulaikymas 
gali būti taikomas tik jeigu konkrečiu atveju negali būti veiksmingai taikomos kitos pa-
kankamos, tačiau švelnesnės prievartos priemonės. Trečia, pagal minėtos direktyvos 15 
straipsnio 6 dalį pratęsti sulaikymo terminą galima tik kai tikėtina, jog išsiuntimo pro-
cedūra užtruks ilgiau dėl to, kad suinteresuotasis trečiosios šalies pilietis nepakanka-
mai bendradarbiauja arba vėluojama gauti reikiamus dokumentus iš trečiosios šalies, o 
aplinkybė, kad suinteresuotasis asmuo neturi asmens tapatybės dokumentų, neminima.

Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, kad Direktyvos 2008/115/
EB 15 straipsnio 1 ir 6 dalis reikia aiškinti taip, kad pagal jas draudžiamas toks na-
cionalinis teisinis reglamentavimas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pagal kurį 
pradinį šešių mėnesių sulaikymo terminą galima pratęsti remiantis vien tuo, kad ati-
tinkamas trečiosios šalies pilietis neturi asmens tapatybės dokumentų. Prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti visas nagrinėjamos bylos faktines 
aplinkybes, kad nuspręstų, ar šiam piliečiui galima veiksmingai taikyti švelnesnę prie-
vartos priemonę arba ar tebėra pavojus, kad jis pasislėps. Vien tik atitinkamų doku-
mentų neturėjimas pats savaime negali pateisinti sulaikymo pratęsimo. 

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat siekė išsiaiškinti, 
ar Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 6 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, 
kad trečiosios šalies pilietis, tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje 
byloje, negavęs tapatybės dokumento, kuris būtų leidęs išsiųsti jį iš suinteresuotosios 
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valstybės narės, „nepakankamai bendradarbiauja“, kaip tai suprantama pagal šią 
nuostatą.

Teisingumo Teismas priminė, kad sąvoka „nepakankamas bendradarbiavimas“, 
kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 6 dalį, reikalauja, kad 
prašymą pratęsti trečiosios šalies piliečio sulaikymo terminą nagrinėjanti institucija iš-
nagrinėtų, pirma, šio piliečio elgesį pradinio sulaikymo laikotarpiu, kad įvertintų, ar jis 
nebendradarbiavo su kompetentingomis institucijomis įgyvendinant išsiuntimo proce-
dūrą ir, antra, tikimybę, kad dėl šio piliečio elgesio išsiuntimo procedūra užtruks ilgiau 
nei numatyta. Jei jo išsiuntimas trunka ar truko ilgiau nei numatyta dėl kitos priežas-
ties, nėra jokio priežastinio ryšio tarp atitinkamo piliečio elgesio ir nagrinėjamos pro-
cedūros trukmės, todėl negalima konstatuoti, kad jis nepakankamai bendradarbiavo. 
Be to, pagal Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 6 dalį reikalaujama, kad prieš ver-
tindama, ar atitinkamas trečiosios šalies pilietis iš tiesų nepakankamai bendradarbiavo, 
suinteresuotoji valdžios institucija galėtų įrodyti, kad, nepaisant visų pagrįstų pastan-
gų, išsiuntimo procedūra užtruks ilgiau nei numatyta, o tam reikia, kad pagrindinėje 
byloje atitinkama valstybė narė būtų dėjusi ir tebedėtų aktyvias pastangas siekdama 
gauti šio piliečio asmens tapatybės dokumentus.

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad norint konstatuoti, kad atitinkama valstybė 
narė dėjo pagrįstas pastangas, kad įvykdytų išsiuntimo procedūrą, o suinteresuotasis 
trečiosios šalies pilietis nepakankamai bendradarbiavo, būtina detaliai išnagrinėti viso 
pradinio sulaikymo laikotarpio faktines aplinkybes. Toks nagrinėjimas yra fakto klau-
simas, todėl jis nepatenka į Teisingumo Teismo kompetenciją vykdant procedūrą pagal 
SESV 267 straipsnį ir turi būti sprendžiamas nacionalinio teismo (Sprendimo Merluzzi, 
80/71, EU:C:1972:24, 10 punktas). B. Mahdi gali būti laikomas demonstravęs „bendra-
darbiavimo trūkumą“ Direktyvos prasme tik jei jo elgesio nagrinėjimas rodo, kad jis 
nebendradarbiavo įgyvendinant jo išsiuntimą ir tikėtina, kad dėl šio elgesio išsiuntimo 
procedūra užtruks ilgiau nei numatyta, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą pateikęs teismas. 

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausė, ar Direk-
tyvos 2008/115/EB 15 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybė narė gali būti 
įpareigota išduoti atskirą leidimą gyventi arba kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti 
trečiosios šalies piliečiui, neturinčiam asmens tapatybės dokumentų ir negavusiam to-
kių dokumentų iš savo kilmės šalies, po to, kai nacionalinis teismas jį paleido konsta-
tavęs nebesant pakankamos tikimybės įvykdyti sprendimą išsiųsti, kaip tai suprantama 
pagal šios direktyvos 15 straipsnio 4 dalį.

Atsakydamas į paskutinįjį klausimą, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors Bul-
garijai nėra privaloma išduoti B. Mahdi leidimą gyventi ar leidimą pasilikti valstybėje, 
jei jis būtų paleistas, vis dėlto tokiu atveju valstybė narė turi šiam piliečiui išduoti raš-
tišką jo situacijos patvirtinimą. Valstybės narės turi didelę diskreciją nustatyti šio raš-
tiško patvirtinimo formą ir formatą.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė: 

1. Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 3 ir 6 dalis, analizuojamas atsižvelgiant 
į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 ir 47 straipsnius, reikia aiškinti taip, 
kad bet koks pasibaigus maksimaliam trečiosios šalies piliečio pradinio sulaikymo  
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terminui kompetentingos institucijos sprendimas dėl tolesnių priemonių turi būti pri-
imtas rašytinio akto forma, nurodant šį sprendimą pagrindžiančius faktinius ir teisi-
nius motyvus.

2. Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 3 ir 6 dalis reikia aiškinti taip, kad prie-
žiūra, kurią turi vykdyti teisminė institucija, gavusi prašymą pratęsti trečiosios šalies 
piliečio sulaikymo terminą, turi leisti šiai institucijai, išnagrinėjus kiekvieną konkretų 
atvejį iš esmės, priimti sprendimą tęsti atitinkamo piliečio sulaikymą, pakeisti jį kita 
švelnesne prievartos priemone ar paleisti šį pilietį; priimdama tokį sprendimą minė-
ta institucija gali remtis prašymą pateikusios administracinės institucijos nurodytomis 
faktinėmis aplinkybėmis ir pateiktais įrodymais, taip pat per priežiūros procedūrą jai 
galbūt nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, pateiktais įrodymais ir pastabomis.

3. Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 1 ir 6 dalis reikia aiškinti taip, kad pa-
gal jas draudžiamas toks nacionalinis teisinis reglamentavimas, kaip nagrinėjamas pa-
grindinėje byloje, pagal kurį pradinį šešių mėnesių sulaikymo terminą galima pratęsti 
remiantis vien tuo, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis neturi asmens tapatybės 
dokumentų. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti visas 
nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, kad nuspręstų, ar šiam piliečiui galima veiks-
mingai taikyti švelnesnę prievartos priemonę arba ar tebėra pavojus, kad jis pasislėps.

4. Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 6 dalies a punktas turi būti aiškinamas 
taip, kad trečiosios šalies pilietis, tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrin-
dinėje byloje, negavęs tapatybės dokumento, kuris būtų leidęs išsiųsti jį iš suinteresuo-
tosios valstybės narės, gali būti laikomas „nepakankamai bendradarbiaujančiu“, kaip tai 
suprantama pagal šią nuostatą, tik jei išnagrinėjus šio piliečio elgesį pradinio sulaiky-
mo laikotarpiu paaiškėtų, kad jis nebendradarbiavo įgyvendinant išsiuntimo procedū-
rą, ir tikėtina, kad dėl šio elgesio išsiuntimo procedūra užtruks ilgiau nei numatyta, o 
tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

5. Direktyva 2008/115/EB turi būti aiškinama taip, kad valstybė narė negali būti 
įpareigota išduoti atskirą leidimą gyventi arba kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti 
trečiosios šalies piliečiui, neturinčiam asmens tapatybės dokumentų ir negavusiam to-
kių dokumentų iš savo kilmės šalies, po to, kai nacionalinis teismas jį paleido, konsta-
tavęs nebesant pakankamos tikimybės įvykdyti sprendimą išsiųsti, kaip tai suprantama 
pagal šios direktyvos 15 straipsnio 4 dalį. Tačiau tokiu atveju valstybė narė turi šiam 
piliečiui išduoti raštišką jo situacijos patvirtinimą.

3.2. 2014 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas byloje  
Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. kg prieš Hauptzollamt Münster 

(C-152/13)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2003 m. spalio 27 d. Tarybos 
direktyvos 2003/96/EB, keičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros ener-
gijos mokesčių struktūrą (toliau – ir Direktyva 2003/96), 24 straipsnio 2 dalies išaiš-
kinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant bendrovės Holger Forstmann Transporte 
GmbH & Co. kg (toliau – Forstmann Transporte) ir Miunsterio centrinės muitinės gin-
čą dėl energijos mokesčio, susijusio su dyzelinu, kurio į šiai bendrovei priklausančio  
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sunkvežimio baką buvo įsipilta Nyderlanduose, siekiant jį kaip kurą sunaudoti Vokieti-
joje, mokėjimo.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Vidaus rinkos sukūrimui ir funkcionavimui būtinas laisvas prekių judėjimas, ku-
ris, be kita ko, neatsiejamai susijęs su prekių gabenimu transporto priemonėmis. Pa-
prastai šios priemonės yra varomos degalais, kurie valstybėse narėse yra apmokesti-
nami akcizu. Primintina, kad pagal bendrą taisyklę produktai, kurie jau buvo išleisti 
vartoti vienoje valstybėje narėje, tačiau komerciniais tikslais laikomi kitoje valstybėje 
narėje, apmokestinami akcizu šioje kitoje valstybėje narėje. Šios taisyklės taikymas pre-
kes tarp valstybių narių gabenančioms komercinės paskirties transporto priemonėms 
reikštų, kad kaskart tokiai transporto priemonei kertant vidaus sieną tektų deklaruo-
ti jos degalų bakuose esantį degalų kiekį valstybėje narėje, į kurią įvažiuojama. Todėl 
siekdamas pašalinti tokius prekybos vidaus rinkoje apribojimus, Europos Sąjungos 
teisėkūros subjektas Direktyvos 2003/96 24 straipsnyje numatė, kad vienoje valstybė-
je narėje vartojimui išleisti energetikos produktai, patalpinti į komercinės paskirties 
transporto priemonių standartines cisternas ir skirti naudoti kaip tų pačių transporto 
priemonių variklių degalai, taip pat specialiuose konteineriuose, ir vežimo metu skirti 
naudoti šiuos konteinerius aprūpinančių sistemų darbui, kitose valstybėse narėse ne-
apmokestinami. To paties straipsnio antroje dalyje paaiškinama, kad „standartinės cis-
ternos“ – tai, be kita ko, bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo 
motorinių transporto priemonių, kai degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto 
priemonę varyti ir, prireikus, šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimo metu. Standar-
tiniais bakais taip pat laikomi dujų bakai, pritvirtinti prie motorinių transporto prie-
monių, skirti dujas tiesiogiai naudoti kaip degalus ir bakai, prijungti prie kitų sistemų, 
kurios gali būti įtaisytos transporto priemonėje. 

Iš paminėtų nuostatų matyti, kad viena iš sąlygų neapmokestinti aptariamų de-
galų yra šių produktų įpylimas į gamintojo nuolatinai pritvirtintą degalų baką. Tačiau 
šiais laikais yra įprasta, kad komercinės paskirties transporto priemonės gaminamos 
keliais etapais, nes neretai gamintojas pagamina tik važiuoklę ir kabiną, o likusias dalis 
surenka specializuotos įmonės. Tas pats principas taikomas degalų cisternoms. Taigi 
gamintojai nesiūlo vieno tipo cisternų kiekvienos rūšies transporto priemonei; jie siūlo 
skirtingas cisternas, atsižvelgdami į numatytą transporto priemonės naudojimo paskir-
tį, rinką, kuriai transporto priemonė skirta, arba kliento pageidavimus. Be to, gali būti 
ir taip, kad cisterną įmontuoja ne gamintojas, o trečiasis asmuo paskesniu transporto 
priemonės gamybos etapu. Tokiomis aplinkybėmis tampa labai sunku, o gal net neįma-
noma įvertinti, ar konkreti cisterna iš tikrųjų priklauso cisternų, „gamintojo nuolatinai 
pritvirtintų prie visų to paties tipo <...> transporto priemonių“, kategorijai, kaip matyti 
iš Direktyvos 2003/96 24 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos tikslaus „standartinių cis-
ternų“ apibrėžties teksto. Be to, gali būti net taip, kad jokia cisterna neatitinka konkre-
čios transporto priemonės tipo apibrėžties, todėl šios transporto priemonės naudotojai 
formaliai lyg ir negali pasinaudoti šios direktyvos 24 straipsnyje numatytu atleidimu 
nuo mokesčio.

Apžvelgiamame sprendime Teisingumo Teismas būtent ir vertino asmens teisę 
pasinaudoti atleidimu nuo mokesčių (akcizo) iš kitos valstybės narės įvežus degalus, 
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įpiltus į transporto priemonės kuro bakus, kurie šioje priemonėje buvo sumontuoti ne 
gamintojo, o kitų asmenų. Aiškindama atitinkamas nuostatas, ši Europos Sąjungos teis-
minė institucija pripažino, kad minėta mokesčio lengvata taikoma ir toms komercinės 
paskirties transporto priemonėms, prie kurių nuolatinai pritvirtinti degalų bakai, skirti 
šias priemones tiesiogiai degalais aprūpinti, net kai šiuos bakus įrengė ne gamintojas, 
o kitas asmuo, jei degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonei varyti ir 
prireikus šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimo metu.

Pažymėtina, kad šiame prejudiciniame sprendime pateikiamas išaiškinimas nea-
bejotinai yra reikšmingas siekiant atskleisti ir Direktyvos 2003/96 nuostatas nacionali-
nėje teisės sistemoje įgyvendinančio Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straips-
nio 1 dalies 8 punkte numatyto energinių produktų atleidimo nuo akcizo atvejo turinį.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad Forstmann Transporte yra Vokietijos kelių 
transporto įmonė, teikianti tranzitinių krovinių pervežimo paslaugas. Šiuo tikslu ji iš 
sunkvežimių gamintojo Daimler AG įsigijo variklinę transporto priemonę. Gaminant 
šią transporto priemonę Daimler AG joje vietoje dviejų įmontavo vieną 780 litrų talpos 
degalų baką, nes Forstmann Transporte ketino šią transporto priemonę vėliau modifi-
kuoti taip, kad ja būtų galima transportuoti tam tikrus krovinius. Šiuos modifikavimo 
darbus buvo patikėta atlikti kėbulų gamybos įmonei R & S Fahrzeugbau, kuri pirmiau-
sia turėjo pakeisti Daimler AG jau įrengto degalų bako vietą, nes to nepadarius reikia-
mi įrenginiai negalėjo būti sumontuoti. Be to, R & S Fahrzeugbau įrengė antrą 780 litrų 
talpos degalų baką. Paminėtina, kad Forstmann Transporte antro degalų bako įrengimą 
galėjo patikėti tiesiogiai Daimler AG, tačiau šis sprendimas nebuvo ekonomiškai nau-
dingas, nes ir antrojo bako įrengimo vieta turėjo būti pakeista.

Forstmann Transporte savo transporto priemonių degalų bakus reguliariai dega-
lais užpildydavo Nyderlanduose, nes šioje šalyje mažesnės degalų kainos. Aptariama 
transporto priemonė irgi buvo užpildyta dyzeliniais degalais šioje šalyje ir įpylęs de-
galų transporto priemonės vairuotojas iš karto kirsdavo Vokietijos–Nyderlandų sieną 
ir toliau važiuodavo Vokietijoje. Įpilti degalai buvo išimtinai skirti naudoti aptariamoje 
transporto priemonėje.

Mokesčių administratorius pareikalavo sumokėti energijos mokestį už į aptariamą 
transporto priemonę Nyderlanduose įpiltus ir į Vokietiją įvežtus degalus, teigdamas, 
jog šie degalai nebuvo atleisti nuo mokesčio, nes: (1) pirmasis bakas, kurį iš pradžių 
įrengė Daimler AG, po to, kai važiuoklės gamintojas jį išmontavo ir vėl įrengė, nebuvo 
įrengtas nuolatinai, todėl jis negalėjo būti laikomas standartiniu; (2) antrasis bakas, ku-
ris transporto priemonėje buvo įrengtas po jos pagaminimo, nebuvo standartinis – va-
žiuoklės gamintojas jo nebuvo nuolatinai pritvirtinęs prie važiuoklės.

Ginčui dėl tokio mokesčio administratoriaus reikalavimo pasiekus teismą, šis nu-
tarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, 
ar Direktyvos 2003/96 24 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje numatyta „standartinės 
cisternos“ sąvoka turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma prie komercinės paskirties 
transporto priemonių nuolatinai pritvirtintoms cisternoms, kurios pritaikytos leisti 
šioms transporto priemonėms kurą naudoti tiesiogiai, kai šias cisternas įrengė asmuo, 
kuris nėra gamintojas.
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Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad aiškinant Sąjungos 
teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos formuluotę, bet ir į kontekstą bei teisės 
akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus. Be to, esant keliems galimiems Sąjungos teisės nuos-
tatos aiškinimo variantams, pirmenybė turi būti teikiama tam, kuris užtikrintų jos 
praktinį veiksmingumą. Nacionalinio teismo pateiktame klausime minima nuostata 
siekiami tikslai nustatyti 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvos 94/74/EB, iš dalies 
keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokes-
tinamais produktais, jų laikymu, judėjimu ir kontrole, Direktyvą 92/81/EEB dėl akcizo 
už mineralines alyvas struktūrų derinimo ir Direktyvą 92/82/EEB dėl mineralinėms 
alyvoms taikomų akcizo tarifų suderinimo, 19 konstatuojamojoje dalyje, pagal kurią 
vienoje valstybėje narėje esantys degalai, kurie vartoti buvo išleisti kitoje valstybėje na-
rėje, įpilti į komercinės paskirties transporto priemonių degalų bakus, neapmokestina-
mi akcizo mokesčiu „siekiant netrukdyti laisvo asmenų ir prekių judėjimo bei išvengti 
dvigubo apmokestinimo“.

Iš tiesų, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, pareiga kaskart kertant valstybės vi-
daus sieną deklaruoti transporto priemonės degalų bakuose esantį degalų kiekį ir būti-
nybė paskui, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, prašyti grąžinti sumokėtus ak-
cizo mokesčius valstybėje narėje, kurioje šie degalai buvo įsigyti, kelių transportui labai 
kliudytų kertant valstybių narių sienas; vadinasi, tai būtų prekybos vidaus rinkoje apri-
bojimas. Direktyvos 2003/96 24 straipsniu siekiama šį apribojimą pašalinti ir užtikrinti 
laisvą judėjimą, kartu užtikrinant valstybių narių teisėtų mokestinių interesų apsaugą. 
Pasak Teisingumo Teismo, siekiant užtikrinti šį tikslą, nebūtina žinoti, ar degalų baką 
prie atitinkamos transporto priemonės nuolatinai pritvirtino gamintojas, ar trečiasis 
asmuo. Tačiau svarbu išsiaiškinti, ar šis degalų bakas skirtas tiesiogiai aprūpinti trans-
porto priemonę degalais ir jai varyti ir prireikus – jos šaldymo ir kitų sistemų darbui.

Šią analizę patvirtino ir Direktyvos 2003/96 24 straipsnio 2 dalies pirmos įtrau-
kos antrasis sakinys, pagal kurį „dujų cisternos, pritaikytos prie transporto priemonių, 
<...> kurios gali būti įrengtos transporto priemonėje, taip pat laikom[-os] standarti-
nėmis cisternomis“. Iš tiesų gamintojai šių dujų cisternų standartine tvarka netvirtina 
ir dar rečiau tvirtina „prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių“, nes 
variklinės transporto priemonės iš pradžių paprastai yra skirtos būti varomos ne du-
jomis, bet iš naftos gautais degalais. Todėl dujų cisternas paprastai įrengia nuo gamin-
tojų nepriklausomos specializuotos įmonės. Šis minėtame antrame sakinyje pateiktas 
patikslinimas atspindi teisės aktų leidėjo tikslą plačiai apibrėžti standartinės cisternos 
sąvoką, kad iš transporto priemonių, prie kurių pritvirtintos dujų cisternos, naudoto-
jų nebūtų neteisingai atimta galimybė būti atleistiems nuo mokesčių pagal Direktyvos 
2003/96 24 straipsnį. Nors tiesa, kad tais laikais, kai benzino ar dyzelino cisternos buvo 
paprastai montuojamos serijiniu būdu, šis lankstumas galėjo apsiriboti dujų cisterno-
mis, vis dėlto dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis, kai transporto priemonės ga-
minamos etapais, jo nepakanka. Taigi, jeigu minėtoje direktyvoje numatyta, kad nuo 
mokesčio atleidžiamos trečiųjų asmenų pritvirtintose cisternose esančios dujos, dėl tų 
pačių priežasčių toks pats atleidimas turėtų būti taikomas tokiose cisternose esančiam 
benzinui ar dyzeliniam kurui. 
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:

Direktyvos 2003/96 24 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje numatyta sąvoka 
„standartinė cisterna“ turi būti aiškinama taip, kad ji apima nuolatinai prie komerci-
nės paskirties transporto priemonių pritvirtintus degalų bakus, skirtus šias transporto 
priemones tiesiogiai degalais aprūpinti, kai šiuos bakus įrengė ne gamintojas, o kitas 
asmuo, jei degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonei varyti ir, prirei-
kus, šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimo metu.

3.3. 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje  
Groupement des cartes bancaires prieš Europos Komisiją 

(C-67/13 P)

Byloje kilęs ginčas susijęs su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir 
SESV) 101 straipsnio aiškinimu. Bylos problematika paliečia vieną sudėtingiausių 
konkurencijos klausimų – ribos tarp draudžiamo ribojimo pagal tikslą ir draudžiamo 
ribojimo pagal pasekmes nustatymą. Byla kilo dėl asociacijos Groupement des cartes 
bancaires (toliau – ir Groupement) veiksmų, kuriais buvo patvirtintos tam tikros kai-
nų reguliavimo priemonės, vykdant mokėjimo kortelių išdavimo veiksmus. Apeliaci-
niame skunde Groupement prašė panaikinti 2012 m. lapkričio 29 d. Europos Sąjungos 
Bendrojo Teismo sprendimą CB / Komisija (T-491/07, EU:T:2012:633); juo Bendrasis 
Teismas atmetė jos ieškinį dėl 2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimo C (2007) 5060 
galutinis, susijusio su [EB 81] straipsnio taikymo procedūra (COMP / D1/38606 – 
Groupement des cartes bancaires „CB“), panaikinimo.

Sprendimo aktualumas ir svarba

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi draudžiami 
visi ūkio subjektų susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja 
ar gali riboti konkurenciją. Atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 
straipsnio 1 dalimi kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami visi įmonių su-
sitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valsty-
bių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, 
ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje. 

Konkurencijos įstatyme skiriami susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją 
pagal tikslą (,,siekiama riboti“), ir susitarimai, ribojantys konkurenciją pagal pasekmes 
(,,riboja ar gali riboti“). Konkurencijos teisės pažeidimų išskyrimas į susitarimus, tu-
rinčius antikonkurencinį tikslą, ir susitarimus, turinčius poveikį konkurencijai, pabrė-
žiamas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje (žr., pavyzdžiui, Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimo T-Mobile Netherlands BV 
ir kt. prieš Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, C-8/08, 28–29 
punktus; 2009 m. spalio 6 d. sprendimo GlaxoSmithKline Services Unlimited, C-501/06 P, 
C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06, P 55 punktą; taip pat žr. Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje 
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Nr. A858-290/2012, 2014 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A502-253/2014 ir kt.).

Vis dėlto susitarimų skirstymas pagal tikslą ir pagal pasekmes nėra vienareikš-
mis. Tiek teisės doktrinoje, tiek teismų jurisprudencijoje galima įžvelgti nemažai ban-
dymų analizuoti ir nustatyti ribą tarp susitarimo, kurio pats tikslas yra konkurenci-
jos ribojimas, ir susitarimo, kuris turi tokį poveikį. Abiejų susitarimo rūšių požymių 
apibrėžimas lemia ir atitinkamos įrodinėjimo naštos perkėlimą tarp tyrimą dėl galimo 
pažeidimo vykdančios institucijos ir ūkio subjektų, įtariamų dėl pažeidimo padarymo. 
Iki šiandien vienas sudėtingiausių jau minėtų ESTT sprendimų šiuo aspektu T-Mobile 
Netherlands BV, C-8/08 iš dalies nulėmė gan platų ribojimo pagal tikslą aiškinimą. Šio 
sprendimo 31 punkte nurodyta, kad konstatuoti antikonkurencinį tikslą pakanka, jog 
suderinti veiksmai galėtų sukelti neigiamas pasekmes konkurencijai; kitaip tariant, pa-
sak teismo, atsižvelgiant į susitarimų (suderintų veiksmų) ekonomines ir teisines aplin-
kybes, jie turi paprasčiausiai trukdyti, riboti arba iškraipyti konkurenciją bendrojoje 
rinkoje. Vienas tokio aiškinimo padarinių – galimybių konstatuoti ribojimą pagal tiks-
lą išplėtimas, nesant aiškių tokio konstatavimo kriterijų.

Apžvelgiamoje byloje Teisingumo Teismas toliau vysto platų susitarimo ribojimo 
pagal tikslą taikymą, tačiau šį kartą įtraukdamas būtinybę atskleisti pakankamai kenks-
mingą vertinamų veiksmų poveikį konkurencijai. Toks siaurinamasis ribojimo pagal 
tikslą aiškinimas iš esmės užkerta galimybę pažeidimą tiriančiai institucijai nustatyti 
pažeidimą tais atvejais, jei susitarimas turi ribojimo potencialą, neatliekant išsamesnės 
tokio ribojimo potencialo analizės.

Neoficiali sprendimo apžvalga

Europos Komisija 2007 m. spalio 17 d. sprendimu pripažino, kad Groupement des 
cartes bancaires yra asociacija, pažeidusi EB 81 straipsnio 1 dalį (šiuo metu SESV 101 
straipsnio 1 dalis) toliau nurodytais veiksmais. 2002 m. lapkričio 8 ir 29 d. Groupement 
valdybos sprendimais patvirtintos kainų reguliavimo priemonės, t. y. paslaugų veiklos 
reguliavimo mechanizmas (toliau – ir MERFA). Juo siekiama, pasak Groupement, pir-
ma, labiau skatinti korteles išduodančius, o ne jas aptarnaujančius narius plėtoti aptar-
navimo veiklą ir, antra, finansiškai atsižvelgti į narių, kurių mokėjimo kortelių aptar-
navimo veikla yra labai didelės apimties, palyginti su jų mokėjimo kortelių išdavimo 
veiklos apimtimi, pastangas. Komisija pripažino, kad pažeidimas susideda iš to, kad 
MERFA mokėjimo kortelei taikomas narystės mokestis ir papildomas narystės mo-
kestis, taip pat mokestis neveikiantiems nariams, taikomas Groupement nariams, kurie 
nuo savo narystės pradžios nevykdė reikšmingos mokėjimo kortelių veiklos.

Byloje nagrinėta rinka yra Prancūzijos mokėjimo kortelių išdavimo rinka. Nagri-
nėtos taikytos priemonės – įmonių asociacijos sprendimas. Komisija konstatavo, kad 
taikytų priemonių tikslas yra antikonkurencinis. Toks tikslas nustatytas iš minėtose 
priemonėse numatytų taisyklių. Komisija nurodė, kad jis prieštarauja 2002 m. gruodžio 
10 d. Groupement pranešime deklaruotiems šių priemonių tikslams. Komisijos konsta-
tuota, kad, pirma, šios priemonės nėra tinkamos mokėjimo kortelių aptarnavimo vei-
klai skatinti ir dėl jų nariams, kuriems šios priemonės taikomos, tenka papildomos iš-
laidos arba apribojama narių, kuriems šios priemonės kitaip būtų taikomos, mokėjimo 
kortelių išdavimo veikla. Antra, teiginiui, kad MERFA skatinama mokėjimo kortelių 



713

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

aptarnavimo veikla, prieštarauja tarpbankinių mokesčių buvimas ir papildomas stoji-
mo mokestis, taip pat mokestis neveikiantiems nariams. Šis antikonkurencinis tikslas 
atspindi tikruosius taikytų priemonių tikslus, kuriuos pagrindiniai nariai išreiškė reng-
dami priemones, t. y. siekį kliudyti naujų dalyvių konkurencijai ir juos nubausti, siekį 
išlaikyti pagrindinių narių pajamas ir siekį apriboti mokėjimo kortelių kainų mažėji-
mą, nagrinėjamos priemonės taip pat turėjo konkurenciją ribojantį poveikį. Priemonių 
taikymo laikotarpiu (nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 8 d.) dėl jų sumažėjo 
naujų dalyvių mokėjimo kortelių išdavimo planai ir nebuvo leista sumažinti naujų da-
lyvių ir pagrindinių narių mokėjimo kortelių kainų.

Dėl konkurencijos ribojimo pagal tikslą ir pagal pasekmes atskyrimo

Teisingumo Teismas, vertindamas Bendrojo Teismo sprendimą, pažymėjo, kad 
Bendrasis Teismas nusprendė, jog nagrinėjamų priemonių tikslas buvo riboti konku-
renciją ir todėl nusprendė neatlikti šių priemonių konkretaus poveikio konkurencijai 
tyrimo. Todėl esminis šios bylos tyrimo aspektas – Bendrojo Teismo sprendimo, ku-
riuo buvo konstatuotas konkurencijos ribojimas pagal tikslą, pagrįstumas.

Teisingumo Teismas priminė, kad Sąjungos teismas turi patikrinti ne tik Komi-
sijos pateiktų įrodymų faktinį teisingumą, patikimumą ir nuoseklumą, bet ir tai, ar šie 
įrodymai apima visus esminius duomenis, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant sudė-
tingą padėtį, ir ar jie gali pagrįsti jais remiantis padarytas išvadas.

Tam, kad pažeidimui būtų taikoma EB 81 straipsnio 1 dalis (SESV 101 straipsnio 
1 dalis), susitarimo, įmonių asociacijos sprendimo ar suderintų veiksmų „tikslas ar po-
veikis“ turi būti konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje. 
Tam tikros įmonių veiksmų koordinavimo rūšys yra pakankamai kenksmingos konku-
rencijai, jog būtų galima teigti, kad jų poveikio tyrimas yra nereikalingas. 

Teisingumo Teismas pabrėžė, kad jeigu atlikus tam tikros rūšies įmonių veiksmų 
derinimo analizę neatskleidžiamas pakankamai kenksmingas tokių veiksmų poveikis 
konkurencijai (angl. sufficient degree of harm to competition), tuomet reikia nagrinėti jų 
pasekmes ir siekiant, kad jie būtų uždrausti, įrodyti, jog konkurencija iš tikrųjų buvo 
smarkiai trukdoma, ribojama arba iškraipoma. Siekiant įvertinti, ar įmonių susitarimas 
arba įmonių asociacijos sprendimas yra pakankamai kenksmingas, kad galėtų būti lai-
komas konkurencijos ribojimu pagal tikslą, reikia išnagrinėti jo nuostatų turinį, siekia-
mus tikslus ir ekonominį bei teisinį taikymo kontekstą. Vertinant tą kontekstą taip pat 
reikia atsižvelgti į prekių ar paslaugų, kuriems jis taikomas, pobūdį ir į realias nagrinė-
jamos rinkos ar rinkų veikimo sąlygas bei struktūrą.

Byloje konstatuota, kad Bendrasis Teismas iš dalies nesilaikė Teisingumo Teismo 
praktikos, todėl padarė teisės klaidų, kiek tai susiję su reikšmingų teisinių kriterijų, į 
kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, ar yra konkurencijos ribojimas pagal tikslą. Pirma, 
apibrėždamas konkurencijos ribojimo pagal tikslą sąvoką, Bendrasis Teismas nesirėmė 
nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, t. y. neatsižvelgė į tai, kad esminis teisi-
nis kriterijus nustatant, ar įmonių veiksmų koordinavimu konkurencija ribojama pa-
gal tikslą, yra konstatavimas, jog toks koordinavimas savaime pakankamai pavojingas 
konkurencijai. Antra, atsižvelgiant į teismų praktiką, Bendrasis Teismas suklydo, kai 
nusprendė, kad konkurencijos ribojimo pagal tikslą sąvoka neturėtų būti aiškinama 
siaurai. Iš tikrųjų konkurencijos ribojimo pagal tikslą sąvoka gali būti taikoma tik tam 
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tikroms konkurencijai pakankamai kenksmingoms įmonių veiksmų derinimo rūšims, 
kad būtų galima teigti, jog jų poveikio tyrimas nereikalingas. Priešingu atveju Komisija 
netektų pareigos įrodyti konkretų susitarimų poveikį rinkai, o kiek tai susiję su byloje 
nagrinėjamais susitarimais, visiškai neįrodyta, kad jie savaime yra kenksmingi įprastai 
konkurencijai. Aplinkybė, kad EB 81 straipsnio 1 dalyje numatytos susitarimų rūšys 
nėra baigtinis draudžiamų slaptų susitarimų sąrašas, šiuo atveju yra nereikšminga.

Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Bendrasis 
Teismas, nusprendęs, jog nagrinėjamomis priemonėmis siekiama riboti konkurenciją, 
kaip tai suprantama pagal EB 81 straipsnio 1 dalį (SESV 101 straipsnio 1 dalį), padarė 
teisės klaidų ir nesilaikė teismų praktikoje reikalaujamo teisminės kontrolės lygio.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) 
nusprendė:

1. Panaikinti 2012 m. lapkričio 29 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendi-
mą CB / Komisija (T-491/07).

2. Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo.
3. Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

3.4. 2014 m. lapkričio 13 d. prejudicinis sprendimas  
byloje Mario Vital Pérez prieš Ayuntamiento de Oviedo  

(C-416/13)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Ta-
rybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus (OL 2000 L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietu-
vių k., 5 sk., 4 t., p. 79) (toliau – ir Direktyva 2000/78), kai kurių nuostatų išaiškinimo. 
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant M. Vital Pérez ir Ayuntamiento de Oviedo (Ispani-
jos Ovjedo savivaldybė, toliau – Ayuntamiento) ginčą dėl šios institucijos sprendimo 
patvirtinti skelbimą apie konkursą, kuriame reikalaujama, kad pretendentai į tarnybą 
vietos policijoje nebūtų vyresni kaip 30 metų amžiaus. 

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Administraciniai teismai, nagrinėdami bylas, susiduria su situacijomis, kuriose ke-
liami klausimai dėl (ne)diskriminavimo įvairiose valstybės tarnybos teisinių santykių 
srityse. Administraciniams teismams taip pat priskirta tirti valstybinio ir savivaldybių 
administravimo subjektų priimtus teisės aktus, kurių nuostatos gali būti vertinamos 
nediskriminavimo dėl amžiaus ar bendro nediskriminavimo kriterijaus požiūriu. 

Direktyva 2000/78 nustatomi bendrieji pagrindai, siekiant, kad kiekvienam asme-
niui būtų užtikrintas vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, suteikiant jam 
veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos, pagrįstos viena iš šioje direktyvoje nurodytų 
priežasčių, įskaitant amžių. Aptariama direktyva taikoma visiems asmenims tiek vals-
tybiniame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant valstybines įstaigas, įsidarbinant, sava-
rankiškai įsidarbinant ar profesinėje srityje, įskaitant atrankos kriterijus ir priėmimo į 
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darbą sąlygas visoms veiklos rūšims ir visais profesinės karjeros etapais. Lietuvos Res-
publikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnyje visoms valstybės ir savivaldybių ins-
titucijoms bei įstaigoms nustatyta pareiga užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų 
įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant, be kita ko, amžiaus. Šis įstatymas taip 
pat įpareigoja darbdavį (instituciją, įstaigą) įgyvendinant lygias galimybes valstybės 
tarnyboje, be kita ko, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, priimant į valstybės 
tarnybą (išskyrus įstatyme numatytas išimtis). Apžvelgiamame prejudiciniame spren-
dime aiškinamas vienodo požiūrio principas pagal Europos Sąjungos teisę užimtumo 
ir profesinėje srityje, taip pat sąlygos, kurioms esant skirtingas požiūris nėra laikomas 
diskriminacija, pateikiami diskriminavimo užimtumo ir profesinėje srityje pateisinimo 
pagrindai ir jų vertinimas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Byloje pripažįstama, kad 
nacionalinė nuostata, kurioje įtvirtintas maksimalus 30 metų amžius pretendentams į 
tarnybą vietos policijoje, nėra suderinama su Direktyva 2000/78. 

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad kiekviena iš 17 Ispanijos autonominių sričių 
yra priėmusi įstatymus ar kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojamas vietos polici-
jos statusas ir kuriuose įtvirtintas skirtingas maksimalus amžius, taikomas priimant į 
šią tarnybą. Kai kuriuose įstatymuose toks amžiaus yra 30 metų ar daugiau, kituose 
nenustatyta jokia riba. 2007 m. Astūrijos Kunigaikštystės autonominės srities įstatymo 
Nr. 2/2007 dėl vietos policijos įstaigų koordinavimo 32 straipsnio b punkte, kaip ben-
dras reikalavimas priimant į vietos policijos pajėgas, be kita ko, nustatyta: ,,<...> b) būti 
ne jaunesniam kaip 18 ir ne vyresniam kaip 30 metų amžiaus“.

M. Vital Pérez nacionaliniame teisme kėlė ginčą dėl Ayuntamiento sprendimo, ku-
riuo patvirtintos specialiosios sąlygos, numatytos skelbime apie konkursą į 15 vietos 
policijos pareigūnų darbo vietų. Minėto konkurso skelbimo 3.2 punkte buvo reika-
laujama, kad pretendentai būtų ne vyresni kaip 30 metų. Pareiškėjas skundą iš esmės 
grindė tuo, kad policijos pareigūno funkcijoms vykdyti tinkama fizinė būklė užtikri-
nama skelbime apie konkursą numatant fizinio pasirengimo įvertinimo užduotis.  
Ayuntamiento teigė, kad nustatydama tokią sąlygą dėl amžiaus, ji tik laikėsi įstatymo. 
Šiomis aplinkybėmis nacionalinis Ispanijos teismas nusprendė sustabdyti bylos nagri-
nėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, 
ar Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies 
c punktas aiškintini taip, kad jais draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai 
nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje įtvirtintas maksimalus 30 metų amžius pre-
tendentams į tarnybą vietos policijoje.

Dėl nevienodo požiūrio dėl amžiaus

Klausimu, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamoje teisės nuostatoje įtvirtintas ne-
vienodas požiūris dėl amžiaus, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal Direktyvos 
2000/78 2 straipsnio 1 dalį, „vienodo požiūrio principas“ reiškia, kad nėra jokios tie-
sioginės ar netiesioginės diskriminacijos dėl kurios nors iš šios direktyvos 1 straips-
nyje nurodytų priežasčių. Tiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl bet  
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kurios iš direktyvoje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi mažiau palan-
kiai nei panašioje situacijoje elgiamasi su kitu asmeniu. Teisingumo Teismo nuomone, 
nagrinėjama nacionalinė nuostata lemia tai, kad tam tikri asmenys vien dėl to, kad yra 
vyresni nei 30 metų, vertinami mažiau palankiai, nei panašioje situacijoje esantys kiti 
asmenys, todėl akivaizdu, kad tokiu reglamentavimu įtvirtintas amžiaus kriterijumi tie-
siogiai grindžiamas skirtingas požiūris, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78 
1 straipsnį ir 2 straipsnio 2 dalies a punktą.

Dėl Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 1 dalies

Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ,,<...> skirtingas požiū-
ris remiantis savybe, susijusia su kuria nors iš [šios direktyvos] 1 straipsnyje nurodytų 
priežasčių, nebūtų laikomas diskriminacija, jei dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių 
pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tokia savybė yra įprastas ir lemiantis profesi-
nis reikalavimas, šis tikslas yra teisėtas, o reikalavimas proporcingas”. Pagal Teisingumo 
Teismo praktiką, ši direktyvos norma reiškia, kad esminį ir lemiamą profesinį reikala-
vimą turi sudaryti ne skirtingą požiūrį pagrindžiantis motyvas, o su šiuo motyvu su-
sijusi savybė (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2010 m. 
sausio 12 d. sprendimo Colin Wolf prieš Stadt Frankfurt am Main, C-229/08, 35 p., Eu-
ropos Sąjungos Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2011 m. rugsėjo 13 d. sprendi-
mo Reinhard Prigge ir kiti prieš Deutsche Lufthansa AG, C-447/09, 66 p.).

Vertindamas tai, kad nagrinėjamu atveju kai kurioms vietos policijos pareigūnų 
funkcijoms, t. y. su asmenų ir turto apsauga, nusikalstamas veikas padariusių asmenų 
sulaikymu ir priežiūra bei prevenciniu patruliavimu susijusioms funkcijoms vykdyti 
gali prireikti naudoti fizinę jėgą, o pastarųjų funkcijų pobūdis susijęs su konkrečiais 
fiziniais pajėgumais, nes fizinis nepasirengimas vykdant šias funkcijas gali lemti reikš-
mingas pasekmes ne tik patiems policijos pareigūnams ir tretiesiems asmenims, bet ir 
viešosios tvarkos palaikymui, Teisingumo Teismas sprendė, kad konkrečių fizinių pa-
jėgumų turėjimas gali būti laikomas „esminiu ir lemiamu profesiniu reikalavimu“, kaip 
jis suprantamas pagal Direktyvą 2000/78, vietos policijos pareigūno veiklai vykdyti.

Teisingumo Teismas taip pat nustatė, kad nacionaline teisės nuostata siekiamas 
tikslas – kaip nurodė Ispanijos Vyriausybė, užtikrinti policijos tarnybų operatyvumą ir 
sklandžią veiklą – yra teisėtas tikslas pagal Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 1 dalį.

Dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamoje nuostatoje nustatytos amžiaus ribos pro-
porcingumo, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tik kai kuriomis aplinkybėmis gali-
ma pateisinti skirtingą požiūrį, jei būtent su amžiumi susijusi savybė yra esminis ir 
lemiamas profesinis reikalavimas, o Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 1 dalis, kurioje 
leidžiama nukrypti nuo diskriminacijos draudimo principo, turi būti aiškinama siau-
rai. Proporcingumui įvertinti byloje svarbu buvo nustatyti, ar vietos policijos pareigū-
no funkcijoms vykdyti reikalaujami konkretūs fiziniai pajėgumai neatsiejamai susiję su 
tam tikra amžiaus grupe ir jų negali turėti vyresni nei tam tikro amžiaus asmenys. Šia-
me kontekste Teisingumo Teismas atsižvelgė į tokias aplinkybes: pirma, kaip minėta, Is-
panijos autonominių sričių teisės aktai dėl vietos policijos pareigūnų amžiaus priimant 
į šią tarnybą akivaizdžiai skiriasi; antra, Ispanijos Vyriausybė patvirtino, kad sąlyga 
dėl maksimalaus 30 metų amžiaus priimant į tarnybą nacionalinės policijos pareigū-
nus, kurių užduotys panašios į vietos policijos pareigūnų užduotis, buvo panaikinta; 
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trečia, išvada, kad priemonė, kuria nustatyta maksimali 30 metų amžiaus riba priimant 
į vidutinės kategorijos techninę priešgaisrinės apsaugos tarnybą, yra proporcinga, Tei-
singumo Teismo sprendime Wolf (C-229/08, EU:C:2010:3) buvo padaryta po to, kai 
remiantis pateiktais mokslo duomenimis, konstatuota, be kita ko, jog vidutinės katego-
rijos priešgaisrinės apsaugos tarnybos nariams patikėtos tam tikros užduotys reikalau-
ja „ypač didelių“ fizinių pajėgumų ir tik labai nedaug vyresnių kaip 45 metų pareigūnų 
pasižymi fiziniais pajėgumais, kurių pakaktų šiai veiklai vykdyti. Nagrinėjamu atveju, 
atsižvelgiant į vietos policijos pareigūnams skirtas užduotis, pajėgumai, kurių reikalau-
jama iš šių pareigūnų, kad galėtų vykdyti kai kurias iš šių užduočių, ne visada prilygsta 
„ypač dideliems“ fiziniams pajėgumams, kurių nuolat reikalaujama iš ugniagesių. Be 
to, pagal skelbimo apie konkursą į vietos policijos pareigūnų darbo vietas 3.5 punktą, 
pretendentai turi „būti tokios fizinio pasirengimo ir psichinės būklės, kuri leistų tin-
kamai vykdyti pareigoms nustatytas funkcijas ir atlikti fizinio pasirengimo įvertinimo 
užduotis“, nurodytas šiame skelbime. Teisingumo Teismui taip pat nebuvo pateikti jo-
kie duomenys, kurie leistų teigti, kad, siekiant užtikrinti vietos policijos pareigūnų ope-
ratyvumą ir sklandžią veiklą, reikia išlaikyti tam tikrą jų amžiaus struktūrą ir dėl to į 
tarnybą priimti tik jaunesnius nei 30 metų asmenis. Nurodytų aplinkybių visuma leido 
Teisingumo Teismui prieiti prie išvados, kad nacionaliniame įstatyme įtvirtinus am-
žiaus ribą, buvo nustatytas neproporcingas reikalavimas. 

Dėl Direktyvos 2000/78 6 straipsnio 1 dalies

Direktyvos 2000/78 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtingas požiūris dėl 
amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį objektyviai ir tinkamai pa-
teisina teisėtas tikslas, įskaitant teisėtos užimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio 
mokymo tikslus, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Pagal tos 
pačios dalies antros pastraipos c punktą, toks skirtingas požiūris gali apimti „maksima-
laus įdarbinimo amžiaus nustatymą, paremtą su konkrečiomis pareigomis susijusiam 
mokymui keliamais reikalavimais arba su poreikiu nustatyti atitinkamą išdirbtą laiko-
tarpį iki išėjimo į pensiją“. Teisingumo Teismas pripažino, kad nacionalinėje nuosta-
toje numatyta sąlyga dėl amžiaus grindžiama su konkrečiomis pareigomis susijusiam 
mokymui keliamais reikalavimais ir poreikiu užtikrinti atitinkamą išdirbtą laikotarpį 
iki išėjimo į pensiją arba iki perėjimo prie kitos veiklos, o tokie tikslai pagal Direktyvą 
2000/78 gali pateisinti skirtingą požiūrį dėl amžiaus.

Tikrindamas, ar priemonė, kurios buvo imtasi siekiant anksčiau nurodytų pateisi-
nančių tikslų, yra tinkama ir būtina, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad valstybės na-
rės turi didelę diskreciją pasirinkti priemones, kurios būtų tinkamos pasiekti jų tikslus 
socialinės politikos ir užimtumo srityse, tačiau dėl šios diskrecijos nediskriminavimo 
dėl amžiaus principo įgyvendinimas neturi tapti beprasmis. Kalbant apie su vietos po-
licijos pareigūno pareigomis susijusiam mokymui keliamus reikalavimus, prejudicinia-
me sprendime nurodyta, kad iš skelbimo apie konkursą matyti, jog prieš pradėdami 
eiti tarnybą, minėtą konkursą laimėję pretendentai turi lankyti „atrankinius mokymus“, 
kurių trukmę nustato regioninė vietos policijos mokykla arba savivaldybė, o naciona-
linio įstatymo atitinkamoje normoje įtvirtinta, kad Astūrijos Kunigaikštystės viešojo 
saugumo mokykla „užtikrina [vietos policijos pajėgų narių] mokymą <...>, kvalifikaci-
jos kėlimą ir specializaciją“. Taigi, pasak Teisingumo Teismo, negalima daryti išvados, 
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kad priėmimo į tarnybą amžiaus ribojimas yra tinkamas ir būtinas, atsižvelgiant į tiks-
lą užtikrinti atitinkamų pareigūnų mokymą.

Kalbėdamas apie tikslą užtikrinti atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pen-
siją, Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad vietos policijos pareigūnų privers-
tinis išėjimas į pensiją numatytas sulaukus 65 metų amžiaus. Nors prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat nurodo perėjimą prie kitos veiklos su-
laukus 58 metų, tai yra galimybė, suteikiama vietos policijos pareigūnams jų pačių pra-
šymu ir ji neturi įtakos pensiniam amžiui. Todėl ir šiuo požiūriu padaryta išvada, kad 
nuostata dėl maksimalaus 30 metų amžiaus pretendentams į tarnybą vietos policijoje 
nėra būtina, siekiant užtikrinti šiems pareigūnams atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki iš-
ėjimo į pensiją.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalis, 
4 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies c punktas aiškintini taip, kad jais draudžia-
ma nacionalinės teisės nuostata, kurioje įtvirtintas maksimalus 30 metų amžius preten-
dentams į tarnybą vietos policijoje.

3.5. 2014 m. liepos 1 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 
byloje Ålands Vindkraft AB prieš Energimyndigheten  

(C-573/12)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB 
ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16) (toliau – ir Direktyva 2009/28), kai kurių nuosta-
tų ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 34 straipsnio išaiškinimu. 
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Ålands Vindkraft AB (toliau – Ålands Vindkraft) ir 
Energimyndigheten (Švedijos Karalystės Energijos agentūra) ginčą dėl šios agentūros 
atsisakymo patvirtinti Ålands Vindkraft eksploatuojamą Suomijoje esantį vėjo jėgainių 
parką, siekiant įsigyti elektros energijos sertifikatus.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Energijos vartojimo Europoje valdymas ir didesnis atsinaujinančių išteklių ener-
gijos naudojimas, taip pat energijos taupymas ir didesnis energijos vartojimo efektyvu-
mas yra vienos iš svarbių priemonių, reikalingų sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir įvykdyti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konven-
cijos Kioto protokolą ir kitus Bendrijos bei tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su 
minėtu tikslu. 2007 m. kovo mėn. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba dar kartą pa-
tvirtino Bendrijos įsipareigojimą ir po 2010 m. visos Bendrijos mastu plėtoti atsinau-
jinančių išteklių energiją. Ji, be kita ko, patvirtino, kad atsinaujinančių išteklių energija 
iki 2020 m. turi sudaryti 20 % bendro suvartojamo Bendrijos energijos kiekio. Siekiant 
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inter alia šių tikslų, buvo priimta Direktyva 2009/28, nustatanti bendrą skatinimo nau-
doti atsinaujinančių išteklių energiją sistemą. Kiekviena valstybė narė, siekdama įvyk-
dyti Direktyvoje 2009/28 nustatytus planinius rodiklius, susijusius su bendro galutinio 
energijos suvartojimo dalimi, kurią sudaro atsinaujinančių išteklių energija, gali taikyti 
paramos schemas, įskaitant schemas, pagal kurias naudojamasi žaliaisiais sertifikatais.

Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime pateikiamas konkrečios nacionalinės 
paramos schemos, susijusios su žaliųjų sertifikatų išdavimu ir naudojimu, vertinimas 
suderinimo su Direktyvos 2009/28 ir SESV nuostatomis požiūriu. Byloje, be kita ko, 
apžvelgtas teritorinio apribojimo, kai žalieji sertifikatai išduodami tik valstybės terito-
rijoje pagamintai žaliajai elektros energijai (elektros energijai, pagamintai iš atsinauji-
nančių energijos išteklių), aspektas.

Direktyvos 2009/28 perkėlimo (įgyvendinimo) į nacionalinę teisės sistemą tiks-
lu 2011 m. gegužės 12 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymas. Pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, atsinaujinančių ener-
gijos išteklių naudojimas skatinamas taikant nustatytą paramos schemą, kurią sudaro 
viena ar kelios skatinimo priemonės. Nors Lietuvoje taikomos paramos priemonės ski-
riasi nuo apžvelgiamame prejudiciniame sprendime nagrinėjamos Švedijos Karalystės 
paramos schemos, šis Teisingumo Teismo sprendimas svarbus ir dėl jame pateikto iš-
aiškinimo, susijusio su paramos schemos, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2009/28, 
požymiais, inter alia apibūdinančiais paramos priemonių taikymo apimtį (žaliosios 
elektros energijos naudojimo ir gamybos prasme).

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad 2003 m. Švedijos Karalystės įstatymu, kurį 
vėliau pakeitė 2011 m. įstatymas, yra įtvirtinta elektros energijos sertifikatų sistema, 
kuri reiškia paramos elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių 
sistemą. Pagal 2011 m. įstatymą, patvirtinti gamintojai gauna elektros energijos sertifi-
katą už pagamintą žaliosios elektros energijos megavatvalandę (MWh). Šie sertifikatai 
(žalieji sertifikatai) gali būti išduoti tik Švedijos Karalystėje esantiems žaliosios elektros 
energijos gamybos įrenginiams. Ne Švedijos Karalystės teritorijoje esančių įrenginių 
patvirtinimas nėra įmanomas. Elektros energijos sertifikatai gali būti perduodami elek-
tros energijos tiekėjams ir tam tikriems vartotojams, kuriems nustatyta pareiga laikyti 
ir grąžinti valstybei kiekvienų metų balandžio 1 d. tam tikrą sertifikatų skaičių, atitin-
kantį visos jų tiektos ar suvartotos elektros energijos per praėjusius metus kvotos dalį. 
Iki numatytos datos negrąžinus reikiamo elektros energijos sertifikatų skaičiaus, šie 
subjektai privalo sumokėti specialų mokestį. Nesant tarptautinio susitarimo, sudaryto 
pagal Direktyvos 2009/28 11 straipsnį, kvotos pareigą galima įvykdyti tik naudojant 
elektros energijos sertifikatus, išduotus pagal minėtą 2011 m. įstatymą. Tokio tarptauti-
nio susitarimo tarp Švedijos Karalystės ir Suomijos Respublikos nėra.

Ålands Vindkraft, siekdama įsigyti elektros energijos sertifikatų, pateikė prašymą 
kompetentingai Švedijos Karalystės valdžios institucijai patvirtinti jos Suomijos Alan-
dų salose esantį vėjo jėgainių parką Oskar. Energimyndigheten atmetė šį prašymą rem-
damasi tuo, kad siekiant įgyti elektros energijos sertifikatus, gali būti patvirtinti tik 
Švedijoje esantys žaliosios elektros energijos gamybos įrenginiai. Ålands Vindkraft krei-
pėsi į Förvaltningsrätten i Linköping (nacionalinį administracinį teismą) su prašymu 
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panaikinti minėtą sprendimą ir patenkinti prašymą dėl patvirtinimo. Esant šioms 
aplinkybėms, Švedijos Karalystės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Tei-
singumo Teismą.

Dėl paramos schemos pagal Direktyvą 2009/28 

Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas 
iš esmės teiravosi, ar Direktyvos 2009/28 2 straipsnio antros pastraipos k punkto ir  
3 straipsnio 3 dalies nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jomis valstybei narei lei-
džiama įtvirtinti paramos schemą, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, pagal 
kurią sertifikatai, kuriais gali būti prekiaujama, išduodami žaliosios energijos gaminto-
jams atsižvelgiant vien į žaliąją energiją, pagamintą šios valstybės teritorijoje, ir pagal 
kurią tiekėjams ir tam tikriems vartotojams numatyta pareiga kiekvienais metais kom-
petentingai valdžios institucijai grąžinti tam tikrą skaičių tokių sertifikatų, atitinkančių 
dalį visos jų patiektos ar suvartotos elektros energijos.

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2009/28 2 straipsnio antros pas-
traipos k punkte „paramos schema“ apibrėžiama, kaip valstybės narės arba valstybių 
narių grupės taikoma priemonė, schema ar mechanizmas, kuriuo skatinama naudo-
ti atsinaujinančių išteklių energiją: mažinami tos energijos kaštai, didinama kaina, už 
kurią ją galima parduoti, arba nustatomas atsinaujinančių išteklių energijos įpareigoji-
mas ar kitomis priemonėmis didinama tokios energijos pirkimo apimtis. Tai apima, be 
kita ko, paramą investicijoms, neapmokestinimą ar mokesčių sumažinimą, mokesčių 
grąžinimą, paramos schemas atsinaujinančių išteklių energijos įpareigojimams vyk-
dyti, įskaitant schemas, pagal kurias naudojamasi žaliaisiais sertifikatais, ir tiesioginio 
kainų rėmimo schemas, įskaitant fiksuotus supirkimo tarifus ir priemokų mokėjimus. 
Pagal aptariamos direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, siekdamos įvykdyti direktyvoje nu-
statytus planinius rodiklius, valstybės narės gali, be kitų priemonių, taikyti paramos 
schemas. Nepažeidžiant SESV 107 ir 108 straipsnių, valstybės narės pagal šios direkty-
vos 5–11 straipsnius turi teisę nuspręsti, kokiu mastu jos teikia paramą atsinaujinančių 
išteklių energijai, gaminamai kitoje valstybėje narėje.

Teisingumo Teismas pirmiausia konstatavo, kad Švedijos Karalystėje nustatyta 
žaliųjų sertifikatų schema, kuria remiama žaliosios elektros energijos gamyba, atitinka 
paramos schemą, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2009/28. Teisingumo Teismas pa-
žymėjo, kad, viena vertus, „pagalbos schemos“ apibrėžimas apima priemones, schemas 
ar mechanizmus, kuriais skatinama „naudoti“ žaliąją energiją, prireikus numatant par-
eigą ją „naudoti“, tačiau, antra vertus, šios direktyvos 1 straipsnyje skelbiama, jog ja api-
brėžiamas bendras žaliosios energijos gamybos rėmimas, o 2 straipsnio antros pastrai-
pos l punkte patikslinama, kaip reikia traktuoti „įpareigojimą naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją“, kaip tai suprantama pagal tos pačios direktyvos 2 straipsnio antros 
pastraipos k punktą. Šiuo aspektu minėtame l punkte daroma nuoroda į nacionalines 
paramos schemas, pagal kurias energijos gamintojai privalo tam tikrą dalį energijos 
„gaminti“ iš atsinaujinančių išteklių energijos, „energijos tiekėjai privalo užtikrinti, kad 
tam tikra dalis jų tiekiamos energijos būtų atsinaujinančių išteklių energija, arba ener-
gijos vartotojai privalo užtikrinti, kad tam tikra jų vartojamos energijos dalis būtų atsi-
naujinančių išteklių energija“, aiškiai patikslinant, kad į šią kategoriją patenka schemos, 
pagal kurias tokie reikalavimai gali būti įvykdomi naudojantis žaliaisiais sertifikatais. 
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Dėl aplinkybės, kad įpareigojamieji nacionaliniai tikslai, kuriems įgyvendinti taikomos 
Direktyvos 2009/28 3 straipsnio 3 dalyje numatytos schemos, yra apibūdinami kaip 
žaliosios energijos suvartojimo dalis „galutiniame elektros energijos suvartojime“, Tei-
singumo Teismo paaiškinta, kad iš aptariamos direktyvos (5 str. 1 ir 3 d.) matyti, jog 
šis suvartotas kiekis faktiškai apskaičiuojamas remiantis valstybėje narėje „pagamintu“ 
žaliosios elektros energijos kiekiu.

Atsižvelgdamas iš esmės į tai, jog Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas nesiekė 
įpareigoti valstybių narių, pasirinkusių pagalbos schemą, pagal kurią naudojami žalieji 
sertifikatai, išplėsti jos teikiamą naudą žaliajai elektros energijai, pagamintai kitos vals-
tybės narės teritorijoje, Teisingumo Teismas paneigė nacionalinio teismo abejonę dėl 
teritorinio ribojimo atitikties Europos Sąjungos teisei ir konstatavo, kad šiuo aspek-
tu pagrindinėje byloje nagrinėjama nacionalinė paramos schema yra suderinama su  
Direktyva 2009/28. 

Dėl kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčių poveikio priemonių 

Antruoju ir trečiuoju klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nusprendė nagri-
nėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiravosi, 
ar SESV 34 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad kiekybiniam importo apribojimui 
lygiaverčio poveikio priemonė, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, yra nacionali-
nės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose numatytas sertifi-
katų, kuriais galima prekiauti, suteikimas žaliosios elektros energijos gamintojams atsi-
žvelgiant vien į žaliąją elektros energiją, pagamintą atitinkamoje valstybėje narėje, kur 
elektros energijos tiekėjams ir kai kuriems vartotojams numatyta pareiga kiekvienais 
metais grąžinti kompetentingai valdžios institucijai tam tikrą skaičių tokių sertifika-
tų, sudarančių dalį visos jų patiektos ar suvartotos elektros energijos, o nevykdant šios 
pareigos taikomas specialus mokestis. Jei būtų atsakyta teigiamai, šis teismas klausė, ar 
vis dėlto tokie teisės aktai gali būti pateisinami atsižvelgiant į jais siekiamą tikslą ska-
tinti žaliosios elektros energijos gamybą.

SESV 34 straipsnyje įtvirtintas draudimas tarp valstybių narių taikyti inter alia 
kiekybiniams importo apribojimams lygiavertes poveikio priemones. Šiame kontekste 
pirmiausia Teisingumo Teismas nustatė, kad reglamentuojant aspektą, susijusį su na-
cionalinių paramos schemų teritorine taikymo sritimi, Direktyva 2009/28 nebuvo at-
liktas išsamus jai priskiriamos srities suderinimas, todėl sprendė, kad yra būtinas šioje 
byloje aktualių teisės aktų suderinimo su SESV 34 straipsniu nagrinėjimas1.

Iš pagrindinėje byloje nagrinėtų teisės aktų Teisingumo Teismui buvo matyti, kad 
tiekėjai ir kai kurie vartotojai privalo turėti pasibaigus numatytiems metams tam ti-
krą skaičių elektros energijos sertifikatų tam, kad būtų įvykdyta jiems tenkanti kvotos 
pareiga, kurią atitinka bendras jų pateiktas ar suvartotas elektros energijos kiekis, ir 
nesant, be kita ko, tarptautinio susitarimo šiuo klausimu, tik sertifikatai, suteikti pagal 
nacionalinę schemą, gali būti naudojami siekiant įvykdyti šią pareigą. Be to, Švedijos 
Karalystės žaliosios elektros energijos gamintojai gali parduoti savo elektros energijos 

1 Pagal inter alia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime Radlberger Getränkegesellschaft ir 
S. Spitz (C-309/02) suformuotą taisyklę, kai klausimo reglamentavimas išsamiai suderintas Europos 
Sąjungos lygiu, visos su juo susijusios nacionalinės priemonės turi būti vertinamos, atsižvelgiant į 
tokios suderinimo priemonės, o ne į pirminės teisės, nuostatas (53 p.). 
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sertifikatus kartu su jų gaminama elektros energija, o tokios galimybės buvimas prakti-
koje gali palengvinti galimų derybų pradžią ir padėti sukurti sutartinius santykius dėl 
tokių gamintojų nacionalinės elektros energijos tiekimo jos tiekėjams ar vartotojams. 
Šių aplinkybių pagrindu Teisingumo Teismas konstatavo, kad bylai aktuali nacionalinė 
paramos schema gali riboti elektros energijos, ypač žaliosios, importą iš kitų valsty-
bių narių, todėl tai yra kiekybiniam importo apribojimui lygiaverčio poveikio priemo-
nė, iš principo nesuderinama su Europos Sąjungos teisės įpareigojimais, kylančiais iš 
SESV 34 straipsnio. Dėl išimties taikymo Teisingumo Teismas pažymėjo, kad gaminant 
žaliąją elektros energiją, siekiama apsaugoti aplinką, o atsinaujinančių energijos ište-
klių naudojimo padidėjimu – apsaugoti žmonių bei gyvūnų sveikatą ir gyvybę, taip pat 
augalus, o tai yra SESV 36 straipsnyje numatyti bendrojo intereso pagrindai. Taigi na-
cionalinės teisės norma apžvelgiamoje byloje pripažinta pateisinama siekiant bendrojo 
tikslo skatinti atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą elektros energijos gamybai.

Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime taip pat konstatuota, kad tokia nacio-
nalinė kiekybiniams apribojimams lygiaverčio poveikio priemonė, atitinkanti bendrojo 
intereso pagrindus, taip pat yra proporcinga, t. y. tinkama ir būtina siekiamam teisėtam 
tikslui pasiekti. 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) 
nusprendė:

1. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB 
dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau 
panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 2 straipsnio antros pastraipos k 
punkto ir 3 straipsnio 3 dalies nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jomis valsty-
bei narei leidžiama įtvirtinti paramos schemą, pagal kurią sertifikatai, kuriais gali būti 
prekiaujama, išduodami elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, ga-
mintojams atsižvelgiant vien į elektros energiją, pagamintą iš šių išteklių šios valsty-
bės teritorijoje, ir pagal kurią tiekėjams ir tam tikriems vartotojams numatyta pareiga 
kiekvienais metais kompetentingai valdžios institucijai grąžinti tam tikrą skaičių tokių 
sertifikatų, atitinkančių dalį visos jų patiektos ar suvartotos elektros energijos. 

2. SESV 34 straipsniu nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose numaty-
tas sertifikatų, kuriais galima prekiauti, suteikimas žaliosios elektros energijos gamin-
tojams, atsižvelgiant vien į žaliąją elektros energiją, pagamintą atitinkamoje valstybėje 
narėje, ir kurioje elektros energijos tiekėjams ir kai kuriems vartotojams numatyta par-
eiga kiekvienais metais grąžinti kompetentingai valdžios institucijai tam tikrą skaičių 
tokių sertifikatų, sudarančių dalį visos jų patiektos ar suvartotos elektros energijos, o 
nevykdant šios pareigos taikomas specialus mokestis.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga

4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2014 m. spalio 3 d. 
sprendimas byloje Jeunesse prieš Nyderlandus 

(pareiškimo Nr. 12738/10)

Šioje byloje nustatytas Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvenci-
jos (toliau – ir Konvencija) 8 straipsnio pažeidimas dėl nacionalinių institucijų atsi-
sakymo asmeniui išduoti leidimą gyventi valstybėje, nepaisant išimtinių aplinkybių 
egzistavimo. 

Faktinės aplinkybės

Pareiškėja yra Surinamo pilietė, kuri 1997 m. atvyko į Nyderlandus su turistine 
viza ir liko ten gyventi pasibaigus vizos galiojimo laikui. 1999 m. ji susituokė su natū-
ralizuotu Surinamo kilmės Nyderlandų piliečiu, kuris 1991 m. atkeliavo iš Surinamo į 
Nyderlandus ir jam 1993 m. buvo suteikta Nyderlandų pilietybė bei panaikinta jo Suri-
namo pilietybė. Jie susilaukė trijų vaikų, kurie yra Nyderlandų piliečiai, kaip ir jų tėvas. 

Nuo 1997 m. iki 2010 m. pareiškėja penkis kartus pateikė prašymus išduoti jai 
leidimą gyventi šalyje. Jos paskutiniai trys prašymai buvo atmesti, kadangi ji neturėjo 
laikino gyvenimo vizos, išduotos Nyderlandų ambasados Suriname. Kadangi pareiškė-
ja nepateikė atsakymo į šaukimą prisistatyti užsieniečių policijai, ji 2010 m. balandžio 
mėnesį buvo sulaikyta užsieniečių centre, numatant ją deportuoti. 2010 m. rugpjūtį ji 
buvo paleista, kadangi laukėsi trečiojo vaiko, kuris gimė 2010 m. lapkritį.

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Europos Žmogaus Teisių Teismas visų pirma pažymėjo, kad kiekviena valstybė, 
atsižvelgdama į jos tarptautinius įsipareigojimus, turi teisę kontroliuoti užsieniečių at-
vykimą ir gyvenimą jos teritorijoje. Konvencija negarantuoja užsienio valstybės piliečio 
teisės atvykti ir gyventi konkrečioje valstybėje. Užsieniečių pareiga laikytis imigracijos 
taisyklių ir tvarkos bei išvykti iš valstybės, kai teisėtai atsisakoma leisti jiems apsigy-
venti tam tikroje valstybėje, yra šios valstybės teisės kontroliuoti imigraciją sudėtinė 
dalis. Pasak Teismo, valstybės turi teisę nustatyti taisykles, pagal kurias užsieniečiai, 
siekiantys apsigyventi jos teritorijoje, atitinkamus prašymus pateiktų užsienyje. Tokiu 
būdu iš susitariančiųjų valstybių nėra reikalaujama suteikti galimybes užsienio valsty-
bės piliečiams laukti imigracijos procedūrų sprendimo jos teritorijoje (žr. 2012 m. spa-
lio 9 d. sprendimo dėl priimtinumo Djokaba Lambi Longa prieš Nyderlandus, pareiški-
mo Nr. 33917/12, 81 p.). Šiomis aplinkybėmis Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėja 
akivaizdžiai nesilaikė pareigos kreiptis dėl vizos laikinai gyventi šalyje išdavimo už-
sienyje. Išskyrus turistinę vizą, Nyderlandų institucijos jai niekada nebuvo išdavusios 
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jokio leidimo apsigyventi šalyje. Atsižvelgus į tai, pareiškėjos buvimas Nyderlanduose 
negali būti prilyginamas teisėtam gyvenimui šalyje, kai kompetentingos institucijos iš-
duoda užsieniečiui leidimą gyventi šalyje.

Kai susitariančioji valstybė toleruoja užsieniečio buvimą jos teritorijoje ir tokiu 
būdu leidžia jam laukti, kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo gyventi arba išspręs-
tas skundas dėl tokio sprendimo arba išnagrinėtas naujas prašymas išduoti leidimą gy-
venti, tokia susitariančioji valstybė suteikia užsieniečiui galimybes dalyvauti jos visuo-
meniniame gyvenime, suformuoti atitinkamus ryšius ar šeiminį gyvenimą. Tačiau šios 
aplinkybės pačios savaime nesuteikia užsieniečiui teisės reikalauti, remiantis Konven-
cijos 8 straipsniu, suteikti teisę apsigyventi šioje šalyje. Šeimos gyvenimo apsauga, kaip 
įvykęs faktas, nesaisto kompetentingų institucijų. Europos Žmogaus Teisių Teismas jau 
yra nusprendęs, kad pagal bendrąją taisyklę tokiais atvejais asmenys negali tikėtis, kad 
jiems bus suteikta teisė gyventi šalyje (žr. 2003 m. gegužės 13 d. sprendimą dėl priim-
tinumo Chandra ir kiti prieš Nyderlandus, pareiškimo Nr. 53102/99; 2006 m. liepos 6 d. 
sprendimą dėl priimtinumo Priya prieš Daniją, pareiškimo Nr. 13594/03; 2012 m. lap-
kričio 13 d. sprendimą dėl priimtinumo B. V. prieš Švediją, pareiškimo Nr. 57442/11 ir 
kt.)  

Teismas pabrėžė, kad nagrinėjamą atvejį reikia atskirti nuo „apsigyvenusių mi-
grantų“ padėties, kaip ši nuostata yra vartojama Teismo praktikoje, t. y. nuo asmenų, 
kuriems jau suteikta formali teisė gyventi priimančioje valstybėje. Vėlesnis tokios teisės 
atšaukimas, pavyzdžiui, kai toks asmuo yra nuteisiamas už baudžiamąjį nusižengimą, 
reikš šio asmens teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ribojimą Konvencijos 8 straipsnio 
prasme. Šiais atvejais Teismas nagrinėja, ar toks ribojimas yra pateisinamas pagal Kon-
vencijos 8 straipsnio 2 dalį. Šiuo aspektu Teismas atsižvelgs į įvairius kriterijus, sufor-
muotus teismų praktikoje tam, kad nustatytų, ar tarp institucijos sprendimo atšaukti 
leidimą gyventi ir Konvencijos 8 straipsnio suteikiamų teisių individui išlaikyta teisin-
ga pusiausvyra (žr., pvz., 2013 m. kovo 19 d. sprendimą dėl priimtinumo Savasci prieš 
Vokietiją, pareiškimo Nr. 45971/08; 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą Udeh prieš Švei-
cariją, pareiškimo Nr. 12020/09 ir kt.).

Apsigyvenusio migranto teisinė ir faktinė situacija ir užsieniečio, siekiančio apsi-
gyventi priimančioje valstybėje (nors ir kaip pareiškėjos atveju pateikusios keletą pra-
šymų išduoti leidimą gyventi ir daug metų gyvenusios šalyje), padėtis nėra tokia pati. 
Teismų praktikoje suformuoti kriterijai, ar apsigyvenusio migranto leidimo atšaukimas 
neprieštarauja Konvencijos 8 straipsniui negali būti automatiškai taikomi pareiškėjos 
situacijai. Šiuo atveju reikia analizuoti, ar, atsižvelgus į aplinkybių visumą, Nyderlan-
dų kompetentingos institucijos yra saistomos pareigos, išplaukiančios iš Konvencijos 
8 straipsnio, suteikti leidimą gyventi ir tokiu būdu leisti jai įgyvendinti teisę į šeimos 
gyvenimą jos teritorijoje. Taip yra todėl, kad nagrinėjamas atvejis yra susijęs ne tik su 
šeimos gyvenimu, bet ir imigracija. Būtent dėl šios priežasties šis atvejis turi būti nagri-
nėjamas kaip susijęs su tariamu valstybės pozityviųjų pareigų, kylančių iš Konvencijos 
8 straipsnio, nevykdymu. Tokiu atveju turi būti atsižvelgiama į taisykles, suformuotas 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendime Butt prieš Norvegiją 
(pareiškimo Nr. 47017/09).

Sprendžiant imigracijos klausimus, Konvencijos 8 straipsnis negali būti laikomas 
kaip nustatantis bendrąją valstybės pareigą gerbti susituokusios poros pasirinkimą dėl 
santuokinio gyvenimo šalies arba leisti tokiai šeimai susijungti jos teritorijoje. Su šeimos 
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gyvenimu bei imigracija susijusiais atvejais valstybės pareigos leisti jos teritorijoje ap-
sigyventi suinteresuoto asmens artimiesiems mastas skirsis, atsižvelgus į kiekvieno 
atvejo konkrečias aplinkybes ir viešąjį interesą. Kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvel-
giama šiais atvejais, yra realus šeimos gyvenimo išskyrimo mastas, ryšių, suformuotų 
priimančioje valstybėje, mastas, ar yra neįveikiamų kliūčių šeimos gyvenimui kilmės 
valstybėje ir ar yra imigracijos kontrolės priežasčių (pvz., duomenų apie imigracijos 
taisyklių pažeidimus) arba viešosios tvarkos priežasčių, pagrindžiančių atsisakymą 
leisti apsigyventi (išsamiau žr. sprendimo Butt prieš Norvegiją 78 p.)

Kita svarbi aplinkybė yra tai, ar šeimos gyvenimas buvo sukurtas tuomet, kai su-
interesuotiems asmenims buvo žinoma, jog vieno iš jų imigracijos statusas yra toks, 
kad šeimos gyvenimas priimančioje valstybėje gali būti netvirtas. Iš nusistovėjusios 
teismo praktikos matyti, kad tokiomis aplinkybėmis tik labai išskirtiniais atvejais ne 
piliečio šeimos nario išsiuntimas reikš Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą (žr. 1998 m. 
lapkričio 24 d. sprendimą dėl priimtinumo Mitchell prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo 
Nr. 40447/98; 1999 m. birželio 22 d. sprendimą dėl priimtinumo Ajayi ir kiti prieš Jung-
tinę Karalystę, pareiškimo Nr. 27663/95; 2008 m. birželio 24 d. sprendimą dėl priimti-
numo M. prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 25087/06; 2006 m. sausio 31 d. spren-
dimo Rodrigues da Silva ir Hoogkamer prieš Nyderlandus, pareiškimo Nr. 50435/99, 
39 p.; 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo Arvelo Aponte prieš Nyderlandus, pareiškimo  
Nr. 28770/05, 57–58 p.; sprendimo Butt prieš Norvegiją 78 p.).

Šiais atvejais taip pat turi būti atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus (žr. 
2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Tuquabo-Tekle ir kiti prieš Nyderlandus, pareiš-
kimo Nr. 60665/00, 44 p.; mutatis mutandis, 2012 m. sausio 19 d. sprendimo Popov 
prieš Prancūziją, pareiškimų Nr. 39472/07 ir 39474/07, 139–140 p.; 2010 m. liepos 
6 d. didžiosios kolegijos sprendimo Neulinger ir Shuruk prieš Šveicariją, pareiškimo  
Nr. 41615/07, 135 p.; 2013 m. lapkričio 26 d. didžiosios kolegijos sprendimo X prieš 
Latviją, pareiškimo Nr. 27853/09, 96 p.). Šiuo aspektu Teismas pabrėžė, jog yra plataus 
masto sutarimas, inter alia tarptautinėje teisėje, kad priimant bet kokius sprendimus, 
susijusius su vaikais, jų geriausi interesai yra ypač reikšmingi (žr. Sprendimo Neulinger 
ir Shuruk prieš Šveicariją 135 p. ir Sprendimo X prieš Latviją 96 p.). Nors patys savaime 
šie interesai nėra lemiami, jiems turi būti suteikiama didelė reikšmė. Tokiu būdu kom-
petentingos institucijos iš esmės turėtų atsižvelgti ir įvertinti duomenis, susijusius su 
kiekvieno ne piliečio tėvo išsiuntimo tikslingumu, galimumu ir proporcingumu tam, 
kad būtų suteikta veiksminga apsauga ir pakankama reikšmė vaiko, kuriam sprendi-
mas turi tiesioginės įtakos, geriausiems interesams.

Taikydamas minėtus principus nagrinėjamo atvejo aplinkybėms, Teismas pažy-
mėjo, kad pareiškėjos buvimas Nyderlanduose buvo neteisėtas, kadangi ji čia pasiliko 
baigus galioti jos turistinei vizai. Po daugelio nesėkmingų pastangų įteisinti savo gy-
venimą Nyderlanduose pareiškėja žinojo, dar prieš pradėdama šeimos gyvenimą šioje 
šalyje, apie savo situacijos rizikingumą. 

Siekdamas nustatyti, ar Nyderlandų institucijos, atsisakydamos pareiškėjai su-
teikti teisę apsigyventi Nyderlanduose, neužtikrino teisingo balanso, Teismas aiškinosi, 
ar pareiškėjos atveju nėra minėtų išimtinių aplinkybių. Teismas pirmiausia pažymėjo, 
kad, išskyrus pareiškėją, visi jos šeimos nariai buvo Nyderlandų piliečiai, turintys tei-
sę į šeimos gyvenimą kartu Nyderlanduose. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad pa-
reiškėja negali būti lyginama su kitais potencialiais imigrantais, niekada neturėjusiais  
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Nyderlandų pilietybės, kadangi ji gimė Nyderlandų piliete, tačiau šią pilietybę prara-
do ne savo noru 1975 m., kai Surinamas tapo nepriklausomas pagal 1975 m. lapkričio 
25 d. sutartį tarp Nyderlandų Karalystės ir Surinamo Respublikos.

Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėja Nyderlanduose gyveno daugiau nei  
16 metų ir ji nebuvo nusižengusi jokiems baudžiamiesiems įstatymams. Nors pa-
reiškėja neįvykdė pareigos išvykti iš Nyderlandų, jos buvimas ten buvo toleruojamas  
16 metų, per kuriuos valstybės institucijos galėjo ją išsiųsti. Jos adresas, nesikeitęs pa-
skutinius 15 metų, visada buvo žinomas valstybės institucijoms. Teismas atsižvelgė į 
tai, kad toks ilgas laikotarpis sudarė pareiškėjai galimybę sukurti ir išvystyti stiprius 
šeimos, socialinius ir kultūrinius ryšius Nyderlanduose. 

Galiausiai Teismas analizavo nacionalinių institucijų sprendimų įtaką trims pa-
reiškėjos vaikams bei pažymėjo, kad turi būti atsižvelgiama į jų geriausius interesus, 
inter alia jų amžių, situaciją šalyje ir priklausomumą nuo tėvų. Byloje nustatyta, kad 
pareiškėja nuolat rūpinosi vaikais, todėl jų geriausius interesus atitiktų tai, kad jų pa-
dėtis nebūtų sutrikdyta. Bylos duomenys nepatvirtino jokio šių vaikų ryšio su Suri-
namu. Šiomis aplinkybėmis Teismas laikė, kad nacionalinės institucijos nepakankamai 
atsižvelgė į sprendimo nesuteikti pareiškėjai (vaikų motinai) leidimo gyventi įta-
ką vaikams, ir kad šios institucijos neatsižvelgė ir neįvertino įrodymų dėl sprendimo 
nesuteikti pareiškėjai leidimo gyventi Nyderlanduose tikslingumo, įvykdomumo ir 
proporcingumo. 

Žvelgdamas į šiuos elementus bendrai, Teismas darė išvadą, kad pareiškėjos atve-
ju aplinkybės iš tikrųjų buvo išimtinės, o nacionalinės institucijos nenustatė tinkamos 
pusiausvyros tarp asmeninių pareiškėjos ir jos šeimos interesų išsaugoti šeimos gyve-
nimą Nyderlanduose ir viešosios tvarkos intereso Vyriausybei kontroliuoti imigraciją. 
Teismas konstatavo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą. 

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimas  
byloje Dubská ir Krejzová prieš Čekiją 

(pareiškimo Nr. 28859/11)2

Šioje byloje Teismas sprendė dėl tariamo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo, su-
sijusio su valstybės draudimu profesionaliems medikams asistuoti moterims, gimdan-
čioms namuose.

Faktinės aplinkybės

Pirmoji pareiškėja 2007 m. savo pirmąjį vaiką pagimdė ligoninėje, tačiau liko 
nepatenkinta medikų veiksmais, kuriuos ji manė esant pertekliniais ir prieštaraujan-
čiais jos valiai. Antrąjį vaiką pirmoji pareiškėja nutarė gimdyti namuose, tačiau dėl 
Čekijos nacionalinėje teisėje įtvirtinto draudimo sveikatos priežiūros paslaugų speci-
alistams asistuoti moterims, gimdančioms namuose, nepajėgė rasti jai padėti galinčių 

2 Dėl šio sprendimo pateiktas prašymas perduoti bylos nagrinėjimą Europos Žmogaus Teisių Teismo 
didžiajai kolegijai. Prieiga internete: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":[
"76204/11"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-148286"]}>. 
Žiūrėta 2015 m. balandžio 17 d.
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medikų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja antrąjį vaiką namuose pagimdė viena, o vėliau 
Čekijos Konstituciniam Teismui pateikė konstitucinį skundą, kuris buvo atmestas. An-
troji pareiškėja 2008 m. ir 2010 m. du vaikus pagimdė namuose, nelegaliai padedama 
pribuvėjos. Skundo teikimo metu pareiškėja laukėsi trečiojo vaiko, kuris turėjo gimti 
2012 m. Pareiškėja kreipėsi į įvairias Čekijos institucijas, prašydama surasti asmenį, ga-
lintį asistuoti jai gimdant namuose, tačiau tokie jos bandymai dėl gimdymams namuo-
se asistuojantiems asmenims gresiančio baudžiamojo persekiojimo, nebuvo sėkmingi. 
Galiausiai pareiškėja trečiąjį vaiką pagimdė ligoninėje, garsėjančioje kaip gerbiančią 
gimdyvių pageidavimus, tačiau po gimdymo ji tikino, jog ne visų jos norų buvo paiso-
ma. Abi pareiškėjos teigė, jog Čekijos nacionalinėje teisėje įtvirtintas draudimas svei-
katos priežiūros paslaugų specialistams asistuoti moterims, pasirinkusioms gimdyti 
namuose, prieštaravo Konvencijos 8 straipsniui.

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Šioje byloje Teismas pirmiausia apžvelgė ir įvertino aktualų Čekijos nacionalinį 
bei tarptautinį teisinį reguliavimą, perinatalinio mirtingumo statistiką, sąlygas Čeki-
jos ligoninėse, baudžiamąjį pribuvėjų persekiojimą šalyje ir įvairių medicininių tyrimų 
duomenis. Teismas pažymėjo, jog asmens privatus gyvenimas turi būti suprantamas 
plačiai, ir, atsižvelgdamas į tai, vertino, jog galimybių pareiškėjoms būti asistuojamoms 
pribuvėjų gimdymų namuose metu nesudarymas prilygo jų privataus gyvenimo gerbi-
mą garantuojančios teisės apribojimui. 

Priėjęs prie tokios išvados, Teismas toliau taikė tripakopį testą, t. y. sprendė, ar pa-
reiškėjų teisės ribojimas buvo pagrįstas teise, ar juo buvo siekiama teisėto tikslo bei ar 
jis buvo būtinas demokratinėje visuomenėje. 

Pirmiausia Teismas pažymėjo, jog nors gimdyti namuose Čekijos teisė per se ne-
draudė, nacionalinis įstatymas, reguliuojantis medicinos paslaugas, aiškiai numatė, 
jog asmuo šias paslaugas galėjo teikti tik turėdamas licenciją ir tik tose vietose, kurios 
buvo aprūpintos reikiama įranga, inter alia – įranga, reikalinga pribuvėjoms priimti 
gimdymus, kurios privačiuose namuose nėra. Teismas sprendė, jog iš sisteminio teisės 
reguliavimo pareiškėjos galėjo pagrįstai numatyti, kad asistuoti gimdymams namuose 
profesionaliems medikams teisės buvo draudžiama. 

Dėl antrojo reikalavimo Teismas pabrėžė neturįs priežasčių abejoti Čekijos vy-
riausybės argumentais, pagrindžiančiais ginčijamo teisinio reguliavimo reikalingu-
mą, idant būtų apsaugota kūdikių ir bent jau netiesiogiai motinų sveikata ir saugumas 
gimdyviniu bei pogimdyviniu metu. Todėl konstatuota, jog šis reguliavimas siekė tei-
sėto tikslo apsaugoti sveikatą bei kitų asmenų teises Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies 
prasme. 

Tuo metu spręsdamas dėl to, ar pareiškėjų teisių ribojimas buvo būtinas demokra-
tinėje visuomenėje, Teismas pažymėjo turįs patikrinti, ar toks ribojimas buvo sąlygotas 
neatidėliotino visuomenės poreikio ir ar jis buvo proporcingas siekiamam tikslui, atsi-
žvelgiant į konkuruojančių interesų, kurių atžvilgiu Konvencijos narės turi vertinimo 
nuožiūrą, pusiausvyrą. Teismas priminė, jog Konvencijos narių vertinimo nuožiūra yra 
siauresnė tose srityse, kurios susijusios su veiksmingu esminių  ar asmeninių teisių už-
tikrinimu individui, ir yra platesnė ten, kur nėra Europos Tarybos valstybių narių ben-
dro sutarimo dėl teisės ginamo intereso svarbos arba dėl geriausio būdo jį užtikrinti. 
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Teismas atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamas klausimas yra kompleksinis sveikatos prie-
žiūros politikos klausimas, reikalaujantis nuodugnaus rizikos, susijusios su gimdy-
mais namuose ir ligoninėse, ekspertinio ir mokslinio vertinimo. Šiuo aspektu Teismas 
taip pat pažymėjo, kad turint omenyje fizinį pažeidžiamumą, naujagimiai yra visiškai  
priklausomi nuo kitų asmenų priimamų sprendimų, o tai pateisina intensyvų valstybės 
dalyvavimą. Be to, dėl gimdymų namuose Konvencijos narės neturi vienos pozicijos ir 
šis klausimas yra susijęs su valstybės socialine ir ekonomine politika, inter alia biudže-
tinių išteklių paskirstymu, nes tinkamos skubios pagalbos sistemos sukūrimas gali būti 
susijęs su biudžeto lėšų perkėlimu iš bendrosios gimdymo namų sistemos į naują sau-
gią sistemą, skirtą gimdymams namuose. Atsižvelgęs į tai, Teismas konstatavo, jog Kon-
vencijos narėms analizuojamu klausimu turi būti suteikta plati vertinimo nuožiūra. 

Siekdama pateisinti ginčijamą reguliavimą Čekijos vyriausybė jį grindė siekiu ap-
saugoti vaiko interesus, kurie, remiantis EŽTT praktika, priklausomai nuo jų turinio 
ir rimtumo, gali nusverti jų tėvų interesus. Šiuo klausimu Teismas pastebėjo, jog dau-
guma mokslinių tyrimų neleidžia teigti, jog gimdymai namuose yra rizikingesni nei 
gimdymai ligoninėse, tačiau tik jei yra išpildomos tam tikros sąlygos, t. y. nėštumai 
yra priskirtini mažos rizikos nėštumams, gimdymai namuose yra prižiūrimi pribuvėjų, 
gebančių identifikuoti galimas komplikacijas ir šioms kilus, gimdyvių galimybės ne-
delsiant būti pristatytoms į ligoninę. Nepaisant šių išvadų, Teismas taip pat pripažino 
netikėtų komplikacijų, keliančių pavojų vaiko ir motinos gyvybei bei sveikatai, kurių 
pašalinti specialia įranga neaprūpintuose namuose galimybės nėra, pavojų. Apibendri-
nęs visas šias aplinkybes bei apsvarstęs Čekijos pastangas įvertinti konkuruojančius in-
teresus bei aktualiam draudimui sveikatos priežiūros paslaugų specialistams asistuoti 
gimdymams namuose galimas alternatyvas, Teismas konstatavo, jog toks draudimas 
pareiškėjoms nesukėlė neproporcingos ir nepakeliamos naštos, o Čekija neperžengė jai 
suteiktos plačios vertinimo nuožiūros ir nepažeidė reikalavimo rasti teisingą pusiaus-
vyrą tarp konkuruojančių interesų. Šiame kontekste Teismas taip pat atkreipė dėmesį, 
jog Čekijos valstybinės institucijos turėtų nuolat stebėti, ar ginčo reguliavimas atspindi 
konkretaus laikotarpio medicinos, mokslo ir teisės pasiekimus. 

4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimas  
byloje Vintman prieš Ukrainą  

(pareiškimo Nr. 28403/05)

Šioje byloje nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas dėl pareiškėjo neper-
kėlimo kalėti į kalėjimą, esantį arčiau jo buvusios gyvenamosios vietos. 

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjas 2000 metais buvo sulaikytas, įtariant jį plėšimais ir nužudymu. Tų pa-
čių metų Ukrainos Aukščiausiojo Teismo sprendimu už minėtus nusikaltimus jis buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, o 2009 m. bausmė buvo sušvelninta iki 15 metų lais-
vės atėmimo. 2001 m. pareiškėjas buvo apgyvendintas kalėjime, esančiame Vinycioje,  
t. y. 700 kilometrų nuo Zaparožės regiono, kuriame gyveno pareiškėjo neįgali ir senyvo 
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amžiaus motina. Nuo 2001 m. iki 2010 m. pareiškėjas ir jo motina ne kartą teikė prašy-
mus Ukrainos Kalėjimų departamentui arba jo regioninėms komisijoms, atsakingoms 
už kalinių paskirstymą, perkelti jį į kalėjimą, esantį arčiau Zaparožės. Kartu su prašy-
mais Kalėjimų departamentui pareiškėjo motina pridėdavo ir pažymą apie savo neį-
galumą bei gydytojų rekomendacijas vengti tolimų kelionių. Kalėjimų departamentas 
daugkartiniais savo atsakymais nesutiko perkelti pareiškėjo atlikti bausmę į kalėjimą, 
esantį arčiau jo namų. Pagrindine atsisakymo perkelti pareiškėją kalėti arčiau jo bu-
vusių namų priežastimi Kalėjimo departamentas įvardindavo aplinkybę, jog Ukrainos 
Bausmių vykdymo kodeksas numato reikalavimą kaliniams bausmę atlikti tame pačia-
me kalėjime, taip pat nurodydavo, jog pareiškėjo perkėlimui arčiau namų trukdo laisvų 
vietų trūkumas kituose kalėjimuose, tai, jog už sunkius nusikaltimus nuteisti asmenys 
turi kalėti kituose regionuose, nei tie, kur jie įvykdė nusikaltimus bei tai, jog pareiškėjas 
turėjo nuobaudų už blogą elgesį. 2004 m. pareiškėjo motina aplankė pareiškėją Vinyci-
os kalėjime. Pasimatymo metu pareiškėjo motina nualpo ir nebegalėjo tęsti pasimaty-
mo. 2009 m., pareiškėjui sušvelninus bausmę, jis buvo perkeltas į vidutinio griežtumo 
kalėjimą, dar labiau nutolusį nuo jo buvusios gyvenamosios vietos, t. y. esantį Lvovo 
regione, 1 000 kilometrų nuo Zaparožės. 

Pareiškėjas teigė, jog atsisakymas perkelti jį į kalėjimą, esantį arčiau tos vietos, kur 
gyveno jo motina, pažeidė Konvencijos 8 straipsnį. 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundo dalį dėl galimo Konvencijos 8 straips-
nio pažeidimo, neperkėlus jo į arčiau pareiškėjo buvusios gyvenamosios vietos esan-
tį kalėjimą, sprendė, ar buvo ribojama pareiškėjo Konvencijos 8 straipsnio laiduojama 
teisė, ar toks ribojimas buvo grindžiamas teise ir ar jis buvo būtinas demokratinėje vi-
suomenėje, t. y. ar juo buvo siekiama teisėto tikslo bei ar jis buvo proporcingas.

Teismas priminė savo ankstesnę praktiką, jog kaliniai gali naudotis visomis Kon-
vencijos garantuojamomis teisėmis, išskyrus teisę į laisvę. Be to, valstybės institucijos, 
remiantis Konvencijos 8 straipsnio reikalavimais, turi padėti kaliniams išlaikyti ryšius 
su šeima. Tuo pačiu pažymėta, jog asmens sulaikymas pats savaime sukelia tam tikrus 
jo privataus ir šeimos gyvenimo suvaržymus. Konvencija nesuteikia kalinamiems as-
menims teisės pasirinkti kalinimo vietos, o tai, jog šie asmenys yra atskiriami nuo savo 
šeimų, yra neišvengiama kalinimo pasekmė. Tačiau Teismas jau yra nusprendęs, jog 
asmens kalinimas kalėjime, esančiame taip toli nuo jo šeimos, kad pasimatyti yra labai 
sunku arba net neįmanoma, tam tikrais atvejais gali reikšti šeimos gyvenimo ribojimą 
(2000 m. balandžio 6 d. sprendimas dėl priimtinumo Ospina Vargas prieš Italiją, pa-
reiškimo Nr. 40750/98; 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Khodorkovskiy ir Lebedev prieš 
Rusiją, pareiškimų Nr. 11082/06 ir 13772/05, 838 p.). Atsižvelgus į tai, laisvės atėmimo 
įstaigų pagalba, kad kalinami asmenys galėtų palaikyti ryšius su artimaisiais, yra svarbi 
šių asmenų teisės į šeimos gyvenimą dalis. 

Nagrinėjamu atveju Teismas atsižvelgė į aplinkybę, jog pareiškėjas savo motinos 
nebuvo matęs nuo paskutinio ir vienintelio jos apsilankymo Vinycios kalėjime 2004 
m., taigi beveik dešimt metų. Pareiškėjos motinos amžius ir prasta sveikata, o taip pat 
– Ukrainos transporto sistemos trūkumai, užkirto jai kelią matytis su pareiškėju. Todėl, 
Teismo vertinimu, konkrečiu atveju pareiškėjo neperkėlimas į kitą kalėjimą prilygo bet 
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kokio pareiškėjo asmeninio kontakto su motina atėmimui ir įsiterpė į jo teisę į šeimos 
gyvenimo gerbimą Konvencijos 8 straipsnio prasme. 

Toliau Teismas sprendė, ar minėtas Ukrainos institucijų atsisakymas perkelti 
pareiškėją į kitą kalėjimą buvo pagrįstas teise. Teismas priminė, jog iš Konvencijos 8 
straipsnio 2 dalies išplaukianti formuluotė „pagrįstas teise“ sąlygoja ne tik vienos ar 
kitos teisės ribojimo atitiktį teisei, bet ir tokio teises ribojančio teisinio reguliavimo ko-
kybę. Pats savaime tam tikros diskrecijos valstybės institucijoms suteikimas nėra prieš-
taraujantis pirmiau minėtajam reikalavimui, tačiau tokią diskreciją numatantis teisinis 
reguliavimas turi būtų pakankamai aiškus tiek turinio, tiek įgyvendinimo prasme bei 
priimamas, atsižvelgiant į tokio reguliavimo siekiamą teisėtą tikslą tam, kad asmuo 
būtų apsaugotas nuo savavališko jo teisių ribojimo. Pagal Ukrainos Bausmių vykdy-
mo kodekso 93 straipsnį, įprastai kaliniai turėtų kalėti greta savo gyvenamosios vie-
tos. Tačiau ši taisyklė nėra absoliuti ir kita bylos nagrinėjimui reikšminga taisyklė, t. y. 
taisyklė, jog kaliniai bausmę turėtų atlikti toje pačioje įkalinimo įstaigoje, numatė, jog 
nuo jos galima nukrypti tik išskirtiniais atvejais. Teismo vertinimu, nepaisant siauro 
ir formalaus galiojančios teisės aiškinimo, Kalėjimo departamento atsisakymai perkelti 
pareiškėją į kitą kalėjimą buvo motyvuojami teisinio pagrindo tam trūkumu, t. y. Vis 
dėlto buvo grindžiami pakankamai aiškia ir numatoma teise.

Svarstydamas, ar Konvencijos garantuojamos teisės ribojimu buvo siekiama tei-
sėto tikslo, Teismas pažymėjo, jog konkrečiu atveju nebuvo žinoma, kodėl, nukryps-
tant nuo bendrosios taisyklės, pareiškėjas bausmės atlikimui buvo paskirtas į nuošalų 
kalėjimą. Teismas apžvelgė visus Kalėjimų departamento pateiktus atsisakymo perkel-
ti pareiškėją į kitą kalėjimą pagrindus ir dėl pirmojo iš jų, t. y. taisyklės, jog kaliniai 
paprastai bausmę turi atlikti vienoje įkalinimo įstaigoje, pažymėjo, jog už klausimo 
sprendimą atsakingos institucijos pateikdavo vien nuorodą į šią pareiškėjui nepalankią 
taisyklę, tačiau nepaaiškino, kokį tikslą ja iš tikrųjų yra norima pasiekti. Dėl antrojo 
pagrindo – laisvų vietų kituose kalėjimuose stokos – Teismas sutiko, jog juo yra siekia-
ma teisėto tikslo, t. y. užkirsti kelią kalėjimų perpildymui, tačiau tuo pačiu pažymėjo, 
jog Ukrainos institucijos šį pagrindą nurodė tik du kartus per visą prašymų teikimo 
laikotarpį, trukusį devynerius metus. Trečiasis pagrindas, t. y. reikalavimas kalinti nu-
teistąjį kitame regione nei tas, kuriame jis įvykdė nusikaltimus, taip pat neįtikino Teis-
mo siekus teisėto tikslo, nes pasitelkdamos jį Ukrainos institucijos jo nepagrindė, be 
to, konkrečiu atveju apskritai nebuvo aišku, kokioje vietoje pareiškėjas įvykdė nusikal-
timus. Tuo metu ketvirtasis pagrindas – pareiškėjo neperkėlimas į kitą kalėjimą dėl jo 
turimų drausminių nuobaudų, Teismo buvo įvertintas kaip siekiantis teisėto tikslo, t. y. 
skatinantis kalinių drausmę ir gerą elgesį. 

Teismas vertino ir tai, ar pareiškėjo Konvencijos garantuojamos teisės ribojimas 
buvo proporcingas siekiamiems teisėtiems tikslams. Šiuo aspektu Teismas pažymėjo, 
jog nors Ukrainos institucijos ir nurodė laisvų vietų kituose kalėjimuose trūkumą kaip 
pagrindą atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą, jos nedetalizavo, į kokius būtent kalėji-
mus buvo svarstoma perkelti pareiškėją ir koks buvo šių kalėjimų realus užpildymas. Iš 
bylos duomenų taip pat buvo matyti, jog net vienuolika Ukrainos regionų buvo arčiau 
Zaparožės nei Vinycia, o Lvovo regionas, į kurį pareiškėjas perkeltas 2009 m., buvo aps-
kritai labiausiai nutolęs nuo vietos, kur gyveno pareiškėjo motina. Teismo vertinimu, 
Ukrainos institucijos apskritai nepateikė duomenų, jog iš tikrųjų svarstė galimybes per-
kelti pareiškėją į kitus kalėjimus. Taip pat jos nedarė skirtumo tarp pareiškėjo prašymo 
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perkelti jį į švelnesnio režimo kalėjimą ir į kalėjimą, esantį arčiau namų. Be to, pareiš-
kėjo drausminių nuobaudų turėjimą, kaip pagrindą neperkelti jo į kitą įkalinimo įstai-
gą, Ukrainos institucijos pirmą kartą nurodė tik 2010 m. balandį. Galiausiai nors joms 
buvo žinomas faktas, kad pareiškėjo motina dėl savo senyvo amžiaus ir prastos svei-
katos negalėjo atvykti aplankyti pareiškėjo nuo jos gyvenamosios vietos nutolusiuose 
kalėjimuose, nagrinėjant pareiškėjo prašymus, ši aplinkybė institucijų niekada nebuvo 
vertinama. Minėtosios aplinkybės leido Teismui daryti išvadą, jog pareiškėjo teisės ri-
bojimas buvo neproporcingas siekiamam teisėtam tikslui, tokiu būdu pažeidžiant Kon-
vencijos 8 straipsnį. 

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. spalio 2 d. sprendimas byloje 
Matelly prieš Prancūziją 

(pareiškimo Nr. 10609/10)

Šioje byloje nustatytas Konvencijos 11 straipsnio pažeidimas dėl visiško draudi-
mo ginkluotųjų pajėgų nariams dalyvauti profesinių asociacijų veikloje.

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjas Mattely byloje yra žandarmerijos pareigūnas. 2008 m. kovą jis įkūrė 
asociaciją, kurios pagrindinis tikslas, pasak asociacijos memorandumo, buvo „ginti 
žandarų turtinius ir kitus interesus“. Nacionalinės žandarmerijos generalinis direkto-
rius buvo informuotas apie tai, kad asociacija buvo įkurta. 2008 m. gegužę jis įsakė pa-
reiškėjui ir kitiems tarnaujantiems žandarams, kurie buvo asociacijos nariai, nedelsiant 
iš jos atsistatydinti, kadangi jis manė, kad ji buvo panaši į profesinę sąjungą. Dar prieš 
gaudamas įsakymą pareiškėjas nurodė, kad asociacija nori pakeisti savo memorandu-
mą, kad pašalintų bet kokį dviprasmiškumą dėl jos narių karinių prievolių. Po kelių 
dienų jis atsistatydino iš asociacijos. Visi jo skundai buvo atmesti. 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Pirmiausia Teismas priminė savo praktiką, kad asociacijų laisvės ribojimas turi 
būti įtvirtintas teisės aktuose, siekiant vieno ar daugiau teisėtų tikslų, ir turi būti būti-
nas demokratinėje visuomenėje. 

Teismas bylose pažymėjo, jog ginčijamos priemonės prilygo teisės kurti profesi-
nes sąjungas ir prie jų prisijungti ribojimui. Jos buvo numatytos Gynybos kodekse ir 
turėjo teisėtą tikslą saugoti tvarką ir discipliną, būtiną ginkluotose pajėgose, kurios da-
lis buvo žandarmerija. 

Vertindamas, ar toks ribojimas yra būtinas demokratinėje visuomenėje, Teismas 
nustatė, jog Gynybos kodekso atitinkamose nuostatose buvo įtvirtintas visiškas draudi-
mas kariniam personalui prisijungti prie bet kokios profesinės sąjungos. Teismas pažy-
mėjo, jog nei ginkluotųjų pajėgų narių įkurtų profesinių sąjungų organizacijų toleravi-
mas, nei specialių organizacijų ir procedūrų, skirtų ginti jų interesus, sukūrimas negali 
pakeisti kariuomenės tarnautojų teisės kurti profesines sąjungas ir prie jų prisijungti 
pripažinimo. Teismo vertinimu, nors profesinių sąjungų veikla turėtų būti pritaikyta, 
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atsižvelgiant į ginkluotųjų pajėgų misijos specifinę prigimtį, tačiau vis dėlto tokia vei-
kla pagal savo tikslą gali sukelti susirūpinimus dėl sprendimų, kurie daro įtaką turti-
niams ir kitiems karinio personalo interesams. Taigi, nors ribojimai, netgi žymūs, gali 
būti nustatyti profesinės asociacijos veikimo formai ir išraiškai, taip pat ir kariniam 
personalui, kuris prie jos prisijungia, tačiau tokie ribojimai negali atimti iš tarnybos 
personalo ir jų profesinės sąjungos bendros asociacijos teisės ginti savo profesinius ir 
neturtinius interesus.

Galiausiai Teismas konstatavo, jog, neatsižvelgdamos į pareiškėjo Matelly požiūrį 
ir norą laikytis savo įsipareigojimų bei iš principo drausdamos pareiškėjui asociacijai 
pateikti skundą teismui dėl jos nurodyto profesinėms sąjungoms būdingo tikslo, kon-
krečiai nenurodydamos individualių ribojimų, reikalingų dėl kariuomenės specifinio 
vaidmens, vietos institucijos paneigė asociacijos laisvės pačią esmę. Jos nesilaikė savo 
pareigos nustatyti teisingą pusiausvyrą tarp susijusių konkuruojančių interesų. Nors 
karinio personalo asociacijos laisvė gali būti teisėtai ribojama, visiškas draudimas kurti 
profesinę sąjungą ar prie jos prisijungti pažeidė tos laisvės pačią esmę ir yra draudžia-
mas Konvencijos.

Teismas abiejose bylose darė išvadą, jog toks draudimas nelaikytinas proporcingu 
ir būtinu demokratinėje visuomenėje pagal Konvencijos 11 straipsnio 2 dalies prasmę. 
Teismas konstatavo Konvencijos 11 straipsnio pažeidimą.

4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 24 d. sprendimas dėl 
priimtinumo byloje Markovics ir kiti prieš Vengriją 

(pareiškimų Nr. 77575/11, Nr. 19828/13 ir Nr. 19829/13) 

Šioje byloje pareiškėjų individualias peticijas vienbalsiai nuspręsta laikyti nepri-
imtinomis, nenustačius, kad nebuvo išlaikyta teisinga pusiausvyra tarp visuomenės 
intereso, susijusio su viešųjų išlaidų sumažinimu, ir pareiškėjų teisės gauti pareigūnų 
pensijas apsaugos.

Faktinės aplinkybės

Šioje byloje visi trys pareiškėjai buvo iš tarnybos pasitraukę pareigūnai (Marko-
vics ir Augusztin – policijos pareigūnai, o Béres – buvęs kariuomenės gydytojas), kurie 
skundo metu buvo įgiję teisę gauti pareigūnų pensiją. 2011 m. lapkričio 28 d. Vengri-
jos parlamentas priėmė įstatymą Nr. CLXVII, kuris įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 1 d. 
bei kuris pareiškėjų pareigūnų pensijas pavertė į išmokas už tarnybą, jas papildomai 
apmokestinant 16 proc. pajamų mokesčio tarifu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai tikino, 
jog staigus pareigūnų pensijų statuso pakeitimas, t. y. jų pavertimas išmokomis bei su-
mažinimas, prilygo neleistinam ir diskriminacinio pobūdžio jų teisės netrukdomiems 
naudotis savo nuosavybe ribojimui, kurio jie negalėjo veiksmingai užginčyti. Pareigū-
nai pabrėžė, kad ginčo teisinis reguliavimas buvo priimtas tik prieš tris savaites iki jo 
įsigaliojimo. Be to, anot pareiškėjų, toks teisinis reguliavimas reiškė teisės galiojimą at-
gal, nes ribojo jau jų įgytas teises.
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Pirmiausia Teismas pažymėjo, jog tarp bylos šalių nekilo ginčo dėl to, jog pareiš-
kėjų tarnybinės pensijos pavertimas išmoka už tarnybą, realiai sumažinant ją 16 proc., 
prilygo Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio jiems laiduojamos teisės riboji-
mui. Teismas tokio sumažinimo nelaikė nuosavybės atėmimu, tačiau, remdamasis savo 
praktika, kvalifikavo tai kaip trukdymą pareiškėjams naudotis nuosavybe Konvencijos 
Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pirmosios pastraipos pirmojo sakinio prasme, nes pa-
reiškėjai neprarado už tarnybą gaunamų lėšų visa apimtimi, tačiau ir toliau gaudavo su 
tuo susijusias išmokas. 

Teismas, remdamasis savo praktika, priminė, jog įstatymų leidėjas, įgyvendinda-
mas pensijų arba kitų socialinių išmokų politiką, turi plačią nuožiūros laisvę, nes šie 
klausimai reikalauja atsižvelgti į socialinius ir ekonominius veiksnius (žr. 2011 m. spa-
lio 25 d. sprendimo Valkov ir kiti prieš Bulgariją, pareiškimų Nr. 2033/04, 19125/04, 
19475/04 ir kt., 91 p.). Tačiau kiekvienas ribojimas turi atitikti teisingą balansą tarp 
visos visuomenės viešojo intereso ir asmenų fundamentalių teisių apsaugos. Ši pu-
siausvyra nėra išlaikoma, jeigu suinteresuotas asmuo patiria pernelyg didelę naštą  
(žr. 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimo Wieczorek prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 18176/05, 
59–60 p.). Šiuo aspektu taip pat svarbu patikrinti, ar pareiškėjo teisė gauti socialinės 
apsaugos sistemos išmokas yra pažeidžiama tokiu mastu, kuris prilygsta pensijų gavė-
jo teisių esmės pažeidimui (2004 m. spalio 12 d. sprendimo Kjartan Ásmundsson prieš 
Islandiją, pareiškimo Nr. 60669/00, 39 p.). Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis 
neriboja Konvencijos narių teisės pasirinkti socialinės apsaugos sistemos teikiamų iš-
mokų rūšį ir dydį (2006 m. balandžio 12 d. didžiosios kolegijos sprendimo Stec ir kiti 
prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimų Nr. 65731/01 ir 65900/01, 53 p.) bei pats savaime 
dar negarantuoja asmens teisės į apibrėžto dydžio pensiją (žr. 2011 m. gegužės 31 d. 
sprendimo Maggio ir kiti prieš Italiją, pareiškimų Nr. 46286/09, 52851/08 ir kt., 55 p.). 
Savo praktikoje Teismas ne kartą yra pripažinęs Konvencijos narių diskreciją sumažin-
ti socialinio aprūpinimo išmokas (žr. 2007 m. birželio 7 d. sprendimo Kuznetsova prieš 
Rusiją, pareiškimo Nr. 67579/01, 67 p.; Sprendimo Kjartan Ásmundsson 45 p.; Sprendi-
mo Wieczorek 67 p.). 

Nagrinėjamu atveju Teismui nekilo abejonių, kad ginčo priemone buvo siekiama 
teisėto tikslo, susijusio su viešuoju interesu, įgyvendinant ekonominę ir socialinę poli-
tiką. Teismas taip pat nustatė, kad ribojimai buvo nustatyti įstatyme. Teismo vertinimu, 
įstatymų leidėjas pasirinko būdą, kuris gali būti laikomas pagrįstu ir tinkamu siekia-
mam tikslui, tačiau Teismas nevertino, ar ginčo teisinis reguliavimas buvo geriausias 
sprendimas įveikti kilusias problemas ir ar įstatymų leidėjas diskreciją turėjo įgyven-
dinti kitu būdu (žr. 1986 m. vasario 21 d. sprendimo James ir kiti prieš Jungtinę Ka-
ralystę, pareiškimo Nr. 8793/79, 51 p.). Teismas svarbia aplinkybe laikė tai, kad ginčo 
priemonė buvo sprendimų, skirtų sumažinti viešąsias išlaidas, visumos dalis (1989 m. 
liepos 12 d. sprendimas dėl priimtinumo Association of General Practitioners prieš Da-
niją, pareiškimo Nr. 12947/87). 

Pareiškėjų ginčijamas įstatymas buvo priimtas 2011 m. lapkričio 28 d. ir įsigaliojo 
2012 m. sausio 1 d. Atsižvelgęs į tai, Teismas nusprendė, jog nagrinėjama byla skiriasi 
nuo ankstesnių sprendimų, kai retrospektyvūs valstybės veiksmai reiškė, jog pareiškė-
jai prarado didelę dalį teisinio reikalavimo arba turėto turto, jiems nenumačius jokios 
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tinkamos alternatyvos, ir dėl to jų padėtis tapo labai nesaugi (palyginimui žr. 2005 m. 
spalio 6 d. didžiosios kolegijos sprendimo Maurice prieš Prancūziją, pareiškimo  
Nr. 11810/03, 90–91 p.). Bet kuriuo atveju Teismas jau anksčiau yra pripažinęs, kad iš 
principo įstatymų leidėjui civilinės teisės srityje nėra draudžiama pakeisti teisinę pozi-
ciją, priimant įstatymą, kuris taikomas nedelsiant (žr. Sprendimo Maurice 89 p.). Nagri-
nėjamu atveju pareiškėjai ir toliau gavo išmoką už tarnybą, kuri pagrįstai buvo susijusi 
su anksčiau gautos pareigūnų pensijos dydžiu. Atsižvelgęs į tai, Teismas darė išvadą, 
kad šiomis aplinkybėmis nebuvo būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio tam, kad 
pareiškėjai prisitaikytų prie naujos schemos. 

Teismo vertinimu, konkrečiu atveju realus pareiškėjų už tarnybą gaunamų paja-
mų sumažėjimas buvo pagrįstas ir proporcingas. Išanalizavęs bylos duomenis, Teismas 
nustatė, kad pareiškėjų gaunamos išmokos sumažėjo, atitinkamai, 16 ir 12 proc. Toks 
pajamų sumažėjimas neprilygo nei vieninteliam pareiškėjų pragyvenimo šaltinio atė-
mimui, nei jų palikimui su nepakankamais finansiniais ištekliais išgyventi. Atsižvelgęs 
į tai, Teismas sprendė, jog pareiškėjams ginčo teisinis reguliavimas pernelyg didelės ir 
neproporcingos našta nesukėlė, nebuvo pažeista ir jų teisės gauti socialines išmokas 
esmė.  

Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjų argumentus, esą ginčijamu reguliavimu su 
jais buvo elgiamasi nelygiateisiškai Konvencijos 14 straipsnio prasme, nurodė, jog na-
grinėjamu atveju pareiškėjų situacijos priartinimas prie kitų pensijų gavėjų, patenkan-
čių į tą pačią amžiaus grupę, ir ypač kitų pareigūnų, negali būti laikomas tokiu elgesiu, 
kuriam taikytinas Konvencijos 14 straipsnis. Iš tiesų ginčo priemonė buvo skirta elimi-
nuoti privilegijuotą situaciją, kuri, nacionalinių institucijų vertinimu, nebeturėjo būti 
užtikrinama ir nebuvo naudinga. Tačiau net jei valstybė ir diferencijavo elgesį jų ir kitų 
pensijų gavėjų atžvilgiu, tai buvo daroma proporcingais būdais (adekvačiu išmokų su-
mažinimu) siekiamam teisėtam tikslui (pensijos sistemos racionalizavimui). 

Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, Teismas nurodė, jog pareiškėjų peticijos 
nėra priimtinos kaip aiškiai nepagrįstos Konvencijos 35 straipsnio 3 dalies a punkto 
prasme ir, vadovaujantis Konvencijos 35 straipsnio 4 dalimi, turi būti atmestos. 
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5. Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų 
Administracinių Teismų sprendimų apžvalga

5.1. Austrijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga

2014 m. gruodžio 15 d. Austrijos Aukščiausiojo administracinio teismo spren-
dimas byloje 2013/04/0108-93

Šioje byloje Austrijos Aukščiausiasis administracinis teismas sprendė klausi-
mą dėl energetikos sektorių kontroliuojančios institucijos nepriklausomumo.

Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl energetikos sektorių reguliuojančios institu-
cijos Komisijos 2013 m. birželio 19 d. sprendimo, priimto peržiūrint energetikos sekto-
rių reguliuojančios institucijos valdybos 2012 m. spalio 5 d. sprendimą instancine tvar-
ka ir susijusio su skirstymo sistemos operatoriaus sąnaudų nustatymu. 

Vertindamas ginčijamo akto teisėtumą, Teismas tikrino, ar Komisija atitiko nepri-
klausomumo reikalavimą, kylantį iš Europos Sąjungos teisės, tai yra iš Europos Parla-
mento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, (toliau – Direktyva 
2009/73) konstatuojamosios dalies 30 punkto ir 39 straipsnio 4 dalies. Pastaroji norma 
įtvirtina, jog „valstybės narės garantuoja reguliavimo institucijos nepriklausomumą ir 
užtikrina, kad ji nešališkai ir skaidriai naudotųsi savo įgaliojimais. Šiuo tikslu valstybės 
narės užtikrina, kad reguliavimo institucija, vykdydama jai šia direktyva ir susijusiais 
teisės aktais nustatytas reguliavimo užduotis: a) būtų teisiškai atskirta ir funkciniu at-
žvilgiu nepriklausoma nuo kito viešojo ar privačiojo subjekto; b) užtikrintų, kad jos 
personalas ir už jos valdymą atsakingi asmenys: i) veiktų nepriklausomai nuo visų rin-
kos interesų; ir ii) vykdydami reguliavimo užduotis, nesiektų gauti jokios Vyriausybės 
arba kito viešojo ar privačiojo subjekto tiesioginių nurodymų ir jų nevykdytų. <...>.“

Byloje nustatyta, jog viena iš Komisijos narių dirbo energetikos eksperte Vienoje 
veikiančioje institucijoje, atstovaujančioje ir skatinančioje darbuotojų socialinius, eko-
nominius, profesinius ir kultūrinius interesus (vok. Arbeiterkammer Wien). Pagal įsta-
tymą tokios institucijos turi teisę imtis visų būtinų priemonių ir tokiose srityse, kaip, 
pavyzdžiui, kainų už produktus ar paslaugas nustatymas arba konkurencija. Be to, Fe-
deralinė darbuotojų interesus atstovaujanti institucija (vok. Bundesarbeitskammer) turi 
teisę teikti nuomonę prieš priimant sprendimą dėl skirstymo sistemos operatoriaus są-
naudų nustatymo bei jį apskųsti. Federalinės darbuotojų interesus atstovaujančios ins-
titucijos darbą užtikrina jau minėta Vienoje veikianti institucija, kuriai priklausė ir vie-
na iš Komisijos narių. Atsižvelgdamas į tai, apžvelgiamoje byloje Teismas konstatavo, 
jog Komisija neatitiko nepriklausomumo imperatyvo, įtvirtinto Direktyvos 2009/73 39 
straipsnio 4 dalies b punkte.

3 Prieiga internete: <https://www.vwgh.gv.at/aktuelles/pressemitteilungen/2015/2013040108.pdf?4ptmbt >. 
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5.2. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga

Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimas 
byloje Nr. 3611504

Šioje byloje Valstybės Taryba (Conseil d’État) nagrinėjo Prancūzijos telekomu-
nikacijos tinklų ir paslaugų operatorių asociacijos skundą dėl Elektroninių ryšių ir 
pašto reguliavimo tarnybos (l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes) (toliau – ir ARCEP) sprendimo, kuriuo buvo pakeista atsietos prieigos 
prie vietinės linijos (angl. unbundled access to the local loop) nustatymo kainai svar-
bi vietinę liniją valdančio notifikuoto operatoriaus veiklos sąnaudų apskaičiavimo 
metodika. 

Valstybės Taryba nagrinėjo bylą, susijusią su atsietos prieigos prie vietinės linijos 
nustatymu. Problema byloje iš esmės kilo dėl notifikuotam operatoriui (t. y. bendrojo 
fiksuoto telefono ryšio tinklų operatoriui, nurodyto nacionalinės reguliavimo instituci-
jos kaip dominuojančio aprūpinant bendrojo fiksuoto telefono ryšio tinklais ir teikiant 
paslaugas) reguliavimo institucijos (ARCEP) skirto sprendimo, kuriuo nustatytas ati-
tinkamas sąnaudų, darančių įtaką didmeninės varinės linijos prieigos kainai, nustaty-
mo metodas. ARCEP byloje ginčijamu sprendimu pakeitė anksčiau galiojusį sąnaudų 
nustatymo metodą. Nors pakeitimu buvo paliktos pačios linijos prieigos vertės nusta-
tymo taisyklės, tačiau siekiant įtraukti varinių linijų pakeitimo šviesolaidžiu sąnaudas, 
buvo įtvirtintas 13 metų varinių linijų nuvertėjimo laikotarpis, sumažinant jį nuo prieš 
tai buvusių 25 metų.

Prancūzijos telekomunikacijos tinklų ir paslaugų operatorių asociacija skundė šį 
ARCEP sprendimą. Valstybės Taryba paliko ARCEP sprendimą nepakeistą. Taryba pa-
žymėjo, kad nei nacionalinėje, nei ES teisėje nėra nuostatų, įtvirtinančių vertės tęstinu-
mo principą, kalbant apie metodų, skirtų įvertinti su vietine linija susijusį turtą. Tary-
ba priminė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. balandžio 24 d. sprendimą 
byloje Arcor AG & Co. KG, C-55/06, kuriuo teismas, analizuodamas 2000 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2887/2000, pabrėžė, kad są-
naudų skaičiavimo bazė, į kurią reikia atsižvelgti nustatant atsietos prieigos prie vie-
tinės linijos tarifus, negali būti grindžiama vien buvusiomis sąnaudomis. Priešingu 
atveju notifikuotas operatorius, palyginus su naudos gavėju, nepagrįstai atsidurtų ne-
palankioje padėtyje. 

Valstybės Taryba pažymėjo, kad realių sąnaudų apskaičiavimo metodas neapsi-
riboja buvusių sąnaudų įtraukimu į bendras sąnaudas. Šis metodas turi būti pagrįs-
tas realiomis operatoriaus patirtomis sąnaudomis. Toks požiūris, Valstybės Tarybos 
vertinimu, neprieštarauja įkainių atitikties sąnaudoms principui, atitinka Reglamento 
Nr. 2887/2000 ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos nuostatas.

4 Prieiga internete: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028567519>.
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5.3. Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga

Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. I ONP 3/145

Šioje byloje Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kokiais 
atvejais pareiškėjai, siekdami apginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus naci-
onaliniame teisme, gali tiesiogiai remtis Europos Sąjungos pagrindinių teisių char-
tijos nuostatomis.

Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas, be kita ko, teigė, kad Lenkijos vyriausiojo 
administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. I OSK 
1130/12, prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Charti-
ja) 17 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai teisę į nuosavybę. Pareiškėjas nagrinėjamu atve-
ju siekė įgyvendinti Lenkijos Administracinių teismų proceso įstatyme įtvirtintą teisę 
ginčyti galutinių Vyriausiojo administracinio teismo sprendimų teisėtumą, remiantis 
teisės klaida, susijusia su rimtu ir aiškiu Europos Sąjungos teisės pažeidimu (Lenkijos 
Administracinių teismų proceso įstatymo 285a str. 3 d.)

Nagrinėdamas šį skundą, Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, 
kad teisių ir principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, taiky-
mo apimtis yra reguliuojama šios Chartijos 51 straipsnio 1 dalies nuostatų. Remiantis 
Chartijos 51 straipsnio 1 dalimi, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuosta-
tos yra skirtos Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams bei valstybėms 
narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. 

Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas priminė, kad Europos Sąjungos Tei-
singumo Teismo didžioji kolegija 2013 m. vasario 26 d. sprendimo Åkerberg Fransson, 
C-617/10 21 punkte yra nurodžiusi, jog Europos Sąjungos pagrindinių teisių charti-
ja garantuojamų pagrindinių teisių turi būti laikomasi, kai nacionalinės teisės aktai 
patenka į Europos Sąjungos teisės taikymo sritį. Tokiu būdu Europos Sąjungos teisės 
taikymas lemia Chartija garantuojamų pagrindinių teisių taikymą. Panašios pozicijos 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laikėsi 2014 m. kovo 6 sprendime Cruciano  
Siragusa, C-206/13, pažymėdamas, kad sąvoka „Sąjungos teisės įgyvendinimas“, kaip ji 
suprantama pagal Chartijos 51 straipsnį, reikalauja tam tikro lygio sąsajos su Europos 
Sąjungos teise. Tai reiškia, kad nors Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kaip 
pirminė teisė, yra sudėtinė Europos Sąjungos teisės sistemos dalis, Chartijos nuosta-
tų pažeidimu gali būti remiamasi tik tada, kai nagrinėjamu atveju yra taikomos arba 
turėtų būti taikomos kitos nei Chartijoje įtvirtintos Europos Sąjungos teisės normos. 
Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, šios išvados nepaneigia Euro-
pos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalis, be kita ko, įtvirtinanti, kad Chartija turi to-
kią pat teisinę galią, kaip ir Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos 
veikimo. Šiomis aplinkybėmis Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas konstata-
vo, kad rėmimasis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų pažeidimu 
negali sudaryti savarankiško pagrindo ginčijamą Vyriausiojo administracinio teismo 

5 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/PL02/PL02000065.pdf>
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sprendimą pripažinti neteisėtu, kaip tai nustatyta Administracinių teismų proceso įsta-
tymo 285e straipsnio 1 dalies 3 punkte. Atsižvelgęs į tai, Lenkijos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas atmetė pareiškėjo skundą.

5.4. Vokietijos Federalinio administracinio teismo sprendimo apžvalga

2014 m. gruodžio 11 d. Vokietijos Federalinio administracinio teismo sprendimas 
byloje 3 C 29.136

Šioje byloje Vokietijos Federalinis administracinis teismas sprendė klausimą, 
ar prievolė šalinti skerdimo metu susidarančias atliekas valstybės narės vietinėse 
įmonėse yra suderinama su Europos Sąjungos teise.

Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas buvo mėsa prekiaujanti įmonė, eksploatuojanti 
skerdyklą, esančią Bavarijoje netoli Vokietijos ir Austrijos sienos. Motyvuodamas ma-
žesnėmis sąnaudomis (10 000 eurų per mėnesį), pareiškėjas pateikė prašymą gauti lei-
dimą skerdimo metu susidarančias atliekas šalinti Austrijoje. Leidimas jam suteiktas 
nebuvo. Ginčydamas tokį sprendimą, pareiškėjas, be kita ko, nurodė, jog leidimo šalinti 
minėtas atliekas Austrijoje iš jo apskritai neturi būti reikalaujama.

Tiek pirmąja, tiek apeliacine instancija bylą nagrinėję administraciniai teismai 
įpareigojo instituciją išnagrinėti pareiškėjo prašymą, laikantis teismų pateikto teisės 
aiškinimo, tačiau pareiškėjo reikalavimą iš esmės pripažino nepagrįstu. Pasak bylą na-
grinėjusių teismų, Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas7 nepateikia išsamių nuos-
tatų dėl galimybės šalinti skerdimo atliekas kitoje Europos Sąjungos šalyje. Iš tikrųjų 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje veiktų tinkama šalutinių gyvūnų 
produktų apdorojimo sistema. Šį reikalavimą atitinka vokiška sistema, įtvirtinanti par-
eigą apdoroti vietoje. Šiuo atveju prekių judėjimo laisvės apribojimai yra pateisinami 
sveikatos apsaugos imperatyvu.

Šią teismų poziciją patvirtino ir Vokietijos Federalinis administracinis teismas. 
Pasak Teismo, įtvirtindamas valstybių narių pareigą užtikrinti, jog jų teritorijoje veiktų 
tinkama šalutinių gyvūnų produktų apdorojimo sistema, Europos Sąjungos teisės aktų 
leidėjas remiasi ekonominio savarankiškumo principu bei teisę suformuoti konkrečią 
sistemą suteikia būtent valstybėms narėms. Vokietijoje sukurta sistema atitinka šiuos 
reikalavimus, o su ja susiję Europos Sąjungos prekių ir paslaugų laisvių ribojimai yra 
pateisinami tikslu dėl sveikatos apsaugos išlaikyti saugų, nuolat funkcionuojantį gamy-
klų, šalinančių gyvūnų dalis, tinklą.

6 Prieiga internete: <http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr= 
2014&nr=79>

7 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo 
nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės 
ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002.
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Raidinė dalykinė rodyklė

Administratorius – bankroto administratorius – 2.10.1.1 (I dalis).
Advokatas – 2.2.2. (III dalis).
Akcizas – E3.2.2 (III dalis).
Alkoholis – alkoholio kontrolė – 2.8.1. (I dalis).
Antstolis – 2.3.1. (I dalis), 2.5.1. (I dalis), 2.9.3. (I dalis).
Apdairumas – ūkio subjekto apdairumas – II dalis.
Aplinka – aplinkos apsauga – 1. (III dalis).
Areštas – turto arešto aktų registras – 2.5.2. (I dalis).
Atkūrimas – nuosavybės teisių atkūrimas – 2.2.1. (III dalis).
Atleidimas – atleidimas iš tarnybos – 2.4.2. (I dalis).
Atliekos – 1. (III dalis), 5.3. (III dalis), komunalinių atliekų tvarkymas – 1.4. (I dalis). 
Atsakomybė – tarnybinė atsakomybė – 2.4.1. (I dalis), valstybės deliktinė atsakomybė 
– 2.5. (I dalis).
Atšaukimas – administracinio sprendimo atšaukimas – II dalis.
Auditas – 2.1.2. (III dalis).
Auksas – 2.9.2. (I dalis).
Bankas – komercinio banko priežiūra – 2.1.2. (III dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – E3.1. (III dalis), 5.3. (III da-
lis), Europos vietos savivaldos chartija – 1.3. (I dalis).
Degalai – E3.2. (III dalis).
Deklaravimas – 2.7.1. (I dalis).
Direktyva – 2.1.1. (I dalis).
Diskrecija – 1.3. (I dalis), 2.9.1. (I dalis).
Diskriminacija – E3.4. (III dalis).
Draudimas – valstybinio socialinio draudimo įmoka – 1.1. (I dalis).
Dujos – suskystintos gamtinės dujos – 2.2.1. (I dalis).
Energetika – 1.2. (I dalis), 2.2.1. (I dalis), 5.1. (III dalis).
Energija – atsinaujinančių išteklių energija – E3.5. (III dalis).
Gimdymas – gimdymas namuose – Ž4.2.3 (III dalis).
Informacija – teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų – 2.2.4.  
(III dalis).
Išmokos – tiesioginės išmokos – 2.5.1. (I dalis), 2.7.1. (I dalis).
Išsiuntimas – užsieniečio išsiuntimas – E3.1. (III dalis).
Ištekliai – gamtos išteklių naudojimas – 1. (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.

3 Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.
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Įskaitymas – priešpriešinių reikalavimų įskaitymas – 2.3.1. (I dalis).
Jėgainė – vėjo jėgainė – E3.5. (III dalis).
Kalinimas – Ž4.3. (III dalis).
Kategorija – pareigūno kvalifikacinė kategorija – 2.4.3. (I dalis).
Konkurencija – E3.3. (III dalis).
Konvencija – Orhuso konvencija – 1. (III dalis), Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija – Ž4. (III dalis).
Leidimas – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje – 2.1.2. (I dalis).
Liudijimas – verslo liudijimas – 1.3. (I dalis).
Medžiaga – ortofotografinė medžiaga – 2.7.1. (I dalis).
Mokestis – 2.3. (I dalis), E3.2. (III dalis), pajamų mokestis – 1.3. (I dalis), mokestis už 
aplinkos teršimą – 1. (III dalis).
Naudmenos – žemės ūkio naudmenos – 2.7.1. (I dalis).
Nešališkumas – II dalis.
Neutralumas – II dalis.
Nuobauda – tarnybinė nuobauda – 2.4.1. (I dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių gynimas – II dalis.
Nutraukimas – bylos nutraukimas – 1.1. (I dalis), 1.4. (I dalis).
Omisija – legislatyvinė omisija – 1.4. (I dalis).
Pajamos – draudžiamosios pajamos – 1.1. (I dalis).
Paraiška – 2.7.1. (I dalis).
Parama – 2.5.1. (I dalis), 2.7.1. (I dalis).
Pareigybė – pareigybės panaikinimas – 2.4.2. (I dalis).
Patikrinimas – administracinis patikrinimas – 2.7.1. (I dalis).
Paveldas – kultūros paveldo apsauga – 1. (III dalis).
Pažeidimas – administracinės teisės pažeidimas – 2.1.3. (III dalis), 2.2.3. (III dalis).
Pensija – pareigūno pensija – Ž4.5. (III dalis).
Pertvarka – vidaus tarnybos įstaigos struktūrinė pertvarka – 2.4.2. (I dalis).
Prekyba – prekyba alkoholiniais gėrimais – 2.8.1. (I dalis).
Prieglobstis – prieglobsčio prašytojas – 2.1.1. (I dalis).
Prievolė – mokestinė prievolė, mokestinės prievolės pasibaigimas – 2.3.1. (I dalis).
Principas – teisinės valstybės principas – 1.2. (I dalis), teisės aktų hierarchijos prin-
cipas – 1.2. (I dalis), teisėtumo principas – 1.3. (I dalis), lex retro non agit principas – 
2.4.1. (I dalis), teisėtų lūkesčių apsaugos principas – 2.4.1. (I dalis), II dalis, pacta sunt 
servanda principas – 2.6.1. (I dalis), proporcingumo principas – 2.9.2. (I dalis), teisin-
gumo principas – II dalis.
Prokuroras – 2.9.1. (I dalis).
Referendumas – 2.6.1. (I dalis).
Registras – transporto priemonių registras – 2.5.2. (I dalis), turto arešto aktų registras – 
2.5.2. (I dalis), nekilnojamojo turto registras – 2.2.5. (I dalis).
Reikalavimas – reikalavimo užtikrinimo priemonė – 1. (III dalis).
Ribojimas – laisvo prekių judėjimo ribojimas – 2.9.2. (I dalis).
Rinkliava – vietinė rinkliava – 1.4. (I dalis), 1. (III dalis).
Sankcija – 2.7.1. (I dalis), ilgalaikė sankcija – 2.5.1. (I dalis).
Saugumas – grėsmė valstybės saugumui – 2.1.2. (I dalis).
Sąjunga – profesinė sąjunga – Ž4.4. (III dalis).
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Sąžiningumas – II dalis.
Senatis – ieškinio senatis – 2.5.1. (I dalis).
Servitutas – 2.2.1. (I dalis), 2.1.3. (III dalis).
Statyba – 1.2. (I dalis), 2.1.1. (III dalis).
Sulaikymas – užsieniečio sulaikymo terminas – 2.1.1. (I dalis).
Sutaptis – skolininko ir kreditoriaus sutaptis – 2.3.1. (I dalis).
Sveikata – sveikatos priežiūra – 2.2.6. (III dalis), Ž4.2. (III dalis).
Šeima – šeimos gyvenimo apsauga – Ž4.1. (III dalis), Ž4.3. (III dalis).
Šildymas – šildymo būdo pakeitimas – 1.2. (I dalis).
Tapatybė – užsieniečio tapatybės dokumentai – E3.1. (III dalis).
Tarnautojas – statutinis valstybės tarnautojas – 2.4.1. (I dalis), 2.4.2. (I dalis), 2.4.3.  
(I dalis), E3.4. (III dalis), Ž4.5. (III dalis).
Tarša – taršos integruota prevencija ir kontrolė – 1. (III dalis).
Teisena – administracinių bylų teisena – 2.10. (I dalis), II dalis.
Teisingumas – teisingumo vykdymas – 2.2.4. (III dalis).
Teismingumas – 2.10.2. (I dalis), 2. (III dalis).
Terminalas – suskystintų gamtinių dujų terminalas – 2.2.1. (I dalis).
Transporto priemonė – E3.2. (III dalis).
Užsienietis – 2.1. (I dalis), E3.1. (III dalis), E4.1. (III dalis).
Vartotojas – vartotojų teisių apsauga – 2.9.2. (I dalis).
Veiksmingumas – Europos Sąjungos teisės veiksmingumas – 2.5.1. (I dalis).
Vertinimas – pareigūno profesionalumo vertinimas – 2.4.3. (I dalis).
Viešasis interesas – 1. (III dalis).
Vietos savivalda – 2.2.6. (III dalis), savivaldybių veiklos laisvė ir savarankiškumas – 
1.3. (I dalis), savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidos – 1.5. (I dalis).
Žala – 2.5. (I dalis), 1. (III dalis), 2.1.4. (III dalis), 2.2.4. (III dalis), smurtiniais nusikalti-
mais padarytos žalos kompensavimas – 2.9.3. (I dalis).
Žemė – žemės paėmimas visuomenės poreikiams – 2.2.1. (I dalis).
Ženklinimas – tauriųjų metalų ženklinimas – 2.9.2. (I dalis).
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AAA  aplinkos apsaugos agentūra
AAĮ  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
AAV  aplinkos apsaugos valstybinė [kontrolė]
AAVK  aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė
AAVKĮ  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės   
  įstatymas
AB  akcinė bendrovė
ABTĮ  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
AKĮ  Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
AMonitĮ Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas 
angl.  angliškai
AOAĮ  Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas 
APK  administracinio proceso kodeksas
AsocĮ  Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
ATĮ  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
ATPK  Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
AVPK  apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
b. l.   bylos lapas
BPK  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
BSI  bazinė socialinė išmoka
BUAB  bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė
CK  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
CPK  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
d.  dalis, diena
DK  draudimo kompanija
doc.  docentas
DPD  draudžiamųjų pajamų dydis
dr.  daktaras
EB  Europos Bendrija
ECB  Europos centrinis bankas
EEE  Europos Ekonominė Erdvė
EEĮ  elektros ir elektroninė įranga
egz.  egzemplioriai
ES  Europos Sąjunga
ESM  Europos stabilizavimo mechanizmo [fondas]
ESS  Europos Sąjungos sutartis
ESTT  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
EŽTK  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
EŽTT  Europos Žmogaus Teisių Teismas
FM  Lietuvos Respublikos finansų ministerija
g.  gatvė
GGAĮ  Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
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GMO  genetiškai modifikuoti organizmai
GPM  gyventojų pajamų mokestis
GPMĮ  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
ha  hektaras
kg  kilogramas
KNNP  Kuršių Nerijos nacionalinis parkas
KPD  Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 
KPS  kriminalinės policijos skyrius
KT  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
kt.  kita, kiti
KŽS  kontrolinis žemės sklypas   
LAĮ  Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas
LAT  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
LGĮ  Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas
LGNT  laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės
LGT  Lietuvos geologijos tarnyba
lot.  lotyniškai
LRKT  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
LRS  Lietuvos Respublikos Seimas
Lt  litas
LVAT  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
m  metras
m.  metai
MAĮ  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
MAT  mokestis už aplinkos teršimą
MATĮ  Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
MedžĮ  Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
mėn.  mėnuo
MG AB  mokslinė gamybinė akcinė bendrovė
MiškĮ  Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
MĮ  Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
MMA  minimali mėnesinė alga
MVGIĮ  Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius  
  įstatymas
MŽĮ  Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas
NKP  nekilnojamasis kultūros paveldas 
NKPAĮ  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  
  įstatymas
NKV  nekilnojamoji kultūros vertybė
NKVAĮ  Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos  
  įstatymas
NMA  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio  
  ministerijos
Nr.  numeris
NŽT  Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio  
  ministerijos 
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p.  punktas, puslapis
pan.  panašiai
par.  paragrafas
pastr.  pastraipa
PATL  pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimas
PAV  poveikio aplinkai vertinimas
PAVĮ  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  
  vertinimo įstatymas
PIPATĮ  Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
PJĮ  Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas 
PK  policijos komisariatas
PN  policijos nuovada
pr.  prancūziškai
proc.  procentas
prof.  profesorius
ProkĮ  Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas 
PVM  pridėtinės vertės mokestis
PVS  poveikis visuomenės sveikatai
pvz.  pavyzdžiui
RAAD  regiono aplinkos apsaugos departamentas
raj.  rajonas
reg.  registracija
RinklĮ  Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
RĮ  Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas
RUP  reikalavimo užtikrinimo priemonė
SAARSP savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa  
SAARSPĮ Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo  
  specialiosios programos įstatymas
SESV  Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
SGAGĮ  Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių   
  įstatymas
SGD  suskystintos gamtinės dujos
SIS  Šengeno informacinė sistema
SPAV  strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
StandĮ  Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas 
StatybĮ  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
STĮ  Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
STR  statybos techninis reglamentas
str.  straipsnis
SŽMN   specialiosios žemės ir miško naudojimo [sąlygos] 
t. y.  tai yra
t. t.  taip toliau
t.  tomas
TAAR  Turto arešto aktų registras
TGIĮ  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 
  institucijų ir įstaigų įstatymas  
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Priedai

TIPK  taršos integruota prevencija ir kontrolė
TPĮ  Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas, Lietuvos  
  Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
TVĮ  Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas
UAB  uždaroji akcinė bendrovė
UADB  uždaroji akcinė draudimo bendrovė
UTPĮ  Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymas
VAĮ  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valst.  valstybinis
VAT  Vyriausiasis administracinis teismas
VĮ  Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, valstybės įmonė
vyr.  vyriausiasis
VMDU  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
VMI  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų  
  ministerijos
vnt.  vienetas
vok.  vokiškai
VPK  vyriausiasis policijos komisariatas
VPS  viešosios policijos skyrius
VRK  Vyriausioji rinkimų komisija
VSD   valstybinis socialinis draudimas
VSDFV  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos 
  ir darbo ministerijos 
VSĮ  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
VSPĮ  Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
VšĮ  viešoji įstaiga
ŽeldĮ  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
ŽemĮ  Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
ŽGĮ  Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas
Žin.  Valstybės žinios
ŽĮ  Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
žr.  žiūrėti
ŽŪMPRIS  žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema
ŽuvininkĮ Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas
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