TURINYS
ĮVADAS
I. OFICIALIOJI DALIS
1. Nutartys ir sprendimai
Poskyrio turinys
1. 1. D÷l norminių administracinių teis÷s aktų teis÷tumo
1.1.1. D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d., 26 punkto
13 papunkčio atitikties Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies nuostatoms
1.1.2. D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 32 „D÷l
delspinigių skaičiavimo“, 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne
laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos bei
1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymo Nr. 132 atitikties Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymui (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos Respublikos muitų
tarifų įstatymui (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija); d÷l Lietuvos
Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už
ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos
3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymui (1993 m. balandžio 27 d.
įstatymo Nr. I-138 redakcija), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymui
(1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
įtvirtintam teisin÷s valstyb÷s principui
1. 2. D÷l administracinių teis÷s pažeidimų
Poskyrio turinys
1.2.1. D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 506 straipsnio taikymo
1.2.2. D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 1632 straipsnio taikymo
1.2.3. D÷l turtin÷s žalos atlyginimo administracinių teis÷s pažeidimų bylose
1. 3. D÷l ginčų, kylančių viešojo ar vidaus administravimo srityse
Poskyrio turinys
1. 3. 1. D÷l mokesčių
1.3.1.1. D÷l mokesčio baz÷s nustatymo
1.3.1.2. D÷l ginčo priskirtinumo mokestiniams ginčams
1.3.1.3. D÷l mokestinių ginčų nagrin÷jimo centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje
1.3.1.4. D÷l atvejų, kai įtrauktas į apskaitą prid÷tin÷s vert÷s mokestis neatskaitomas
1.3.2. D÷l valstyb÷s tarnybos santykių
1.3.2.1. D÷l atleidimo iš vidaus tarnybos pažeminus pareigūno vardą
1.3.2.2. D÷l atleidimo iš diplomatin÷s tarnybos diplomato pareiškimu
1.3.2.3. D÷l valstyb÷s tarnautojų teis÷s kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą
1.3.2.4. D÷l valstyb÷s tarnautojo atsistatydinimo tvarkai taikytinų teis÷s aktų
1.3.2.5. D÷l tarnybin÷s nuobaudos – atleidimo iš pareigų – skyrimo
1.3.2.6. D÷l profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudas vidaus reikalų
įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų nariams. D÷l tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminų.
D÷l profesin÷s sąjungos procesin÷s pad÷ties, jai kreipusis į administracinį teismą ginti savo
nario teisių
1.3.2.7. D÷l vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo
1.3.2.8. D÷l atlygio už laipsnį mok÷jimo
1.3.3. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
1.3.3.1. D÷l apskrities viršininko ar jo vadovaujamos administracijos teis÷s kreiptis į teismą
ginant valstyb÷s ar asmenų interesus. D÷l administracin÷s bylos šalių

1.3.3.2. D÷l sąlygų, kuriomis miesto žem÷ pripažįstama laisva (neužstatyta). D÷l duomenų baz÷s
reikšm÷s apibr÷žiant konkrečios žem÷s statusą
1.3.3.3. D÷l teritorijos priskyrimo miškui
1.3.4. D÷l socialin÷s apsaugos
1.3.4.1. D÷l galimyb÷s ginčyti uždarbio pažymos patikrinimo aktą
1.3.4.2. D÷l sprendimo, pagrįsto antikonstituciniu teis÷s aktu, įvykdymo momento. D÷l
bendrosios ir specialiosios normų konkurencijos
1.3.5. D÷l Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos sprendimų
1.3.5.1. D÷l licencijų prekiauti alkoholiniais produktais išdavimo
1.3.6. D÷l kitų administracinių ginčų
1.3.6.1. D÷l visuomeninių organizacijų teis÷s kreiptis į teismą aplinkosaugos srityje. D÷l viešojo
intereso sampratos
1.3.6.2. D÷l bylos šalių teis÷s į bylin÷jimosi išlaidų atlyginimą
1.3.6.3. D÷l medžiokl÷s plotų naudojimo teis÷tumo. D÷l žem÷s sklypų savininkų teis÷s,
susijusios su medžiokl÷s plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu
juose
1.3.6.4. D÷l darbo inspekcijos atliekamų funkcijų pobūdžio
1.3.6.5. D÷l medžiokl÷s plotų tęstinumo užtikrinimo
2. Specialiosios teis÷jų kolegijos nutarčių d÷l teismingumo apžvalga
(2004 metų sausio – birželio m÷n.)
Poskyrio turinys
2.1. Bylos, nagrin÷tinos administraciniuose teismuose
2.1.1. D÷l norminių administracinių aktų
2.1.2. D÷l socialinių garantijų
2.1.3. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
2.1.4. D÷l žalos atlyginimo
2.2. Bylos, nagrin÷tinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. D÷l sutartinių teisinių santykių
2.2.2. D÷l nuosavyb÷s teisinių santykių
2.2.3. D÷l privatizavimo teisinių santykių
2.2.4. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
2.2.5. D÷l žalos atlyginimo
2.2.6. D÷l skolos valstyb÷s biudžetui priteisimo likvidavus įmonę
2.2.7. D÷l bausmę vykdančios institucijos veiksmų apskundimo
II. METODINö DALIS
1.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konsultacijos (2004 m. sausio–birželio m÷n.)
Poskyrio turinys
1.1. D÷l teis÷s normų taikymo administracinių teis÷s pažeidimų bylose
1.1.1. D÷l pažeidimo kvalifikacijos pakeitimo nagrin÷jant administracinio teis÷s pažeidimo
bylą
1.1.2. D÷l baudos išieškojimo užtikrinimo
1.1.3. D÷l Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 130 straipsnio
taikymo
1.2. D÷l teis÷s normų taikymo kitų kategorijų administracin÷se bylose
1.2.1. D÷l prokuroro įgaliojimų kreipiantis į teismą d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų
gynimo
1.2.2. D÷l teis÷s kreiptis į administracinį teismą d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo
1.2.3. D÷l teismo išlaidų atlyginimo
2. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos apžvalga

(2004 m. sausio 1 d.–2004 m. birželio 30 d.)
Poskyrio turinys
2.1. Bendrijos teis÷s principai
2.1.1. 2004 m. birželio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje
Recheio-Cash & Carry SA prieš Fazenda Publica/Registro Nacional de Pessoas Colectivas,
Ministerio Publico (C-30/02)
2.2. Institucin÷ teis÷
2.2.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Jégo-Quéré et Cie SA (C-263/02 P)
2.3. Laisvas prekių jud÷jimas
2.3.1. 2004 m. vasario 5 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Prancūziją (C-24/00)
2.3.2. 2004 m. vasario 12 d. sprendimas byloje
Aslantrans AG prieš Komisiją (T-282/01)
2.3.3. 2004 m. birželio 17 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Belgijos Karalystę (C-255/03)
2.4. Laisvas paslaugų jud÷jimas
2.4.1. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje
Ludwig Leichtle prieš Bundesanstalt fuer Arbeit (C-8/02)
2.5. Įsisteigimo laiv÷
2.5.1. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje
Hughes de Lasteyrie du Saillant prieš Ministre de l‘Economie, des finances et de l‘Industrie
(C-9/02)
2.5.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Felix Kapper (C-476/01)
2.6. Laisvas asmenų jud÷jimas
2.6.1. 2004 m. kovo 23 d. prejudicinis sprendimas byloje
Brian Francis Collins prieš Secretary of State for Work and Pensions (C-138/02)
2.7. Konkurencija
2.7.1. 2004 m. kovo 16 d. prejudicinis sprendimas byloje
AOK Bundesverband ir kiti prieš Ichthyol-Gesellschaft, Hermani & Co ir kiti
(C-264/01, C-306/01 ir C-255/01)
2.7.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Health GmbH & Co.OHG prieš NDC Health GmbH & Co.KG (C-418/01)
2.8. Valstyb÷s pagalba
2.8.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Italijos Respubliką (C-99/02)
2.8.2. 2004 m. birželio 29 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Tarybą (C-110/02)
2.9. Socialin÷ politika
2.9.1. 2004 m. sausio 7 d. prejudicinis sprendimas byloje
K. B. prieš National Health Service Pensions Agency (C-117/01)
2.9.2. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje
Marėa Paz Merino Gómez prieš Continental Industrijas del Caucho SA (C-342/01)
2.9.3. 2004 m. geguž÷s 27 d. prejudicinis sprendimas byloje
Edeltraud Elsner-Lakeberg prieš Land Nordrhein-Westfalen (C-285/02)
2.10. Žem÷s ūkis / Bendrijos teis÷s principai

2.10.1. 2004 m. sausio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje Kuehne & Heitz NV prieš
Productshap voor Pluimvee en Eieren (C-453/00)
2.10.2. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH prieš Werner Jaeger (C-182/01)
Priedai
Santrumpos
1. Raidin÷ dalykin÷ rodykl÷
2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų rodykl÷

Įvadas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) formuoja vienodą administracinių
teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teis÷s aktus.
Vykdant šią funkciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, kurioje numatyta, kad LVAT leidžia biuletenį „Administracinių
teismų praktika“, parengtas penktasis leidinio numeris.
Jau tapo įprastu dalyku, kad numeryje skelbiama:
•

LVAT plenarin÷s sesijos priimti sprendimai, nutarimai ir nutartys, taip pat trijų
teis÷jų kolegijų ir išpl÷stinių penkių teis÷jų kolegijų priimti sprendimai, nutarimai ir
nutartys, kurių paskelbimui pritar÷ dauguma šio teismo teis÷jų;

•

visi sprendimai ir nutartys, priimti bylose d÷l norminių aktų teis÷tumo;

•

nutarčių d÷l teismingumo apžvalga;

•

konsultacijos įstatymų taikymo klausimais.

Nauja yra tai, kad, siekiant sudaryti visuomenei geresnes galimybes susipažinti su aktualia
administracinių teismų jurisprudencija, biuletenis „Administracinių teismų praktika“ bus leidžiamas
kas pusmetį, o ne kartą per metus. Penktasis numeris apima 2004 m. pirmojo pusmečio laikotarpį.
Kita svarbi naujov÷ yra ta, kad nuo šiol leidinyje pradedama periodiškai spausdinti
administraciniams teismams aktualios Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisprudencijos
apžvalga.
Tokio naujo skyriaus įtraukimą į „Administracinių teismų praktikos“ biuletenį lemia
pokyčiai, susiję su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje (ES). Nuo įstojimo į ES dienos mūsų
valstyb÷je greta nacionalin÷s teis÷s galioja ir turi būti taikoma ES teis÷. Konstituciniame akte „D÷l
Lietuvos Respublikos naryst÷s Europos Sąjungoje“, kuris nuo š. m. rugpjūčio 14 d. tapo
Konstitucijos sudedamąja dalimi, skelbiama, kad ES teis÷s normos yra sudedamoji Lietuvos
Respublikos teisin÷s sistemos dalis. Jei ES teis÷s normos kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES,
jos taikomos tiesiogiai. Lietuvos ir ES teis÷s normų kolizijos atveju privalu vadovautis
pastarosiomis.
Bendrijos teisin÷ sistema grindžiama s÷kmingu Bendrijos ir nacionalinių teismų
bendradarbiavimu. Nuo naryst÷s ES pradžios Lietuvos administraciniai teismai, nagrin÷dami bylas,
turi ne tik taikyti ES teis÷s normas, bet ir priimdami sprendimus vadovautis gausia ES teisminių
institucijų (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (ETT) ir Pirmosios instancijos teismo (PIT))
jurisprudencija ES teis÷s aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais. EB sutarties 220 straipsnyje
nustatyta, kad „Teisingumo Teismas užtikrina teis÷s laikymąsi aiškinant ir taikant šią Sutartį“. Šiam
teismui, sprendžiančiam ginčus d÷l Europos Bendrijų teis÷s vykdymo ir laikymosi, taip pat gali

tekti aiškinti, ar Lietuvos įstatymai atitinka ES teis÷s aktus, ar mūsų valstyb÷, kaip ES nar÷,
tinkamai vykdo savo įsipareigojimus.
Siekdamas užtikrinti, kad nacionaliniai teismai vienodai interpretuotų Bendrijos teis÷s
nuostatas, ETT suformavo vadinamąją „nusistov÷jusią teismo praktiką“ (pranc. la jurisprudence
constante). Jos ind÷lis į Bendrijos teisę ir jos raidą yra neabejotinas (ES teis÷s viršenyb÷s,
tiesioginio veikimo principų nustatymas, bendrųjų teis÷s principų suformulavimas ir išpl÷timas, EB
kompetencijos tarptautiniuose santykiuose atskleidimas, atskirų ES teis÷s aktų išaiškinimas ir pan.).
Europos Bendrijų teisminių institucijų jurisprudencija daro didžiulę įtaką valstybių narių teisei –
tiek proceso, tiek materialiajai. Tačiau ETT nepripažįsta precedentin÷s teis÷s doktrinos ir n÷ra
suvaržytas savo paties sprendimų. Keičiantis aplinkyb÷ms jis gali patikslinti ar net iš esm÷s pakeisti
nusistov÷jusią praktiką. Taigi būtina nuolat sekti ir analizuoti ETT jurisprudencijos pokyčius, ypač
atsižvelgti į tai, kad šiuo metu dar trūksta patirties ir praktikos taikant ES teis÷s normas ir gali kilti
sunkumų tinkamai interpretuojant ES teis÷s aktus.
Pagal 2004 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojusius Administracinių bylų teisenos bei Teismų
įstatymo pakeitimus LVAT – aukščiausioji teismin÷ instancija viešojo administravimo srityje,
įpareigota taikyti bei aiškinti ES teisę, analizuoti ir apibendrinti nacionalinių administracinių teismų
praktiką taikant ES teis÷s normas bei teikti rekomendacijas d÷l Lietuvos administracinių teismų ir
ES teisminių institucijų bendradarbiavimo. ES valstybių patirtis rodo, kad ES Aukščiausieji
administraciniai teismai nagrin÷dami bylas apie 30–50 proc. ES teis÷s aktų taiko tiesiogiai. LVAT
savo bylose turi vadovautis ES teise ir negali nukrypti nuo susiklosčiusios ES teismų praktikos.
Teismo priimamos nutartys ir sprendimai yra motyvuojami, atsižvelgiant į ES teis÷s aktus bei ETT
praktiką. Iškilus ES teis÷s akto aiškinimo ar galiojimo klausimui, LVAT privalo kreiptis į ETT d÷l
preliminaraus nutarimo (kartais dar vadinamo prejudiciniu sprendimu). Taigi nacionalinių teismų ir
ETT bendradarbiavimas turi užtikrinti ES teis÷s vieningą taikymą.
Prad÷dami spausdinti ETT jurisprudencijos apžvalgas, siekiame prisid÷ti prie Lietuvos
Respublikos piliečių, pagal Europos Bendrijos Steigimo sutartį tapusių Sąjungos piliečiais, esmin÷s
teis÷s gauti išsamią ir objektyvią informaciją apie ES teisę jiems suprantama kalba įgyvendinimo.
Visuomen÷ turi tur÷ti galimybę susipažinti su Europos Bendrijų teisminių institucijų jurisprudencija
lietuvių kalba, kad gal÷tų geriau suprasti, kokie klausimai sprendžiami, kaip aiškinamos konkrečios
ES teis÷s aktų nuostatos. Atkreipiame d÷mesį į tai, kad šios apžvalgos yra tik metodinio pobūdžio
medžiaga. Oficialiuose dokumentuose būtina remtis Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje
skelbiamais Europos Bendrijų teisminių institucijų sprendimų tekstais.

Tikim÷s, kad šį „Administracinių teismų praktikos“ biuletenio numerį bus įdomu ir
naudinga skaityti ne tik teisininkams, bet ir visiems, besidomintiems konkrečių administracinių
teisinių problemų teisminio sprendimo realijomis ir perspektyvomis.
Teismo pirmininkas

Virgilijus Valančius

I. OFICIALIOJI DALIS
1. Nutartys ir sprendimai
1. 1. D÷l norminių administracinių aktų teis÷tumo
POSKYRIO TURINYS

1.1.1. D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d., 26 punkto
13 papunkčio atitikties Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies nuostatoms

[Administracin÷ byla Nr. I3-02-2004, 2004 m. sausio 30 d. Sprendimas]
1.1.2. D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 32 „D÷l
delspinigių skaičiavimo“, 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku
sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos bei 1997 m.
rugs÷jo 1 d. įsakymo Nr. 132 atitikties Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymui
(1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymui
(1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija); d÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro
1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba
pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos 3 punkto atitikties Lietuvos
Respublikos muitų tarifų įstatymui (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija), Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymui (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974
redakcija) ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisin÷s valstyb÷s principui
[Administracin÷ byla Nr. I-03-2004, 2004 m. vasario 13 d. Sprendimas]

1. 1. 1. D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20
patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d.,
26 punkto 13 papunkčio atitikties Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies nuostatoms

Administracin÷ byla Nr. I3-02-2004. Bylų kategorija 20.1
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2004 m. sausio 30 d.

Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Ričardo Piličiausko
(praneš÷jas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens B. Šadzevičien÷s atstovei advokatei Stasei Jovaišienei,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Var÷nos šiluma“ atstovui Petrui Keršiui,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo Var÷nos rajono
apylink÷s teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. 20 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos
17 d., 26 punkto 13 papunktis atitiko nuo 2001 m. liepos 1 d. galiojančio Civilinio kodekso
6.390 straipsnio 3 dalies nuostatas.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Var÷nos rajono apylink÷s teismas nagrin÷jo civilinę bylą pagal ieškov÷s Birut÷s
Šadzevičien÷s ieškinį atsakovui UAB „Var÷nos šiluma“, trečiajam asmeniui ieškov÷s pus÷je Petrui
Šadzevičiui d÷l įpareigojimo vykdyti šilumin÷s energijos pirkimo–pardavimo sutartį. Šioje byloje
ieškov÷ B. Šadzevičien÷ kreip÷si į teismą su ieškiniu prašydama įpareigoti atsakovą UAB „Var÷nos
šiluma“ vykdyti neterminuotą šilumin÷s energijos pirkimo–pardavimo sutartį su namo, esančio
Var÷noje, Girios g. 13, savininkais – buitiniais vartotojais B. Šadzevičiene ir P. Šadzevičiumi ir
atnaujinti šilumin÷s energijos (karšto vandens ir šilumos) tiekimą šiam gyvenamajam namui.
Ieškov÷ taip pat praš÷ teismo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti,
ar ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d., 26 punkto 13 papunktis atitiko Civilinio kodekso
6.390 straipsnio 3 dalies nuostatas. Prašyme nurodyta, kad pagal Civilinio kodekso 6.390 straipsnio
3 dalį energijos tiekimą nutraukti leidžiama tik sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai
valstybin÷s energetikos priežiūros institucijos nustato tokius abonento įrenginių trūkumus, d÷l kurių
gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Paaiškinta, kad Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisykl÷s ir Civilinis kodeksas skirtingai traktavo šilumos tiekimo įmon÷s galimybes d÷l
sutarties bei energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar apribojimo, tod÷l yra būtina ištirti, ar
Taisykl÷s neprieštaravo Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies nuostatoms.
Var÷nos rajono apylink÷s teismas 2003 m. spalio 21 d. nutartimi nutar÷ kreiptis į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu
Nr. 20 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos l d.,
26 punkto 13 papunktis atitiko nuo 2001 m. liepos 1 d. galiojančio Civilinio kodekso
6.390 straipsnio 3 dalies nuostatas. Teismas nurodo, kad min÷tų Taisyklių 26 punkto 13 papunktyje
numat÷ teisę šilumos įmonei (tiek÷jui) vienašališkai nusprendus nutraukti su objekto savininku
šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartį prieš 18 m÷nesių raštu informuoti
objekto savininką ir savivaldybę. Tuo tarpu nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Civilinio kodekso
6.390 straipsnio 3 dalis numato, kad energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik
sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybin÷s energetikos priežiūros institucijos nustato

tokius abonento įrenginių trūkumus, d÷l kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir
saugumui. Teismo nuomone, yra Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies ir galiojusių Taisyklių
26 punkto 13 papunkčio prieštaravimas.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateik÷ teismui atsiliepimą, kuriame paaiškinta, kad
ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d., 26 punkto 13 papunktis įpareigojo šilumos įmonę
(tiek÷ją) vienašališkai nusprendus nutraukti su objekto savininku šilumnešio ar šilumos tiekimo,
vartojimo, atsiskaitymo sutartį prieš 18 m÷nesių raštu informuoti objekto savininką ir atitinkamą
savivaldybę. Galiojant 1964 m. liepos 7 d. Civiliniam kodeksui, vienašališkas atsisakymas įvykdyti
prievolę buvo įmanomas, esant šio kodekso 177 straipsnyje numatytoms sąlygoms. Taip pat
paaiškinta, kad 1997 m. balandžio 8 d. priimtas Lietuvos Respublikos specialiosios paskirties
akcin÷s bendrov÷s „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo
savivaldyb÷ms įstatymas, kuriuo miestų ir rajonų šilumos ūkio objektai ir jų valdymas perduoti
savivaldyb÷ms, taip sudarant galimybes vykdyti joms priskirtas funkcijas – tiekti šilumą
gyventojams. 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta,
kad energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik sutarties šalių susitarimu,
išskyrus atvejus, kai valstybin÷s energetikos priežiūros institucijos nustato tokius abonento
įrenginių trūkumus, d÷l kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Ūkio
ministerijos nuomone, iškilus ginčui, tur÷jo būti taikoma ši norma, nes pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnį kiti įstatymai ir
teis÷s aktai, galioję Lietuvos Respublikoje iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, galioja tiek, kiek
neprieštarauja Civiliniam kodeksui, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų
įstatymų normoms. 2003 m. geguž÷s 20 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymas, kuris yra suderintas su Civiliniu kodeksu: šio įstatymo 17 straipsnyje numatyta, kad
šilumos tiek÷jas gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinęs su šilumos vartotojais, išskyrus
šiame straipsnyje numatytus atvejus. Šilumos tiek÷jas apie suderintą su vartotojais numatomą
nutraukti šilumos tiekimą praneša suinteresuotiems šilumos vartotojams ir savivaldybei ne v÷liau
kaip prieš 12 m÷nesių iki numatomo šilumos tiekimo nutraukimo datos. Savivaldyb÷ organizuoja
naują, su suinteresuotais šilumos vartotojais suderintą jų pastatų šildymo būdą.
Byloje buvo gauta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomon÷ d÷l ūkio ministro
2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių atitikties
Civilinio kodekso nuostatoms. Teisingumo ministerijos pažym÷ta, kad Civilinio kodekso
6.155 straipsnio 2 dalyje nustatyta imperatyvi norma, leidžianti atskirų rūšių sutarčių specialiąsias
normas numatyti tik įstatymuose. Paaiškinta, kad Energetikos įstatymo, kurio normų pagrindu buvo
ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisykl÷s, 4 straipsnio 1 dalyje buvo nurodyta, kad energijos išteklių ir energijos naudojimo tvarką
tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ arba jos įgaliota institucija, tačiau nei Vyriausybei, nei jos
įgaliotai institucijai įstatymu nebuvo pavesta nustatyti specialių šių sutarčių normų. To
paties straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad energijos išteklių gav÷jų ir energijos gamintojų,
vartotojų ir tiek÷jų tarpusavio santykiai grindžiami sutartimis, tačiau šių sutarčių ypatumai nebuvo
numatyti. Nurodyta, kad ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų Šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkte nustatomos šilumos įmon÷s (tiek÷jo) pareigos,
13 papunktyje detalizuojant, kad jei šilumos įmon÷ (tiek÷jas) vienašališkai nusprendžia nutraukti su
objekto savininku (tiek÷ju ar vartotoju) šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo
sutartį, ji turi pareigą prieš 18 m÷nesių raštu informuoti objekto savininką ir atitinkamą savivaldybę.
Taigi min÷tų taisyklių 26 punkto 13 papunktyje nustatyta ne šilumos įmon÷s (tiek÷jo) teis÷
vienašališkai nutraukti šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartį, bet šilumos
įmon÷s (tiek÷jo) pareiga, vienašališkai nutraukiant sutartį, raštu pranešti objekto savininkui ir
atitinkamai savivaldybei. Tuo tarpu vienašališko šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo
pagrindai reglamentuoti Civiliniame kodekse, kurio normos nesudaro galimybių tokių santykių

nustatyti poįstatyminiame teis÷s akte. Atkreipiamas d÷mesys į tai, kad ir anksčiau galiojęs Civilinis
kodeksas draud÷ vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ir vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas,
išskyrus sutarties ar įstatymų nustatytas nuostatas (177 straipsnio 1 dalis). Teisingumo ministerija
taip pat pažymi, kad Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalyje reglamentuojamas ne energijos
pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimas, bet energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar
apribojimo atvejai. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkto 13 papunktyje kalbama apie
papildomus įpareigojimus šilumos įmonei (tiek÷jui) vienašališko sutarties nutraukimo atveju.
Ministerijos nuomone, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkto 13 papunktyje ir Civilinio
kodekso 6.390 straipsnio 3 dalyje reglamentuojami skirtingi civiliniai teisiniai santykiai.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkto 13 papunkčio turinio
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 „D÷l Šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių,
galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d. (Var÷nos rajono apylink÷s teismo 2003 m. spalio 21 d. nutartyje
klaidingai nurodyta „iki 2003 m. liepos 1 d.“), 26 punkto 13 papunktyje buvo nustatyta: „Šilumos
įmon÷ arba įgaliota įmon÷ (tiek÷jas) privalo: vienašališkai nusprendusi nutraukti su objekto
savininku (tiek÷ju arba vartotoju) šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartį,
prieš 18 m÷nesių raštu informuoti objekto savininką ir atitinkamą savivaldybę“.Ši teis÷s norma yra
ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių skirsnyje „Šilumos įmon÷s (tiek÷jo) teis÷s, pareigos ir
atsakomyb÷“.
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykl÷s buvo patvirtintos tuo metu, kai galiojo 1964 m. liepos
7 d. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kurio 177 straipsnyje (Lietuvos Respublikos 1994 m.
geguž÷s 17 d. įstatymo Nr. I-459 redakcija) buvo nustatyta: „Vienašališkai atsisakyti įvykdyti
prievolę ir vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas neleidžiama, išskyrus sutarties ar įstatymų
numatytus atvejus. Jeigu d÷l nepaprasto aplinkybių pasikeitimo prievol÷s įvykdymas susijęs su
dideliais sunkumais arba vienai iš šalių gresia didel÷s, aiškiai neekvivalentiškos išlaidos ir to šalis
negal÷jo numatyti, sudarydama sutartį, tai teismas, įvertinęs šalių interesus, suinteresuotos šalies
reikalavimu gali nustatyti prievol÷s mok÷jimų dydį ar nutraukti sutartį. Nutraukdamas sutartį,
teismas priima sprendimą d÷l šalių tarpusavio atsiskaitymų, atsižvelgdamas į sudarytą sutartį, jos
įvykdymo laipsnį ir pasikeitusias aplinkybes“.
Sistemiškai aiškinant šias nuostatas yra akivaizdu, kad šilumnešio ir šilumos tiekimo,
vartojimo, atsiskaitymo sutarties vienašališko nutraukimo pagrindai buvo nustatyti Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, t. y. sutartis vienašališkai gali būti nutraukta tik sutarties ar
įstatymų numatytais atvejais. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkto 13 papunktyje buvo
nustatyta ne šilumos tiekimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo pagrindai ar įtvirtinta šilumos
įmon÷s (tiek÷jo) teis÷ vienašališkai nutraukti šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo
sutartį, bet buvo nustatyta vienašališko sutarties nutraukimo tvarka, papildomai įpareigojanti
šilumos įmonę arba įgaliotą įmonę (tiek÷ją), vienašališkai nutraukiant sutartį, raštu prieš 18 m÷nesių
pranešti objekto savininkui ir atitinkamai savivaldybei.
D÷l Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies turinio
Nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.390 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik
sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybin÷s energetikos priežiūros institucijos nustato

tokius abonento įrenginių trūkumus, d÷l kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir
saugumui. Apie energijos tiekimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą energijos tiekimo įmon÷
privalo iš anksto pranešti abonentui“.
Šioje teis÷s normoje yra nustatyti pagrindai energijos tiekimui nutraukti, sustabdyti ar
apriboti – sutarties šalims susitarus, taip pat energijos tiekimo įmonei vienašališkai tik tuo atveju,
jei valstybin÷s energetikos priežiūros institucijos nustato esminius, įstatymu numatytus, abonento
įrenginių trūkumus. Teismas, sistemiškai vertindamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.390 straipsnio nuostatas, daro išvadą, kad 6.390 straipsnio 3 dalyje nustatyta energijos tiekimo
įmon÷s vienašališka teis÷ nutraukti, sustabdyti ar apriboti energijos tiekimą yra skirta išimtiniams
atvejams, susijusiems su sutarties tinkamu vykdymu, min÷ti energijos tiekimo įmon÷s veiksmai
savaime nelemia automatinio energijos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, ši teis÷s norma
nesuteikia energijos tiekimo įmonei teis÷s vienašališkai nutraukti sutartį.
D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkto 13 papunkčio ir Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies tarpusavio santykio
Įvertinęs išd÷stytus argumentus teismas konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 „D÷l Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkto 13 papunktyje n÷ra teis÷s
normų, priešingų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalyje esančioms teis÷s
normoms. Šios teis÷s normos reglamentuoja skirtingus teisinius santykius. Iš to matyti, kad
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų Šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos l d., 26 punkto 13 papunktis
neprieštaravo nuo 2001 m. liepos 1 d. galiojančio Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies
nuostatoms.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nusprendžia:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20
patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d., 26 punkto
13 papunktis neprieštaravo nuo 2001 m. liepos 1 d. galiojančio Civilinio kodekso 6.390 straipsnio
3 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.

1. 1. 2. D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 32 „D÷l
delspinigių skaičiavimo“, 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne
laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos bei
1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymo Nr. 132 atitikties Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymui (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos
Respublikos muitų tarifų įstatymui (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija);
d÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos
Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir
mok÷jimo tvarkos 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymui (1993 m.
balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymui (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje įtvirtintam teisin÷s valstyb÷s principui
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SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2004 m. vasario 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Antano
Ablingio, Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas),
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui Gediminui Užubaliui,
trečiojo suinteresuoto asmens P. Račkausko individualios įmon÷s atstovui advokatui Pauliui Čerkai,
trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių teritorin÷s muitin÷s atstovui daliui Vaičiuliui,
trečiojo suinteresuoto asmens Muitin÷s departamento atstovui Linui Ramanauskui,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Šiaulių apygardos
administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo
20 d. įsakymas Nr. 32 „D÷l delspinigių skaičiavimo“, 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58
patvirtinta Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir
mok÷jimo tvarka bei 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymas Nr. 132 atitinka Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymą (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos
Respublikos muitų tarifų įstatymą (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija); nustatyti,
ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos
Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo
tvarkos 3 punktas atitinka Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymą (1993 m. balandžio 27 d.
įstatymo Nr. I-138 redakcija), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą (1995 m.
birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Konstitucijoje įtvirtintą teisin÷s valstyb÷s principą.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
P. Račkausko individuali firma „Agrotech“ skundu kreip÷si į Šiaulių apygardos administracinį
teismą prašydama panaikinti Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
sprendimą Nr. 1A-18.5-39, Šiaulių teritorin÷s muitin÷s sprendimus Nr. 711; 712 ir įpareigoti
Šiaulių teritorinę muitinę grąžinti sumok÷tus delspinigius.
Skunde nurodyta, kad Šiaulių teritorin÷ muitin÷ 2002 m. spalio 28 d. sprendimais Nr. 711 ir
712 nusprend÷ ne ginčo tvarka išieškoti iš pareišk÷jo 8172 Lt delspinigių už ne laiku sumok÷tus
muito mokesčius ir 2918 Lt delspinigių už ne laiku sumok÷tą PVM. Min÷ti Šiaulių teritorin÷s
muitin÷s sprendimai palikti galioti Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2003 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-39.
Pareišk÷jo teigimu, finansų ministro įsakymai, kuriais vadovaujantis buvo apskaičiuoti
delspinigiai, neatitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos muitų tarifų įstatymo reikalavimų, tod÷l delspinigiai jam buvo apskaičiuoti
neteis÷tai. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnį finansų
ministras turi nustatyti delspinigių už ne laiku sumok÷tą mokestį dydį atsižvelgdamas į vidutinį

pra÷jusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstyb÷s
iždo vekselių metin÷s palūkanų normos svertinį rodiklį, palūkanų normą padidinant iki
10 punktų. Toks reikalavimas įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo
18 straipsnyje. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad teis÷s aktuose paprastai vartojamos 2 sąvokos:
„bazinis punktas“, lygus 0,01 procento, ir „procentinis punktas“, lygus 1 procentui. Kadangi
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų
įstatyme vartojama sąvoka „10 punktų“ n÷ra aiški, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalyje įtvirtintu teis÷s normų aiškinimo principu,
įpareigojančiu d÷l mokesčių teis÷s aktų turinio kilusius neaiškumus aiškinti mokesčio mok÷tojo
naudai, sąvoka „10 punktų“, pareišk÷jo manymu, tur÷tų būti aiškinama kaip 10 bazinių punktų,
t. y. 0,1 procento. Kadangi ginčijamais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais
delspinigių dydis nustatytas vadovaujantis nuostata, kad sąvoka „10 punktų“ reiškia
„10 procentų“, jis viršija įstatymo nustatytą ribą.
Pareišk÷jas taip pat nurod÷, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas
skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos (toliau – Delspinigių skaičiavimo tvarka) 3 punktas, numatantis,
jog finansų ministro įsakyme nustatytas delspinigių dydis taikomas kitą ketvirtį, o jei naujas
delspinigių dydis nenustatomas, kitą ketvirtį taikomas pra÷jusį ketvirtį galiojęs delspinigių dydis,
neatitinka įstatymuose suformuluoto principo delspinigių dydį nustatyti kas ketvirtį bei teisin÷s
valstyb÷s principo, reikalaujančio, kad teis÷s aktai, ypač nustatantys sankcijas, būtų aiškūs ir
nedviprasmiški. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, mokesčių mok÷tojui tenka našta
išsiaiškinti, ar įsigaliojo naujas finansų ministro įsakymas, ar turi būti taikomas pra÷jusio ketvirčio
įsakymo nuostatos. Pareišk÷jo manymu, finansų ministro įsakymuose, nustatančiuose delspinigių
dydį, aiškiai nurodytas jų galiojimo laikas, tod÷l kitu įsakymu jo pratęsti negalima. Be to, pareišk÷jo
manymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymas Nr. 132 negal÷jo
būti taikomas skaičiuojant delspinigius už ne laiku sumok÷tus muitus, nes jis priimtas tik Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio pagrindu, o sankcijas nustatančios
normos negali būti taikomos pagal analogiją.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 11 d. nutartimi sustabd÷
individualios bylos nagrin÷jimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašo ištirti:
1) ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 32 „D÷l
delspinigių skaičiavimo“, 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtinta Delspinigių skaičiavimo
tvarka 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymas Nr. 132 atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymą tiek, kiek Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymais nustatyta delspinigių norma viršija įstatymo leidžiamą,
įstatymuose vartojamą sąvoką „10 punktų“ suprantant kaip 0,1 procento;
2) ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58
patvirtintos Delspinigių skaičiavimo tvarkos 3 punktas atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymą ir Konstitucijoje įtvirtintą
teisin÷s valstyb÷s principą.
Savo abejones d÷l min÷tų norminių administracinių aktų teis÷tumo pareišk÷jas grindžia tokiais
teisiniais argumentais:
1) pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnį delspinigių
dydį už ne laiku sumok÷tą mokestį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinę pra÷jusio
kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstyb÷s iždo vekselių
metin÷s palūkanų normos svertinį rodiklį. Delspinigių dydis nustatomas palūkanų normą padidinant
iki 10 punktų. Tokie pat reikalavimai ir dydžiai nustatyti ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų
įstatymo 18 straipsnyje nustatant delspinigius už ne laiku sumok÷tus muitus. Kadangi teis÷s aktų
terminologijoje sąvoka „punktas“ gali būti vartojama dviem prasm÷mis – kaip bazinis punktas ir
kaip procentinis punktas, o min÷tuose įstatymuose vartojama sąvoka „punktas“ n÷ra paaiškinta,

kyla abejonių, ar nereik÷tų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
54 straipsnio 5 dalyje suformuluotu teis÷s normų aiškinimo principu, atsižvelgiant į tai, kad
delspinigiai yra sankcija, šią sąvoką aiškinti švelninančiai, pripažįstant, kad įstatymuose vartojama
sąvoka „10 punktų“ reiškia 10 bazinių punktų, t. y. 0,1 procento. Kartu kyla abejonių, ar Lietuvos
Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo 20 d. įsakyme Nr. 32 ir 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakyme
Nr. 132 numatyti delspinigių dydžiai neviršija įstatyme nustatytų ribų;
2) Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos
Delspinigių skaičiavimo tvarkos 3 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakyme nustatytas delspinigių dydis skelbiamas „Valstyb÷s žiniose“ iki einamojo ketvirčio trečiojo
m÷nesio pabaigos. Nustatytas delspinigių dydis taikomas kitą ketvirtį. Jei naujas delspinigių dydis
nenustatomas, tai kitą ketvirtį taikomas pra÷jusį ketvirtį galiojęs delspinigių dydis. Finansų ministro
įsakymuose, kuriais nustatomas delspinigių dydis, yra aiškiai nurodytas jų galiojimo laikas, tod÷l
teismui kilo abejonių, ar galima kitu įsakymu (finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu
Nr. 58) pratęsti šių įsakymų galiojimą. Be to, esant tokiam reglamentavimui, mokesčių mok÷tojui
n÷ra garantuojamas teisinis aiškumas. D÷l šios priežasties, teismo manymu, tikslinga ištirti, ar
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos
Delspinigių skaičiavimo tvarkos 3 punkto nuostatos neprieštarauja konstituciniam teisin÷s valstyb÷s
principui, reikalaujančiam teis÷s aktų aiškumo, ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo nuostatoms, reikalaujančioms nustatyti delspinigių dydį kas ketvirtį, o ne pratęsti įsakymo
su apibr÷žtu terminu galiojimą kito įsakymo nustatyta tvarka.
Rengiantis nagrin÷ti bylą teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
– rašytinis paaiškinimas.
Atsakovo teigimu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio
5 dalies nuostata šioje byloje negali būti taikoma. Pirma, ši nuostata taikytina tik esant mokestiniam
ginčui, o ne teis÷kūros procese. Priimdamas ginčijamus teis÷s aktus, finansų ministras veik÷ kaip
teis÷kūros subjektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
39 straipsnio 3 dalies jam suteiktais įgaliojimais. Nustačius tikslią delspinigių dydžio aritmetinę
reikšmę, bet koks neaiškumas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
54 straipsnio 5 dalies prasme išnyksta. Antra, atsakovo manymu, Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalies nuostata taikytina tik esant mokesčių teis÷s aktų
turinio neaiškumams, kurių negalima pašalinti teis÷s aiškinimu. Delspinigiai yra mokestin÷s
prievol÷s įvykdymo užtikrinimo priemon÷. Jų prigimtis dvejopa: delspinigiai skatina vykdyti
mokestinę prievolę ir padeda kompensuoti išlaidas, valstyb÷s patiriamas d÷l to, kad suplanuotos
pajamos laiku nebuvo gautos ir reik÷jo ieškoti papildomų išteklių (paprastai skolinimosi už
palūkanas forma) joms kompensuoti. Taigi akivaizdu, kad delspinigių dydis turi būti gerokai
didesnis nei valstyb÷s mokamos palūkanos kreditoriams. Įstatymuose įtvirtintą sąvoką „ 10 punktų“
aiškinant kaip 0,1 procento, valstyb÷s mokamos palūkanos ir delspinigių dydis praktiškai nesiskirtų.
Kadangi bankų įmon÷ms teikiamų paskolų palūkanos paprastai yra didesn÷s nei Lietuvos
Respublikos valstyb÷s vertybinių popierių palūkanų norma, nemokant mokesčių ir mokant
delspinigius, artimus valstyb÷s mokamoms palūkanoms, aiškinant įstatyme įtvirtintą sąvoką
„10 punktų“ tokiu būdu, būtų kredituojama pažeid÷jų veikla, delspinigiai kaip mokestin÷s prievol÷s
įvykdymo užtikrinimo priemon÷ netektų prasm÷s. Toks teisinis reglamentavimas skatintų
pažeidin÷jimą ir būtų neteisingas įstatymus vykdančių subjektų atžvilgiu. Taigi, atsakovo manymu,
ginčijami finansų ministro įsakymai, kuriais nustatoma aritmetin÷ delspinigių dydžio reikšm÷,
laikantis nuostatos, kad įstatymuose vartojama sąvoka „10 punktų“ reiškia „10 procentų“, atitinka
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos muitų
administravimo įstatymo nuostatas.
Atsakovas taip pat nurodo, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
39 straipsnio 3 dalis delspinigių dydį susieja su atitinkamu kintamu pinigų rinkos rodikliu –
vidutiniu pra÷jusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos
valstyb÷s iždo vekselių metin÷s palūkanų normos svertiniu rodikliu, t. y. svertiniu rodikliu kainos,

už kurią valstyb÷ gali pasiskolinti rinkoje jos funkcijoms vykdyti reikalingų išteklių. Toks teisinis
reglamentavimas yra logiškas turint omenyje tai, kad asmuo, nesumok÷damas mokesčio ar jį
sumok÷damas ne laiku, priverčia valstybę ieškoti papildomų išteklių išlaidoms finansuoti, nes
valstyb÷s iždas negauna planuotų pajamų. Finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58
patvirtintos Delspinigių skaičiavimo tvarkos 3 punkte įtvirtintos taisykl÷s esm÷ yra ta, kad
nustatytas delspinigių dydis bus taikomas tol, kol pasikeis atitinkamas rinkos rodiklis ir reik÷s
nustatyti kitą delspinigių dydį. Delspinigių skaičiavimo tvarkos 3 punkte suformuluota norma su
banketine dispozicija, nukreipiančia į kitus finansų ministro aktus, nustatančius aritmetinę
delspinigių dydžio reikšmę. Šios taisykl÷s galiojimo kas ketvirtį pratęsti nereikia. Delspinigių
skaičiavimo tvarkos 3 punktas išreiškia valią, o teis÷s aktai, kuriais nustatytas konkretus delspinigių
dydis, – pasikeitimus rinkoje. Be to, nei Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo 20 d.
įsakyme Nr. 32 „D÷l delspinigių skaičiavimo“, nei 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakyme Nr. 132 n÷ra
nurodytas jų galiojimo laikas. Atsakovo manymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo 39 straipsnio 3 dalies nuostata neįpareigoja finansų ministro delspinigių dydį keisti kas
ketvirtį – sąvoka „ketvirtis“ šiuo atveju apibūdina rinkos rodiklį, kuriam pasikeitus turi būti
keičiamas nustatytas delspinigių dydis.
Teismo pos÷džio metu atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei trečiųjų
suinteresuotų asmenų Šiaulių teritorin÷s muitin÷s ir Muitin÷s departamento atstovai iš esm÷s
pakartojo rašytiniame Finansų ministerijos paaiškinime išd÷stytus argumentus.
Trečiojo suinteresuoto asmens P. Račkausko individualios įmon÷s atstovas teismo pos÷džio
metu palaik÷ pareišk÷jo abejones ginčijamų teis÷s aktų teis÷tumu iš esm÷s atkartodamas Šiaulių
apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 11 d. nutartyje nurodytus motyvus.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymo
Nr. I-974 redakcija) 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Delspinigių dydį už ne laiku sumok÷tą
mokestį ir delspinigių mok÷jimo bei skaičiavimo tvarką nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į
vidutinę pra÷jusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos
valstyb÷s iždo vekselių metin÷s palūkanų normos svertinį rodiklį. Delspinigių dydis nustatomas
palūkanų normą padidinus iki 10 punktų“. Panaši nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos muitų
tarifų įstatymo (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija) 18 straipsnio 3 dalyje:
„Delspinigių už nesumok÷tus arba laiku nesumok÷tus muitus dydį nustato finansų ministras,
atsižvelgdamas į vidutinę pra÷jusio kalendorinio ketvirčio metinę palūkanų, mokamų už valstyb÷s
ne ilgiau kaip vieneriems metams išleistas obligacijas, normą. Finansų ministras šią normą
padidina, bet ne daugiau kaip 10 punktų“.
Vadovaudamasis šiomis įstatymų nuostatomis, finansų ministras 1996 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 58 patvirtino Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas
skaičiavimo ir mok÷jimo tvarką. Jos 3 punkte nustatyta: „Finansų ministro įsakyme nustatytas
delspinigių dydis skelbiamas „Valstyb÷s žiniose“ iki einamojo ketvirčio trečiojo m÷nesio pabaigos.
Nustatytas delspinigių dydis taikomas kitą ketvirtį. Jei naujas delspinigių dydis nenustatomas, tai
kitą ketvirtį taikomas pra÷jusį ketvirtį galiojęs delspinigių dydis“. Tvarkos 4 punkte nurodoma, kad
nustatytas delspinigių dydis taikomas pav÷luotai mokant arba pervedant Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardytus mokesčius ir baudas bei
Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatyme nustatytus muitus.
1997 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 32 finansų ministras patvirtino delspinigių už ne laiku
sumok÷tus ar pervestus mokesčius ir baudas dydį 1997 metų antrajam ketvirčiui – 0,06 procento už
kiekvieną pav÷luotą dieną. 1997 metų trečiajam ketvirčiui naujas delspinigių dydis nebuvo

nustatytas. 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymu Nr. 132 nustatytas delspinigių dydis nuo 1997 m. spalio
1 d. – 0,05 procento už kiekvieną pav÷luotą dieną.
Pareišk÷jas Šiaulių apygardos administracinis teismas prašo ištirti: 1) ar Lietuvos
Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58, 1997 m. kovo 20 d. įsakymu
Nr. 32 ir 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymu Nr. 132 nustatyti delspinigių dydžiai neviršija įstatymų
leistino dydžio; 2) ar teisinis reglamentavimas, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro
1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba
pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos 3 punkte, leidžiantis kitą ketvirtį
taikyti pra÷jusį ketvirtį galiojusį delspinigių dydį, neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo reikalavimams ir
Konstitucijoje įtvirtintam teisin÷s valstyb÷s principui.
Teis÷jų kolegija pasisako atskirai d÷l kiekvieno iš pareišk÷jo prašymų.
1. D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 58, 1997 m.
kovo 20 d. įsakymo Nr. 32 irr 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymo Nr. 132 atitikties Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija)
39 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo (1993 m. balandžio 27 d.
įstatymo Nr. I-138 redakcija) 18 straipsnio 3 dalies nuostatoms
Abejones d÷l ginčijamų teis÷s aktų atitikties Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų
įstatymo (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija) nuostatoms pareišk÷jas grindžia
tuo, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos
Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje vartojama sąvoka „punktas“ n÷ra
pakankamai apibr÷žta ir gali reikšti tiek procentinį punktą (tokiu atveju sąvoka „10 punktų“ tur÷tų
būti aiškinama kaip „10 procentų“), tiek bazinį punktą (tokiu atveju sąvoka „10 punktų“ tur÷tų būti
aiškinama kaip 0,1 procento). Pareišk÷jo manymu, jei yra abejonių, tur÷tų būti vadovaujamasi
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalyje įtvirtintu principu,
kad d÷l mokesčių teis÷s aktų turinio kilę neaiškumai turi būti aiškinami mokesčio mok÷tojo naudai.
Nors pareišk÷jas prašymą ištirti ginčijamų teis÷s aktų teis÷tumą formuluoja labai abstrakčiai ir
prašo ištirti ginčijamų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų atitiktį Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymams, iš pareišk÷jo pateiktų
argumentų matyti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašoma ištirti ginčijamų
finansų ministro įsakymų atitiktį Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
39 straipsnio 3 dalies bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies
nuostatoms, nustatančioms finansų ministro teis÷s nustatyti konkretų delspinigių dydį ribas. Taigi
ginčijamų teis÷s aktų teis÷tumas teis÷jų kolegijos bus tiriamas šia apimtimi.
Pareišk÷jas Šiaulių apygardos administracinis teismas savo prašymą formuluoja kaip prašymą
ištirti ginčijamų finansų ministro įsakymų teis÷tumą „laikant, kad Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymuose vartojama sąvoka „10 punktų“
suprantama kaip 0,1 procento“. Teis÷jų kolegija pažymi, kad išimtin÷ teis÷ spręsti ginčijamų teis÷s
aktų atitiktį įstatymams įstatymu suteikta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Vykdydamas
šią funkciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas negali būti saistomas pareišk÷jo prašyme
pateikiamo įstatymų nuostatų interpretavimo. Priešingu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teis÷ spręsti ginčijamų teis÷s aktų atitiktį įstatymams būtų nepagrįstai apribota ir taptų iš
esm÷s formalia. Taigi vertindama ginčijamų finansų ministro įsakymų teis÷tumą teis÷jų kolegija
įstatymuose vartojamos sąvokos „10 punktų“ turinį vertins savarankiškai.
Pareišk÷jas prašo ištirti trijų teis÷s aktų – Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m.
birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių skaičiavimo tvarkos, 1997 m. kovo 20 d.

įsakymo Nr. 32 ir 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymo Nr. 132 atitiktį Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalies bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo
18 straipsnio 3 dalies nuostatoms. Pažym÷tina tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro
1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintoje Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba
pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkoje konkretus delspinigių dydis n÷ra
nustatytas: Tvarkos 2 punktas iš esm÷s pakartoja min÷tų įstatymų nuostatas, nustatydamas, kad
„delspinigių dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į per pra÷jusį ketvirtį įvykusių Vyriausyb÷s
vertybinių popierių, kurių terminas ne ilgesnis kaip vieneri metai, aukcionų aritmetinį svertinį
metin÷s palūkanų normos vidurkį, kuris gali būti padidintas iki 10 punktų (toliau – vidutin÷
palūkanų norma). Delspinigių dydis už kiekvieną pav÷luotą dieną skaičiuojamas dalijant vidutinę
palūkanų normą iš 365“. Kadangi Tvarkoje, kaip ir min÷tuose įstatymuose, vartojama sąvoka
„punktas“ jos nedetalizuojant, n÷ra pagrindo teigti, jog šios Tvarkos nuostatos gali prieštarauti
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymams
pareišk÷jo nurodytais motyvais. Konkretus delspinigių dydis nustatytas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 1997 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 32 ir 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymu Nr. 132.
Byloje n÷ra ginčo d÷l to, kad ginčijamais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais
delspinigių dydis nustatytas vadovaujantis nuostata, kad įstatyme vartojama sąvoka „10 punktų“
reiškia 10 procentų (žr. Finansų ministerijos paaiškinimą administracin÷je byloje Nr. I²-172-2003
(b. l. 106), rašytinį Finansų ministerijos paaiškinimą nagrin÷jamoje byloje (b. l. 61-63), atsakovo
atstovo pasisakymus teismo pos÷džio metu (b. l. 71-74).
Teis÷jų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
39 straipsnio 3 dalies bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies
nuostatomis įstatymų leid÷jas konkretų delspinigių dydį paved÷ nustatyti Lietuvos Respublikos
finansų ministrui. Nustatydamas delspinigių dydį, finansų ministras veikia kaip teis÷kūros subjektas
pagal jam priskirtą kompetenciją. Ginčijami finansų ministro įsakymai yra poįstatyminiai teis÷s
aktai, tod÷l jiems taikytina bendroji teis÷s aktų teis÷tumo prezumpcija – teis÷s aktas yra laikomas
teis÷tu, kol įstatymų nustatyta tvarka n÷ra konstatuojamas jų prieštaravimas aukštesnę teisinę galią
turinčiam teis÷s aktui. Siekiant pripažinti finansų ministro priimtus aktus neteis÷tais, turi būti
nustatyta, kad finansų ministras, juos priimdamas, aiškiai viršijo įstatymu jam suteiktą
kompetenciją.
Nagrin÷jamoje byloje n÷ra pateikta akivaizdžių įrodymų, kad įstatymų leid÷jas Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatyme bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatyme
vartodamas sąvoką „punktas“ tur÷jo omenyje sąvoką „bazinis punktas“. Priešingai, atsakovo ir
trečiųjų suinteresuotų asmenų paaiškinimai teismo pos÷džio metu patvirtina, jog sąvokos
„10 punktų“ aiškinimas kaip „0,1 procento“ neatitiktų delspinigių, kaip mokestin÷s prievol÷s
įvykdymą užtikrinančios priemon÷s, paskirties bei tų tikslų, kurių, nustatydamas delspinigius už ne
laiku sumok÷tus mokesčius ir muitus, siek÷ įstatymų leid÷jas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažym÷jęs, kad Konstitucijos 127 straipsnio
nuostatos, įtvirtinančios Lietuvos Respublikos biudžeto sistemą, nurodančios valstyb÷s biudžeto
formavimo šaltinius, kartu įtvirtina ir konstitucinę pareigą mok÷ti mokesčius. Nesumok÷jus
mokesčių arba sumok÷jus juos ne laiku valstyb÷s iždas negauna pajamų, auga biudžeto deficitas,
ribojamos ar net atimamos galimyb÷s valstybei įgyvendinti savo uždavinius ir vykdyti funkcijas,
gyvybiškai svarbias jos piliečiams, tautai, valstybei. Be to, vieniems ūkin÷s veiklos subjektams
nemokant mokesčių, kiti jos subjektai – sąžiningi mokesčio mok÷tojai – atsiduria jiems
nepalankioje pad÷tyje, pažeidžiami esminiai laisvosios rinkos, besiremiančios sąžininga
konkurencija, principai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d.
nutarimas). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo bei
Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo nuostatos netur÷tų būti aiškinamos taip, kad mokestin÷s
prievol÷s nevykdantis subjektas atsidurtų palankesn÷je pad÷tyje nei šią prievolę tinkamai vykdantis
asmuo. Atsakovas pagrįstai pažymi, jog tuo atveju, jei įstatyme nustatytas delspinigių dydis būtų

mažesnis nei bankų įmon÷ms teikiamos palūkanos, tai neskatintų asmenų tinkamai vykdyti
mokestines prievoles, o mokestinių prievolių tinkamai nevykdantys subjektai, įsiskolinę valstybei,
atsidurtų palankesn÷je pad÷tyje nei šias prievoles tinkamai vykdantys asmenys.
Pareišk÷jas abejones ginčijamų teis÷s aktų teis÷tumu grindžia Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalies nuostata. Teis÷jų kolegija pažymi, kad vertinant
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalies nuostatos taikymo
nagrin÷jamoje byloje galimybę turi būti atsižvelgiama į įstatyme įtvirtintą šios nuostatos taikymo
sritį. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalis nustato, kad
„mokestinio ginčo nagrin÷jimo metu mokesčio administratorius turi stengtis, kad tarp jo ir
mokesčio mok÷tojo būtų pasiektas abipusis sutarimas vienodai taikyti mokesčio įstatymą. D÷l
mokesčių teis÷s aktų turinio kilę neaiškumai turi būti aiškinami mokesčio mok÷tojo naudai“.
Lingvistinis ir sisteminis šios normos aiškinimas (įstatymo 54 straipsnis, kaip matyti iš paties
šio straipsnio pavadinimo, skirtas reglamentuoti mokestinius ginčus ir įd÷tas į X įstatymo skyrių
„Mokestiniai ginčai ir bylin÷jimasis“) patvirtina, jog ji taikytina esant mokestiniam ginčui, t. y.
ginčui tarp mokesčio mok÷tojo (arba mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio
administratoriaus ar jo pareigūno d÷l mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens)
patikrinimo akto, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnis), t. y. tais atvejais, kai mokesčio įstatymą d÷l jo
turinio neaiškumo skirtingai interpretuoja mokesčių administratorius ir mokesčių mok÷tojas. Šiuo
atveju konkretų delspinigių dydį nustatantys teis÷s aktai yra pakankamai aiškūs ir neaiškumų d÷l jo
turinio nekyla. Tuo tarpu teis÷kūros procesui, t. y. Lietuvos Respublikos finansų ministro teisei
nustatyti konkretų delspinigių dydį, min÷ta nuostata negali būti taikoma. Teis÷s aktų teis÷tumo
prezumpcijos principas lemia tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministras pripažintinas
tinkamai aiškinusiu įstatymų leid÷jo įstatyme įtvirtintą valią, kol įstatymų nustatyta tvarka neįrodyta
priešingai.
Atsižvelgdama į išd÷stytus motyvus teis÷jų kolegija konstatuoja, kad pareišk÷jo ginčijamos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 58, 1997 m. kovo 20 d.
įsakymo Nr. 32 ir 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymo Nr. 132 nuostatos neprieštarauja Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974
redakcija) 39 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo (1993 m. balandžio
27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija) 18 straipsnio 3 dalies nuostatoms.
2. D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58
patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir
mok÷jimo tvarkos 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo, Lietuvos
Respublikos muitų tarifų įstatymams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisin÷s
valstyb÷s principui
Pareišk÷jo ginčijamame Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas
skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos 3 punkte nustatyta: „Finansų ministro įsakyme nustatytas
delspinigių dydis skelbiamas „Valstyb÷s žiniose“ iki einamojo ketvirčio trečiojo m÷nesio pabaigos.
Nustatytas delspinigių dydis taikomas kitą ketvirtį. Jei naujas delspinigių dydis nenustatomas, tai
kitą ketvirtį taikomas pra÷jusį ketvirtį galiojęs delspinigių dydis“.
Pareišk÷jas abejoja, ar toks teisinis reglamentavimas atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo nuostatas, reikalaujančias
delspinigių dydį nustatyti kas ketvirtį, taip pat konstitucinį teisin÷s valstyb÷s principą, reikalaujantį
teis÷s aktų, ypač nustatančių sankcijas, aiškumo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažym÷jęs, kad tiriant poįstatyminių teis÷s
aktų teis÷tumą reik÷tų laikytis norminių teis÷s aktų hierarchijos principo. Konstitucija yra

pagrindinis įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią įstatymų hierarchin÷je sistemoje. Be to,
Konstitucija įtvirtina pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir yra įstatymų leidybos pagrindas.
Konstitucijos nuostatos konkretizuojamos žemesn÷s galios aktuose – visų pirma įstatymuose, kurie
turi atitikti konstitucines normas ir principus, t. y. šių aktų teis÷tumo matas yra Konstitucija.
Poįstatyminis teis÷s aktas yra įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka kompetentingo organo
priimtas teis÷s aktas, kuriuo įgyvendinamos įstatymo normos. Taigi poįstatyminių teis÷s aktų
teis÷tumą lemia jų atitiktis įstatymams, kurių normas jie detalizuoja. Taigi tiriant poįstatyminių
teis÷s aktų teis÷tumą turi būti tiriamas šių aktų atitikimas įstatymų normoms (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo plenarin÷s sesijos 2003 m. geguž÷s 2 d. sprendimas administracin÷je byloje
Nr. A4-191-2003). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą pažym÷jęs, kad
konstitucinis teisin÷s valstyb÷s principas – tai universalus principas, kuriuo grindžiama visa
Lietuvos teis÷s sistema, kartu ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo bei
Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymai. Taigi teis÷jų kolegija ginčijamos Tvarkos nuostatos
atitiktį konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui analizuos per jos atitikimą Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo nuostatoms.
Pažym÷tina, kad teisinio aiškumo principu, kaip neatsiejama teisin÷s valstyb÷s principo dalimi,
pagrįsti ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų
įstatymai.
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymo
Nr. I-974 redakcija) 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Delspinigių dydį už ne laiku sumok÷tą
mokestį ir delspinigių mok÷jimo bei skaičiavimo tvarką nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į
vidutinę pra÷jusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos
valstyb÷s iždo vekselių metin÷s palūkanų normos svertinį rodiklį“. Panaši nuostata įtvirtinta ir
Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija)
18 straipsnio 3 dalyje. Šių įstatymų nuostatų aiškinimas neleidžia teigti, kad įstatymuose įtvirtintas
įpareigojimas finansų ministrui nustatyti delspinigių dydį kas ketvirtį. Min÷tos įstatymų normos
įpareigoja finansų ministrą nustatant konkretų delspinigių dydį atsižvelgti į įstatyme numatytą dydį
– vidutinę pra÷jusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos
valstyb÷s iždo vekselių metin÷s palūkanų normos svertinį rodiklį. Jei nustatydamas konkretų
delspinigių dydį finansų ministro neatsižvelgtų į min÷to rodiklio pokyčius, tai būtų traktuojama kaip
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų
įstatymo pažeidimas. Taigi šios įstatymo nuostatos įpareigoja finansų ministrą kas ketvirtį patikrinti
įstatyme nurodyto rodiklio pokyčius, tačiau neįpareigoja jo kas ketvirtį skelbti naują delspinigių
dydį, jei įstatyme nurodytas rodiklis lieka nepakitęs. Pagal Konstitucijoje įtvirtintą principą, kad
teis÷s aktas įsigaliotų, jis turi būti viešai paskelbiamas įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau min÷tų
įstatymų nuostatos finansų ministro nustatyto delspinigių dydžio skelbimo terminų bei tvarkos
nereglamentuoja.
Ginčijamas finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už
ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos 3 punktas
tik detalizuoja min÷tų įstatymų nuostatas, nustatydamas, kokiu būdu finansų ministras privalo
įgyvendinti jam įstatymais nustatytą pareigą – skelbti nustatytą delspinigių dydį, ir nuo kurio
momento šis dydis gali būti taikomas. Taigi darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos finansų
ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba
pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos 3 punktas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos
muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatoms.
Pareišk÷jo abejon÷s, susijusios su ginčijamų finansų ministro įsakymų galiojimu, teis÷jų
kolegijos pripažįstamos nepagrįstomis. Atsakovas pagrįstai nurodo, kad ginčijamuose finansų
ministro įsakymuose n÷ra nurodyta jų galiojimo data. Pažym÷tina, jog pri÷mus naują finansų
ministro įsakymą, nustatantį delspinigių dydį, senasis finansų ministro įsakymas netampa

negaliojančiu – jis toliau taikomas skaičiuojant delspinigius už tame įsakyme nurodytą laikotarpį
(Tvarkos 6 punktas). Finansų ministro įsakyme nurodytas jo taikymo laikotarpis (konkretus
kalendorinis ketvirtis) netur÷tų būti tapatinamas su paties įsakymo galiojimo laikotarpiu. Taigi n÷ra
pagrindo teigti, kad ginčijama Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir
baudas skaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos 3 punkto nuostata pratęsia kito teis÷s akto (finansų
ministro įsakymo, nustatančio konkretų delspinigių dydį) galiojimą.
Teis÷jų kolegija sutinka su pareišk÷jo argumentu, kad delspinigių dydžio skelbimas kas
ketvirtį nepriklausomai nuo jų dydžio pasikeitimo labiau atitiktų teisinio aiškumo principo
reikalavimus, nes mokesčių mok÷tojui nebūtų uždedama prievol÷ aiškintis, ar nustatytu laikotarpiu
buvo keičiamas delspinigių dydis, ar turi būti taikomas delspinigių dydis, nustatytas pra÷jusiam
laikotarpiui. Pažym÷tina, kad tokia pagrįsta praktika yra šiuo metu (Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 75, 2002 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 184, 2002 m.
rugs÷jo 20 d. įsakymas Nr. 288, 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 394). Vertinant ginčijamo
teisinio reglamentavimo pagrįstumą, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad Tvarkos 3 punkte
suformuluota taisykl÷ savo turiniu yra pakankamai aiški. Taigi darytina išvada, kad teisinio aiškumo
principo reikalavimai ginčijamu teisiniu reglamentavimu nebuvo pažeisti tokia apimtimi, kad būtų
pagrindas jį pripažinti neteis÷tu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija

nusprendžia:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 58,
1997 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 32 ir 1997 m. rugs÷jo 1 d. įsakymas Nr. 132 neprieštarauja
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974
redakcija) 39 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo (1993 m. balandžio
27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija)18 straipsnio 3 daliai.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58
patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumok÷tus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir
mok÷jimo tvarkos 3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo 39 straipsnio 3 daliai bei Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio 3 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.

1. 2. D÷l administracinių teis÷s pažeidimų
Poskyrio turinys
1.2.1. D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 506 straipsnio taikymo
[Administracin÷ byla Nr. N12-67-2004. Bylų kategorija 30,
2004 m. sausio 19 d. Nutartis]
1.2.2. D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 1632 straipsnio taikymo
[Administracin÷ byla Nr. N12-238-2004; Bylų kategorija 36,
2004 m. vasario 18 d. Nutartis]
1.2.3. D÷l turtin÷s žalos atlyginimo administracinių teis÷s pažeidimų bylose
[Administracin÷ byla Nr. N12-429-2004; Bylų kategorija 39,
2004 m. balandžio 19 d. Nutartis]

1. 2. 1. D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 506 straipsnio taikymo
Pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 506 straipsnį administracin÷n
atsakomyb÷n įmon÷s vadovas gali būti traukiamas, jeigu jis pažeidžia kreditorių teises
(pažeidžia kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką, nepateikia teismui pareiškimo d÷l
bankroto bylos išk÷limo, nesušaukia įstatymo numatytais atvejais kreditorių susirinkimų). Šis
kreditorių teisių sąrašas yra išsamus ir baigtinis.

Administracin÷ byla Nr. N12-67-2004. Bylų kategorija 30
NUTARTIS
2004 m. sausio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Antano
Ablingio (kolegijos pirmininkas), Gintaro Godos (praneš÷jas) ir Romano Klišausko, rašytinio
proceso tvarka išnagrin÷jo UAB „Strauja“ apeliacinį skundą d÷l K÷dainių rajono apylink÷s teismo
2003 m. spalio 29 d. nutarimo atsisakyti prad÷ti administracinio teis÷s pažeidimo teiseną.
Teis÷jų kolegija

nustat÷:

UAB „Strauja“ K÷dainių rajono apylink÷s teismui pateik÷ pareiškimą, kuriame praš÷
B. Rinkevičiaus įmon÷s administracijos vadovą patraukti administracin÷n atsakomyb÷n pagal
Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 506 straipsnį.
Nurod÷, kad UAB „Strauja“ 2000 m. pardav÷ B. Rinkevičiaus įmonei prekių už 3834,55 Lt.
B. Rinkevičiaus įmon÷ įsipareigojo apmok÷ti už pateiktas prekes iki 2000 m. vasario 11 d., tačiau
iki šiol neatsiskait÷, o skolininko abejingumas į raginimus bei pranešimą apie ketinimą kreiptis d÷l
bankroto bylos išk÷limo rodo, jog skolininkas nesirengia vykdyti skolinių įsipareigojimų.
Skolininkas taip pat nepateik÷ teismui pareiškimo d÷l bankroto bylos išk÷limo, nors pagal Įmonių
bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, 8 straipsnio 1 dalį privalo tai padaryti.
K÷dainių rajono apylink÷s teismas 2003 m. spalio 29 d. nutarimu atsisak÷ prad÷ti
administracinio teis÷s pažeidimo teiseną. Teismas konstatavo, kad n÷ra administracinio teis÷s
pažeidimo įvykio ir sud÷ties, nes n÷ra įrodymų, jog UAB „Strauja“ yra kreditorių sąraše, n÷ra
duomenų, kad B. Rinkevičiaus įmonei prad÷ta bankroto procedūra. Teismas pažym÷jo, kad
B. Rinkevičiaus įmonei neatsiskaičius su UAB „Strauja“ už pateiktas prekes, UAB „Strauja“ turi
teisę kreiptis į teismą ir skolą prisiteisti Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso tvarka.
UAB „Strauja“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti K÷dainių rajono apylink÷s 2003 m. spalio
29 d. nutarimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrin÷ti teisme. Nurodoma, kad ATPK 506 straipsnio
paskirtis – ginti kreditorių teises, kurias pažeidžia skolininkai. Tarp UAB „Strauja“ (kreditoriaus)
ir B. Rinkevičiaus įmon÷s (skolininko) susiklost÷ prievoliniai santykiai, pagal kuriuos
B. Rinkevičiaus įmon÷ prival÷jo atsiskaityti už įsigytas prekes, tačiau skolininkas neįvykd÷
pareigos. Teigiama, kad prievoliniuose santykiuose kreditorių reikalavimų tenkinimo eil÷ ir
tvarka nustatoma sutarčių (konkrečiu atveju sąskaitos–faktūros), pasirašytų civilinių teisinių
santykių šalių, pagrindu, t. y. pagal prievol÷s įvykdymo terminą. Darytina išvada, kad
skolininkas, laiku neatsiskaitęs su kreditoriumi, padaro administracinį teis÷s pažeidimą –
pažeidžia kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. B. Rinkevičiaus įmon÷ jau praleido
terminą atsiskaityti su UAB „Strauja“, taip pažeid÷ kreditorių reikalavimo tenkinimo tvarką
(pagal kreditorių įsipareigojimų įvykdymo terminą). Teigiama, kad UAB „Strauja“ Įmonių
bankroto įstatymo nustatyta tvarka jau siunt÷ pranešimą B. Rinkevičiaus įmonei, kad,

neatsiskaičius per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos, bus kreiptasi į teismą d÷l bankroto
bylos išk÷limo. Tačiau skolininkas į pranešimą nereagavo – pagal prisiimtus įsipareigojimus
neatsiskait÷ bei pareiškimo d÷l bankroto bylos išk÷limo teismui nepateik÷. Kadangi bankroto
byla B. Rinkevičiaus įmonei n÷ra iškelta, tod÷l konkrečiu atveju atsakyti pagal ATPK
506 straipsnį privalo B. Rinkevičiaus įmon÷s vadovas. Apelianto nuomone, atsakomybei atsirasti
pagal ATPK 506 straipsnį n÷ra būtina sąlyga bankroto bylos išk÷limas ir UAB „Strauja“ įrašymas į
kreditorių sąrašą, nes skolininkas savo veika jau pažeid÷ UAB „Strauja“ (kreditoriaus) teises.
B. Rinkevičiaus įmon÷ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti
galioti K÷dainių rajono apylink÷s teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarimą. Nurodoma, kad įmon÷
pripažįsta 2090,55 Lt skolą ir neatsisako jos sumok÷ti. Tai rodo ir pateikiamas 2002 m. gruodžio
31 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas. Reaguodama į raginimą 2003 m. birželio 30 d.
registruotu laišku ji kreip÷si į UAB „Strauja“ direktorių išaiškindama situaciją ir prašydama
atid÷ti skolos mok÷jimą. Atsakymo negavo. UAB „Strauja“ kreip÷si į Panev÷žio apygardos
teismą d÷l bankroto bylos išk÷limo. Panev÷žio apygardos teismas 2003 m. rugs÷jo 22 d.
nutartimi atmet÷ prašymą. Vykdydama savo įsipareigojimus B. Rinkevičiaus įmon÷ prad÷jo
mok÷ti ir jau sumok÷jo apeliantui 472,70 Lt. Jokių kreditorių teisių B. Rinkevičiaus įmon÷
nepažeid÷. Civilinis kodeksas nustato atvejus, kada reikalaujama laikytis reikalavimų tenkinimo
eil÷s. Kelti bankroto bylą sau n÷ra prasm÷s, nes įmon÷ n÷ra nemoki. Tai, kad įmon÷ yra moki,
buvo pranešta ir apeliantui.
Teis÷jų kolegija

konstatuoja:

Apeliacinis skundas netenkintinas.

Pagal ATPK 506 straipsnį administracin÷n atsakomyb÷n įmon÷s vadovas gali būti traukiamas,
jeigu jis pažeidžia kreditorių teises (pažeidžia kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką,
nepateikia teismui pareiškimo d÷l bankroto bylos išk÷limo, nesušaukia įstatymo numatytais
atvejais kreditorių susirinkimų). Šis kreditorių teisių sąrašas yra išsamus ir baigtinis. Teismui
pateiktoje medžiagoje n÷ra duomenų apie kitus kreditorius, taip pat apie tai, kad B. Rinkevičiaus
įmon÷ yra nemoki ir apie savo įsipareigojimų negal÷jimą įvykdyti praneš÷ kreditoriui ar viešai
paskelb÷. Tai nurod÷ Panev÷žio apygardos teismas 2003 m. rugs÷jo 22 d. nutartyje
atsisakydamas iškelti bankroto bylą B. Rinkevičiaus įmonei.
Apeliantas UAB „Strauja“ savo turtinius interesus gali ginti teisme civilin÷s teisenos tvarka.
Remiantis tuo, kas išd÷styta, darytina išvada, kad K÷dainių rajono apylink÷s teismo 2003 m.
spalio 29 d. nutarimas teis÷tas ir pagrįstas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio
3 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija

nutaria:
UAB „Strauja“ apeliacinio skundo nepatenkinti.
K÷dainių rajono apylink÷s teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

1. 2. 2. D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 1632 straipsnio taikymo
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 1632 straipsnis nenumato tikslo parduoti akcizais
apmokestinamas prekes kaip privalomo administracinio teis÷s pažeidimo sud÷ties požymio.
Vyriausyb÷s 1997 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 199 patvirtintoje tvarkoje taip pat n÷ra nurodyta, kad
būtų draudžiama gabenti bei laikyti (saugoti) tik pardavimui skirtas tinkamai nepaženklintas
prekes. Draudimas yra universalus – draudžiama gabenti bei laikyti bet kokiu tikslu įsigytas prekes,
jei jų kiekis viršija nurodytą tvarkoje. Už šio draudimo nesilaikymą yra taikoma administracin÷
atsakomyb÷.

Administracin÷ byla Nr. N12-238-2004; Bylų kategorija 36

NUTARTIS
2004 m. vasario 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Antano
Ablingio (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo, Gintaro Godos (praneš÷jas), Stasio
Gudyno, Romano Klišausko, rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo Andriaus Bingelio
administracinio teis÷s pažeidimo bylą pagal Andriaus Bingelio apeliacinį skundą d÷l Var÷nos
rajono apylink÷s teismo 2003 m. spalio 14 d. nutarimo Andriaus Bingelio administracinio teis÷s
pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Var÷nos rajono policijos komisariato pareigūnas Andriui Bingeliui 2003 m. liepos 14 d.
suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, kuriame nurod÷, kad jis 2003 m. liepos 10 d.
13.05 val. Var÷noje, Čiurlionio g. 6, pažeisdamas 2001 m. spalio 30 d. Akcizų įstatymo 3 straipsnio
1 punktą bei Vyriausyb÷s 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 257 patvirtintos Fiziniams asmenims
taikomos akcizais apmokestinamų alkoholio produktų, tabako gaminių, cukraus gabenimo bei
laikymo (saugojimo) Lietuvos Respublikos teritorijoje tvarkos 6.1 punktą, neš÷si (gabeno) 100
pakelių Rusijoje pagamintų cigarečių „Tri korolia“ (kiekviename pakelyje po 20 vnt. cigarečių), iš
viso 2000 vnt. Ant cigarečių pakelių nebuvo Lietuvos Respublikoje nustatyto pavyzdžio banderolių.
Jis gabeno prekių už 80 Lt (0,64 MGL). A. Bingelis gabeno akcizais apmokestinamas prekes
pažeisdamas nustatytą tvarką ir taip padar÷ Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau –
ATPK) 1632 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį teis÷s pažeidimą.
Var÷nos rajono apylink÷s teismas 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Andrių Bingelį pripažino kaltu
padarius ATPK 1632 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį teis÷s pažeidimą, už kurį jam
skyr÷ 200 Lt baudą konfiskuojant 90 pakelių cigarečių „Tri korolia“. 10 pakelių cigarečių „Tri
korolia“ teismas nutar÷ grąžinti A. Bingeliui. Nutarime nurodoma, kad A. Bingelis savo kalt÷s
nepripažino; paaiškino, kad ankščiau iš Baltarusijos savo poreikiams parsivežtas cigaretes,
seseriai liepus patuštinti garažą, susid÷jęs į celofaninį krepšį ir išsinešęs į namus, tačiau pakeliui
policijos darbuotojai prie parduotuv÷s jį sustabdę. Iš policijos darbuotojo tarnybinio pranešimo,
paties A. Bingelio paaiškinimo nustatyta, kad gabentos cigaret÷s buvo be nustatyto pavyzdžio
banderolių. Aktu buvo paimta 100 pakelių cigarečių „Tri korolia“. Teismas nurod÷, kad
Vyriausyb÷s 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 257 patvirtintos Fiziniams asmenims taikomos
akcizais apmokestinamų alkoholio produktų, tabako gaminių, cukraus gabenimo bei laikymo
(saugojimo) Lietuvos Respublikoje tvarkos 2 ir 2.1 punktuose numatyta, kad Lietuvos
Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti bei laikyti (saugoti)
importuotus ar Lietuvos Respublikoje pagamintus tabako gaminius, nepaženklintus finansų
ministro patvirtinto pavyzdžio banderol÷mis. Šios tvarkos 6.2 punkte numatyta, kad leidžiama
laikyti (saugoti) vienos rūšies 10 tabako pakelių. Tuo tarpu A. Bingelis gabeno su savimi 100
vienodų cigarečių pakelių, taip viršydamas fiziniam asmeniui leidžiamą normą. Prekyba tabako
gaminiais be nustatyto pavyzdžio banderolių yra vienas iš ATPK 1632 straipsnyje numatytų
pažeidimų. Nurodyta, kad cigarečių laikymui ir gabenimui įstatymas nereikalauja tur÷ti tikslą
parduoti tabako gaminius. Kadangi gabentų cigarečių vert÷ yra iki dviejų MGL, konstatuota, kad

A. Bingelio veiksmuose yra ATPK 1632 straipsnio l dalyje numatyto pažeidimo sud÷tis. Teismas
skirdamas administracinę nuobaudą atsižvelg÷ į tai, kad A. Bingelio atsakomybę lengvinančių
bei sunkinančių aplinkybių n÷ra, jis anksčiau nebaustas už analogiškus pažeidimus.
A. Bingelis apeliaciniame skunde prašo Var÷nos rajono apylink÷s teismo 2003 m. spalio
14 d. nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti bei grąžinti konfiskuotas cigaretes. Jis nurodo, kad
teismas neteisingai aiškino ir taik÷ materialin÷s teis÷s normą, neatsižvelg÷ į Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 24 d. nutarties nuorodas, tod÷l buvo padaryta neteisinga
išvada. A. Bingelis pripažįsta 2003 m. liepos 10 d. gabenęs su savimi cigarečių pakelius, tačiau
teigia, jog juos tik perneš÷ į kitą vietą, nes seseriai buvo reikalingas garažas. Skunde nurodoma, kad
Var÷nos rajono apylink÷s teismas, neatsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
įstatymo aiškinimą, padar÷ priešingą išvadą, jog ATPK 1632 straipsnio dispozicija numato keletą
savarankiškų veiksmų, kuriais pažeidžiama nustatyta akcizais apmokestinamų prekių apyvartos
tvarka. Pažymima, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 24 d.
nutartį ATPK 1632 straipsnyje numatyto administracinio teis÷s pažeidimo dalyku yra pripažįstama
prek÷, daiktas, skirtas pardavimui, ir asmuo administracin÷n atsakomyb÷n gali būti traukiamas tik
tuo atveju, kai įvertinus surinktus įrodymus padaroma išvada, kad gabentos cigaret÷s buvo skirtos
pardavimui. Var÷nos rajono apylink÷s teismas tokių įrodymų nesurinko (policijos pareigūno
tarnybiniame pranešime taip pat nurodoma, kad cigaretes jis gabeno savo reikm÷ms), tod÷l
A. Bingelis mano, kad pažeidimo nepadar÷.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:

Apeliacinis skundas netenkintinas.
ATPK 1632 straipsnis numato administracinę atsakomybę už akcizais apmokestinamų
prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, prekybą tokiomis
prek÷mis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderol÷mis.
Tabako gaminiai yra akcizais apmokestinama prek÷. Vyriausyb÷s 1999 m. kovo 9 d.
nutarimu Nr. 257 yra patvirtinta Fiziniams asmenims taikoma akcizais apmokestinamų alkoholio
produktų, tabako gaminių, cukraus gabenimo bei laikymo (saugojimo) Lietuvos Respublikoje
tvarka. Šios tvarkos 6.1 punktas numato, kad fiziniams asmenims draudžiama gabenti jų įvežtus iš
užsienio nepaženklintus nustatyto pavyzdžio banderol÷mis alkoholinius g÷rimus (išskyrus alų) ir
tabako gaminius, kurių kiekis viršija Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. kovo 6 d.
nutarimu Nr. 199 „D÷l muito režimo keleiviams, vykstantiems per Lietuvos Respublikos valstyb÷s
sieną, nustatymo“ (Žin., 1997, Nr. 21–511) nustatytą leidžiamą keleiviams įvežti iš užsienio šių
prekių dvigubą kiekį (normą). Leidžiama įvežti norma sausumos keliu yra 100 vienetų cigarečių
(įvežant per tarptautinius oro ir jūrų uostus – 200 vienetų). Apeliantas gabeno 100 pakelių
nepaženklintų nustatyto pavyzdžio banderol÷mis Rusijoje pagamintų cigarečių „Tri korolia”
(kiekviename pakelyje po 20 vnt. cigarečių), t. y. iš viso 2000 vnt. Tai reiškia, kad apeliantas
gabeno draudžiamą kiekį tabako gaminių.
Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija daro išvadą, kad ATPK 1632 straipsnis nenumato tikslo parduoti
akcizais apmokestinamas prekes kaip privalomo administracinio teis÷s pažeidimo sud÷ties požymio.
Vyriausyb÷s 1997 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 199 patvirtintoje tvarkoje taip pat n÷ra nurodyta, kad
būtų draudžiama gabenti bei laikyti (saugoti) tik pardavimui skirtas tinkamai nepaženklintas prekes.
Draudimas yra universalus – draudžiama gabenti bei laikyti bet kokiu tikslu įsigytas prekes, jei jų

kiekis viršija nurodytą tvarkoje. Už šio draudimo nesilaikymą yra taikoma administracin÷
atsakomyb÷.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio
3 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija

nutaria:

Andriaus Bingelio apeliacinio skundo nepatenkinti ir Var÷nos rajono apylink÷s teismo
2003 m. spalio 14 d. nutarimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1. 2. 3. D÷l turtin÷s žalos atlyginimo administracinių teis÷s pažeidimų bylose

Pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 37 straipsnio 1 dalį asmuo, kuriam
skiriama administracin÷ nuobauda, gali būti įpareigojamas atlyginti turtinį nuostolį, tačiau toks
įpareigojimas gali būti skiriamas tik tais atvejais, kai d÷l turtinio nuostolio padarymo fakto ir jo
dydžio apskaičiavimo nekyla jokių pagrįstų abejonių. Tais atvejais, kai d÷l padaryto turtinio
nuostolio ar jo dydžio galima nuspręsti tik atlikus papildomą aplinkybių tyrimą, remiantis
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 37 straipsnio 1 dalimi sprendimas, įpareigojantis
atlyginti turtinius nuostolius, negali būti priimamas. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai,
kad šiame kodekse n÷ra numatytas civilinio ieškinio institutas, proceso dalyviams n÷ra suteiktos
procesin÷s teis÷s, susijusios su turtinių reikalavimų nagrin÷jimu, n÷ra numatytos kitos turtiniams
reikalavimams nagrin÷ti būtinos taisykl÷s.

Administracin÷ byla Nr. N12-429-2004; Bylų kategorija 39
NUTARTIS
2004 m. balandžio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Antano
Ablingio, Gintaro Godos (praneš÷jas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), rašytinio
proceso tvarka išnagrin÷jo administracinio teis÷s pažeidimo bylą pagal Microsoft Korporacijos
atstov÷s advokat÷s Kristinos Janušauskait÷s apeliacinį skundą d÷l Kauno miesto apylink÷s teismo
2003 m. lapkričio 4 d. nutarimo Dariaus Palaimos administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija

nustat÷:

Lietuvos kriminalin÷s policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos
pareigūnas 2003 m. rugs÷jo 5 d. Dariui Palaimai, UAB „Labas“ gamybos vadovui, suraš÷
administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, kuriame nurod÷, kad 2003 m. rugpjūčio 21 d. patikrinus
UAB „Labas“, esančios Raudondvario pl. 170 b, naudojamus ofiso administrator÷s ir vyr.
finansinink÷s kompiuterius, rastos jose nelicencijuotos programos, kurios buvo naudojamos
komerciniais įmon÷s tikslais. D÷l to surašytas patikrinimo aktas ir gauta specialisto išvada Nr. S-0309-03/02. D. Palaimos veika kvalifikuota pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau –
ATPK) 21410 straipsnį.
Kauno miesto apylink÷s teismas 2003 m. lapkričio 4 d. nutarime konstatavo, kad D. Palaima
padar÷ ATPK 21410 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį teis÷s pažeidimą, jam skyr÷ 1000 Lt
baudą ir konfiskavo kompiuterines programas „Microsoft Ofis 2000 PRO“ (2 vnt.) ir „Norton
Antivirus“ (1 vnt.), paimtas 2003 m. rugpjūčio 21 d., o kitą kompiuterinę įrangą grąžino UAB
„Labas“. Advokatų kontoros „Pranckevičius ir partneriai“ prašymą įpareigoti pažeid÷ją atlyginti
padarytą turtinį nuostolį paliko nenagrin÷tą. Teismas nurod÷, kad padarytas pažeidimas įrodytas
D. Palaimos paaiškinimu, patikrinimo aktu, specialisto išvada. Teismas, skirdamas nuobaudą,
atsižvelg÷ į tai, kad D. Palaima savo kaltę pripažino, pažeidimą padar÷ pirmą kartą. Teismas
nurod÷, kad prek÷s mažmeninę kainą sudaro daugelis komponentų ir tai n÷ra vien Microsoft
Korporacijos patirti turtiniai nuostoliai. Žalos dydžio klausimas gali būti sprendžiamas civilinio
proceso tvarka.
Microsoft Korporacijos atstov÷ advokat÷ K. Janušauskait÷ apeliaciniame skunde prašo
Kauno miesto apylink÷s teismo 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo
nagrin÷ti teisme. Nurodoma, kad teismo nutarimo dalis, kuria atsisakoma tenkinti Microsoft
Korporacijos prašymą įpareigoti pažeid÷ją D. Palaimą atlyginti pažeidimu padarytą žalą, neteis÷ta ir
nepagrįsta. Pažymima, kad pažeidimu padarytos turtin÷s žalos samprata apima ne tik asmens turto
netekimą ar sužalojimą, tur÷tas išlaidas (tiesioginius nuostolius), bet ir negautas pajamas, kurias
asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteis÷tų veiksmų. Negautos pajamos apskaičiuojamos pagal
atitinkamų kompiuterių programų teis÷tą vertę, kuri nustatoma pagal šių programų teis÷tų platintojų
pažeidimo dieną nustatytas teis÷to pardavimo kainas, kurios administracinio teis÷s pažeidimo byloje
yra aiškiai nurodytos 2003 m. rugs÷jo 3 d. specialisto išvadoje. Specialisto išvadoje nurodytų
produkto kainų pagrindu apskaičiuojama bendra neteis÷tų kompiuterių programų kopijų vert÷ ir

sudaro nukent÷jusiojo (pareišk÷jo) negautas pajamas, į tai teismas pagal ATPK 284 straipsnio 1 dalį
prival÷jo atsižvelgti nagrin÷damas pareišk÷jo prašymą bei apskaičiuodamas padarytos žalos dydį.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas netenkintinas.
Pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko nenagrin÷tą apelianto prašymą d÷l
įpareigojimo atlyginti turtinį nuostolį. Pagal ATPK 37 straipsnio 1 dalį asmuo, kuriam skiriama
administracin÷ nuobauda, gali būti įpareigojamas atlyginti turtinį nuostolį, tačiau toks įpareigojimas
gali būti skiriamas tik tais atvejais, kai d÷l turtinio nuostolio padarymo fakto ir jo dydžio
apskaičiavimo nekyla jokių pagrįstų abejonių. Kai d÷l padaryto turtinio nuostolio ar jo dydžio
galima nuspręsti tik atlikus papildomą aplinkybių tyrimą, remiantis ATPK 37 straipsnio 1 dalimi,
sprendimas, įpareigojantis atlyginti turtinius nuostolius, negali būti priimamas. Tokia išvada
darytina atsižvelgiant į tai, kad ATPK n÷ra numatytas civilinio ieškinio institutas,
proceso dalyviams n÷ra suteiktos procesin÷s teis÷s, susijusios su turtinių reikalavimų nagrin÷jimu,
n÷ra numatytos kitos turtiniams reikalavimams nagrin÷ti būtinos taisykl÷s. Nagrin÷jamoje byloje
taip pat n÷ra galimybių tinkamai išnagrin÷ti prašymą d÷l turtinių nuostolių atlyginimo.
Taigi tokiais atvejais administracinio teis÷s pažeidimo bylą nagrin÷jantis apylink÷s teismas
turi atsisakyti spręsti nuostolių atlyginimo klausimą. Tai neatima nukent÷jusiajam teis÷s kitais
būdais reikalauti atlyginti nuostolius. ATPK 37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad su administracinio
teis÷s pažeidimo padarymu susijusių turtinių nuostolių atlyginimo klausimas gali būti sprendžiamas
civilinio proceso tvarka.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio
3 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Microsoft Korporacijos atstov÷s advokat÷s Kristinos Janušauskait÷s apeliacinio skundo
nepatenkinti.
Kauno miesto apylink÷s teismo 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1. 3. D÷l ginčų, kylančių viešojo ar vidaus administravimo srityse
POSKYRIO TURINYS
1.3.1. D÷l mokesčių
1.3.1.1. D÷l mokesčio baz÷s nustatymo
[Administracin÷ byla Nr. A7-60-2004; Bylų kategorija 11.2,
2004 m. sausio 29 d. Nutartis]
1.3.1.2. D÷l ginčo priskirtinumo mokestiniams ginčams
[Administracin÷ byla Nr. A7-68-2004; Bylų kategorija 11.2; 11.3; 11.4; 11.6,
2004 m. vasario 25 d. Nutartis]
1.3.1.3. D÷l mokestinių ginčų nagrin÷jimo centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje
[Administracin÷ byla Nr. A6-215-2004; Bylų kategorija 10.1.4; 11.4; 11.5,
2004 m. balandžio 9 d. Nutartis]
1.3.1.4. D÷l atvejų, kai įtrauktas į apskaitą prid÷tin÷s vert÷s mokestis neatskaitomas
[Administracin÷ byla Nr. A6-281-2004; Bylų kategorija 11.3,
2004 m. balandžio 26 d. Nutartis]
1.3.2. D÷l valstyb÷s tarnybos santykių
1.3.2.1. D÷l atleidimo iš vidaus tarnybos pažeminus pareigūno vardą
[Administracin÷ byla Nr. A11-129-2004; Bylų kategorija 19.6,
2004 m. sausio 27 d. Sprendimas]
1.3.2.2. D÷l atleidimo iš diplomatin÷s tarnybos diplomato pareiškimu
[Administracin÷ byla Nr. A2–148–2004; Bylų kategorija 19.6,
2004 m. vasario 2 d. Nutartis]
1.3.2.3. D÷l valstyb÷s tarnautojų teis÷s kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą
[Administracin÷ byla Nr. A8-259-2004; Bylos kategorija 19.4,
2004 m. kovo 8 d. Sprendimas]
1.3.2.4. D÷l valstyb÷s tarnautojo atsistatydinimo tvarkai taikytinų teis÷s aktų
[Administracin÷ byla Nr. A11-315-2004; Bylų kategorija 19.6,
2004 m. kovo 19 d. Nutartis]
1.3.2.5. D÷l tarnybin÷s nuobaudos – atleidimo iš pareigų – skyrimo
Administracin÷ byla Nr. A2-334-2004; Bylų kategorija 19.4,
2004 m. kovo 31 d. Nutartis]
1.3.2.6. D÷l profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudas vidaus reikalų
įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų nariams. D÷l tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminų. D÷l
profesin÷s sąjungos procesin÷s pad÷ties, jai kreipusis į administracinį teismą ginti savo nario teisių
[Administracin÷ byla Nr. A3-170-2004; Bylų kategorija 19.4,
2004 m. balandžio 13 d. Nutartis]
1.3.2.7. D÷l vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo
[Administracin÷ byla Nr. A4-422-2004; Bylų kategorija 19.3,
2004 m. geguž÷s 5 d. Nutartis]
1.3.2.8. D÷l atlygio už laipsnį mok÷jimo
[Administracin÷ byla Nr. A11-596-2004; Bylų kategorija 19.5,
2004 m. birželio 22 d. Nutartis]
1.3.3. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo

1.3.3.1. D÷l apskrities viršininko ar jo vadovaujamos administracijos teis÷s kreiptis į teismą ginant
valstyb÷s ar asmenų interesus. D÷l administracin÷s bylos šalių
[Administracin÷ byla Nr. A4-65-2004; Bylų kategorija 13.1.1,
2004 m. sausio 30 d. Nutartis]
1.3.3.2. D÷l sąlygų, kuriomis miesto žem÷ pripažįstama laisva (neužstatyta). D÷l duomenų baz÷s
reikšm÷s apibr÷žiant konkrečios žem÷s statusą
[Administracin÷ byla Nr. A7-276-2004; Bylų kategorija 27,
2004 m. kovo 29 d. Sprendimas]
1.3.3.3. D÷l teritorijos priskyrimo miškui
[Administracin÷ byla Nr. A14-499-2004; Bylų kategorija 13.1.2, 65.1,
2004 m. geguž÷s 29 d. Nutartis]
1.3.4. D÷l socialin÷s apsaugos

1.3.4.1. D÷l galimyb÷s ginčyti uždarbio pažymos patikrinimo aktą
[Administracin÷ byla Nr. A7-121-2004; Bylų kategorija 8.3.1,
2004 m. sausio 27 d. Nutartis]
1.3.4.2. D÷l sprendimo, pagrįsto antikonstituciniu teis÷s aktu, įvykdymo momento. D÷l bendrosios
ir specialiosios normų konkurencijos
[Administracin÷ byla Nr. A12-219-2004; Bylų kategorija 8.6.1, 19.5,
2004 m. kovo 1 d. Nutartis]
1.3.5. D÷l Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos sprendimų
1.3.5.1. D÷l licencijų prekiauti alkoholiniais produktais išdavimo
[Administracin÷ byla Nr. A10-327-2004; Bylų kategorija 23,
2004 m. kovo 23 d. Sprendimas]
1.3.6. D÷l kitų administracinių ginčų
1.3.6.1. D÷l visuomeninių organizacijų teis÷s kreiptis į teismą aplinkosaugos srityje. D÷l viešojo
intereso sampratos
[Administracin÷ byla Nr. A3-11-2004; Bylų kategorija: 16.2; 17.3; 2,
2004 m. sausio 23 d. Nutartis]
1.3.6.2. D÷l bylos šalių teis÷s į bylin÷jimosi išlaidų atlyginimą
[Administracin÷ byla Nr. A4-244-2004; Bylų kategorija 23,
2004 m. kovo 5 d. Nutartis]
1.3.6.3. D÷l medžiokl÷s plotų naudojimo teis÷tumo. D÷l žem÷s sklypų savininkų teis÷s, susijusios su
medžiokl÷s plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu juose
[Administracin÷ byla Nr. A4-373-2004; Bylų kategorija 27,
2004 m. balandžio 20 d. Nutartis]
1.3.6.4. D÷l darbo inspekcijos atliekamų funkcijų pobūdžio
[Administracin÷ byla Nr. A8-727-2003; Bylų kategorija 27,
2003 m. rugs÷jo 11 d. Nutartis]
1.3.6.5. D÷l medžiokl÷s plotų tęstinumo užtikrinimo
[Administracin÷ byla Nr. A6-823-2003; Bylų kategorija 27,
2003 m. spalio 2 d. Nutartis]

1. 3. 1. D÷l mokesčių
1.3.1.1. D÷l mokesčio baz÷s nustatymo
Konstatavus, kad Mokestinių ginčų komisija, taip pat ir mokesčių administratorius neteisingai
taik÷ materialin÷s teis÷s normas, mokesčių administratorius įgyja pareigą iš naujo nustatyti ir įvertinti
faktus, reikšmingus mokestin÷ms prievol÷ms vykdyti, bei atlikti teisinio kvalifikavimo veiksmus, o tai
reiškia ir naujų ginčo ribų, kurias mokesčių mok÷tojas turi teisę žinoti nuo to momento, kai
priimamas sprendimas d÷l patikrinimo rezultatų, apibr÷žimą.
Kai patikrinimo metu iškyla pagrįstų abejonių, ar juridinę galią turintys dokumentai
atspindi tikrąjį įvykdytų ūkinių operacijų turinį, mokesčių administratorius privalo mokesčių bazę
nustatyti netiesiogiai pasirinkęs mokesčio baz÷s nustatymo metodus, patvirtintus Vyriausyb÷s, o ne
taikyti Civiliniame kodekse įtvirtintas sandorių negaliojimo taisykles. Veikdamas priešingai,
mokesčių administratorius pažeidžia teis÷s taikymo mokestiniams santykiams reglamentuoti
taisykles.
Administracin÷ byla Nr. A7-60-2004; Bylų kategorija 11.2
NUTARTIS
2004 m. sausio 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Antano
Ablingio, Artūro Drigoto, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus
(praneš÷jas) ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo UAB „Akmen÷s transportas“ atstovams B. Bytautui ir advokatui
E. Morkūnui, atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovui
V. Jakučioniui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
UAB „Akmen÷s transportas“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
birželio 2 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB „Akmen÷s transportas“ skundą
atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam
suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas UAB „Akmen÷s transportas“ kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – Mokestinių ginčų
komisija) 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir mokestinį ginčą išspręsti iš esm÷s – panaikinti atsakovo
sprendimą.
Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybin÷ mokesčių
inspekcija) 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 13-07-11479 patvirtino Šiaulių apskrities valstybin÷s
mokesčių inspekcijos 2002 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 05-10-16671 d÷l 2002 m. rugpjūčio 27 d.
patikrinimo akto Nr. 6324-02-10-272 nurodymus pareišk÷jui sumok÷ti į biudžetą 117 600 Lt juridinių
asmenų pelno mokesčio ir 5550,72 Lt šio mokesčio delspinigių.

Mokestinių ginčų komisija 2003 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. S-68-(7-31/2003) pakeit÷
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. 13-07-11479 d÷l nurodymų
sumok÷ti pareišk÷jui 117 600 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio ir 5550,72 Lt šio mokesčio
delspinigių, įpareigojo atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą.
Pareišk÷jas paaiškino, kad 2002 m. gruodžio 17 d. iš AB „Markučiai“ už 490 000 Lt nupirko
tris balninius vilkikus su puspriekab÷mis – cemento cisternomis, pagal tuo metu galiojusio Juridinių
asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnį pirktą turtą laik÷ investicija ir apmokestino nuliniu pelno
mokesčio tarifu. Tai, kad bendrov÷s pirktas turtas (automobiliai) tam tikra verte gali būti priskirtas
investicijai pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, savo sprendime
pripažino ir Mokestinių ginčų komisija, nurodžiusi, jog mokesčio administratorius prival÷jo atsižvelgti į
sudarytus pirkimo sandorius ir juos visiškai nepagrįstai ignoravo. Pareišk÷jų atstovai taip pat
paaiškino, kad tarpusavyje susijusių įmonių grup÷ – UAB „Akmen÷s transportas“, AB „Markučiai“ ir
UAB „Cemeka“ – yra pasiskirsčiusios veiklos sritis pagal vykdomos veiklos pobūdį, tod÷l pareišk÷jas,
nupirkęs automobilius, įsigijo ilgalaikį turtą ūkinei veiklai vystyti ir gavo užsakymų cemento
pervežimams garantiją 5 metams, kartu ir nuolatines pajamas.Taigi, atsižvelgiant į verslo poreikius,
automobiliai pirkti už specialią kainą. Mokestin÷ nauda atsirado kaip papildomas rezultatas, pritaikius
įstatymo nustatytą lengvatą. Sprendimo teiginys, kad pareišk÷jas, sudarydamas sandorį d÷l
automobilių pirkimo, tur÷jo priešingą visuomenei interesą – padidinti investicijos sumą nepagrįstai
didele įsigyto turto verte, sumažinant į biudžetą mok÷tiną juridinių asmenų pelno mokestį, yra
nepagrįstas. Mokesčių administratorius be teismo sprendimo vienašališkai negali pripažinti sandorį
niekiniu CK 1.78 ir 1.81 straipsnių pagrindu. Sutartys sudarytos įstatymo reikalaujama rašytine
forma, pasirašytos abiejų sandorio šalių, grindžiamos laisv÷s ir privalomumo principais ir yra realiai
vykdomos. Sutartin÷ teis÷ tarp ūkio subjektų yra civilin÷s, o ne viešosios teis÷s reguliavimo dalykas.
Sudarant pirkimo–pardavimo sandorį, pareišk÷jas siek÷ gauti palankesnes verslo sąlygas, o ne
išvengti ar sumažinti į valstyb÷s biudžetą mokamus mokesčius. Tik nuo 2002 m. sausio 1 d. Pelno
mokesčio įstatymu reglamentuojamas sandorių vert÷s nustatymas, taikant mokestin÷je apskaitoje
rinkos vert÷s kriterijus, nustatant sandorių vertę, ir ši įstatymo nuostata taikoma ne civilinių santykių
prasme, bet apskaičiuojant mok÷tiną į biudžetą sumą pagal mokesčių įstatymus. Patikrinimo metu taikant
dar negaliojusio įstatymo normas buvo pažeistas Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnis.
Atsakovas atsiliepime į skundą nurod÷, kad sutinka su Mokestinių ginčų komisijos prie
Vyriausyb÷s priimtu sprendimu, praš÷ pareišk÷jo skundą nagrin÷ti teismo nuožiūra.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 2 d. sprendimu UAB „Akmen÷s
transportas“ skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas nustat÷, kad atsakovui kilo abejonių d÷l pareišk÷jo ir AB „Markučiai“sudaryto
pirkimo–pardavimo sandorio, pagal kurį pareišk÷jas įsigijo tris balninius vilkikus už 490 000 Lt.
Pelną, iš kurio buvo įsigytas šis turtas, kaip panaudotą investicijai, vadovaujantis Juridinių asmenų
pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktu (1998 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. VIII-836
redakcija), pareišk÷jas apmokestino nuliniu pelno mokesčio tarifu. Pagal šią teis÷s normą investicija –
tai mokesčio mok÷tojo turto įsigijimas už l÷šas, kurios tur÷tų būti apmokestintos pelno mokesčiu.
Neapmokestinant investicijai panaudotų l÷šų, siekiama skatinti įmones investuoti ir pl÷toti savo
verslą. Tuo tarpu, kaip tvirtinama atsakovo sprendime, pareišk÷jas naujo realaus turto neįsigijo, nes
2001 m. gruodžio 17 d. nupirktus tris vilkikus su puspriekab÷mis 2001 m. gruodžio 19 d. penkeriems
metams išnuomojo UAB „Markučiai“. Ši sutartis savo tikslų (pelno) siekimu ir suk÷l÷ abejonių
mokesčio administratoriui, nes, išnuomodamas įgytą turtą bendrovei, pareišk÷jas kas m÷nesį patyr÷
8857 Lt nuostolį. Sprendime padaryta išvada, kad šis sandoris prieštarauja gerai moralei ir viešajam
interesui, nes juo buvo siekiama padidinti investicijos sumą nepagrįstai didele įsigyto turto verte ir
taip sumažinti į biudžetą mok÷tiną juridinių asmenų pelno mokestį. Teismo kolegijos nuomone,
sudaryti sandoriai yra pagrindas ne tik civilin÷ms, bet ir mokestin÷ms teis÷ms ir pareigoms įgyti.
Mokesčio administratorius net ir tada, kai n÷ra teismo sprendimo, turi teisę neatsižvelgti į sandorių
sukuriamas teisines pasekmes, jei tai prieštarauja viešajam interesui, t. y. šiais sandoriais siekiama

išvengti mokesčių sumok÷jimo, naudojantis Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo numatytomis
pelno mokesčio lengvatomis. Atsižvelgdama į šiuos motyvus, kolegija laik÷ nepagrįstais pareišk÷jo
skundo teiginius, kad sudarytos sutartys atitinka įstatymo reikalaujamą jų formą ir kad tai yra privatin÷s,
bet ne viešosios teis÷s reguliavimo dalykas.
Kolegija nesutiko su pareišk÷jo teiginiu, kad Mokestinių ginčų komisija ginčijamame
sprendime neatsižvelg÷ į jo ir bendrov÷s „Markučiai“ sudarytus sandorius. Sprendime tik iš dalies
sandoris vertinamas kaip niekinis d÷l pernelyg didel÷s kainos, tačiau taip pat tvirtinama, kad į jį
negalima visiškai neatsižvelgti. Visiškai pagrįstai nurodoma, kad Juridinių asmenų pelno
mokesčio įstatymo 21 straipsnio l dalies 1 punktas reikalauja realią situaciją atitinkančio investicijos
apskaičiavimo. Tokią investiciją galima apskaičiuoti tik nustačius pirkto turto realią rinkos vertę, tada
rinkos vertę atitinkanti dalis mokesčio apskaičiavimo tikslais atitiktų investicijos sampratą, o ją
viršijanti dalis tur÷tų būti apmokestinta pelno mokesčiu. Teismas nurod÷, kad iš patikrinimo akto
matyti, jog mokesčio administratorius nupirkto turto rinkos vertei nustatyti r÷m÷si tik Komisijos
privalomam registruoti turtui įvertinti 2001 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 5 „D÷l privalomo registruoti
nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2001 m. lapkričio 1 d.“
nustatyta transporto priemonių rinkos kaina. Šis sprendimo motyvas neprieštarauja iki 2002 m.
sausio 1 d. galiojusio Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio reikalavimams.
Teismas nurod÷, jog pareišk÷jo motyvas, kad tik nuo 2002 m. sausio 1 d. naujuoju Pelno mokesčio
įstatymu reglamentuojamas sandorių vert÷s nustatymas, šioje situacijoje yra nepagrįstas, nes yra
kalbama apie realiai įgyto turto rinkos vert÷s nustatymą.
Teismas nusprend÷, kad Mokesčių administravimo įstatymo 561 straipsnio 5 dalies 4 punktas
suteikia teisę Mokestinių ginčų komisijai visiškai pakeisti mokesčių mok÷tojo skundžiamą mokesčio
administratoriaus sprendimą. Šiuo atveju, kilus neaiškumams d÷l apskaičiuoto pelno mokesčio dydžio,
Komisija pasinaudojo šia savo teise ir paved÷ mokesčio administratoriui atlikti papildomą
patikrinimą ir priimti d÷l jo naują sprendimą.
Apeliaciniu skundu UAB „Akmen÷s transportas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti
Mokestinių ginčų komisijos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimą, kuriuo nutarta pakeisti 2002 m.
gruodžio 19 d. Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sprendimą Nr. 13-0711479, o mokestinį ginčą išspręsti iš esm÷s – panaikinti 2002 m. gruodžio 19 d. Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos sprendimą Nr. 13-07-11479, patvirtinusį Šiaulių apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos sprendimo Nr. 05-10-16671 dalį d÷l papildomai apskaičiuoto 117 600 Lt juridinių asmenų
pelno mokesčio bei 5550,72 Lt šio mokesčio delspinigių sumok÷jimo.
Apeliantas nurodo, kad teismas sprendime nemotyvavo, kas suteikia teisę mokesčių
administratoriui, kai n÷ra teismo sprendimo, pripažinti sutarties šalių sudarytus sandorius
niekiniais ir kokiais įrodymais grindžiama, jog šiais sandoriais pareišk÷jas ir kita sutarties šalis AB
„Markučiai“ siek÷ išvengti mokesčių, naudodamiesi Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo
nustatytomis mokesčio lengvatomis. Priimant sprendimą nebuvo atsižvelgta į UAB „Akmen÷s
transportas“ pateiktus įrodymus ir motyvus. 2001 m. gruodžio 19 d. UAB „Akmen÷s transportas“
nupirko iš AB „Markučiai“ tris balninius vilkikus su puspriekab÷mis už 490 000 Lt, pagal tuo metu
galiojusio Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnį pirktam turtui pritaik÷ investiciją ir
2001 m. pelną apmokestino nuliniu pelno mokesčio tarifu. Pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio
įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas investicija į savo įmonę apskaičiuojama kaip
skirtumas tarp naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainos buvusios mokestinio
laikotarpio pabaigoje ir naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainos buvusios
mokestinio laikotarpio pradžioje, at÷mus ne pelno šaltinių sumą. Apeliantas teigia, kad bendrov÷s
2001 m. pelno investicijų suma apskaičiuota pagal galiojusio įstatymo nuostatas, tod÷l pritaikyta
teis÷tai.

Mokestinių ginčų komisija sprendime nurod÷, kad mokesčių administratorius prival÷jo
atsižvelgti į sudarytus pirkimo sandorius ir nepagrįstai visiškai juos ignoravo, ir tuo pagrindu nutar÷
pakeisti priimtą sprendimą.
Automobiliams nustatyta specialioji kaina, nulemta verslo poreikių tenkinimo, o mokestin÷
nauda atsirado kaip papildomas rezultatas, pritaikius įstatymo numatytą lengvatą, tod÷l neteisingas
Mokestinių ginčų komisijos ir mokesčio administratoriaus teiginys, kad pareišk÷jas, sudarydamas
min÷tą sandorį, tur÷jo visuomenei priešingą interesą – padidinti investicijos sumą nepagrįstai didele
įsigyto turto verte ir taip sumažinti į biudžetą mok÷tiną juridinių asmenų pelno mokestį.
Nesutinkama su tuo, kad pirkimo–pardavimo sandoris, vadovaujantis CK 1.78 straipsniu, yra
niekinis ir tada, kai n÷ra teismo sprendimo, nes jis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK
1.81 straipsnis). Pagal CK 1.81 straipsnį turi būti įrodyta, kad pagrindinis ir vienintelis sutarties šalių
ketinimas buvo nukreiptas į tikslo, priešingo viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekimą. Tačiau šiuo
atveju iš mokesčių administratoriaus surinktos medžiagos nematyti, kad sutarties šalys būtų siekusios
tikslo išvengti mokesčių ar sumažinti mokesčius. Tiek mokesčio administratorius, tiek Mokestinių
ginčų komisija nustat÷, kad UAB „Akmen÷s transportas“ ir AB „Markučiai“ yra tarpusavyje
susijusios įmon÷s, tod÷l tokios pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas (tokia kaina) pirmiausia yra
pateisinamas ekonominiais sumetimais. 2001 m. gruodžio 12 d. UAB „Akmen÷s transportas“ valdybos
pos÷dyje buvo nuspręsta d÷l transporto priemonių pirkimo ir min÷tų autotransporto priemonių
išnuomojimo AB „Markučiai“, numatant nuomos kainos diferencijavimą priklausomai nuo statybos
darbų sezoniškumo laikotarpiui iki prad÷s funkcionuoti UAB „Akmen÷s transportas“ Vilniaus filialas.
Tai rodo, kad nupirktos transporto priemon÷s 2001 m. gruodžio 21 d. buvo išnuomotos AB
„Markučiai“ siekiant vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir gauti iš to naudos, o ne išvengti
mokesčių. Pagal sudarytą nuomos sutartį iš AB „Markučiai“ per metus UAB „Akmen÷s
transportas“ gavo 64 552,47 Lt nuomos mokesčio (pagrindas: UAB „Akmen÷s transportas“ pažyma
Nr. 13 su priedais ir AB „Markučiai“ 2003 m. vasario 18 d. pažyma Nr. 10b). AB „Markučiai“
pardavusi šias transporto priemones sumok÷jo valstybei 18 138 Lt pelno mokesčio. Apeliantui
nesuprantama, kaip mokesčių administratorius pri÷jo prie išvados, kad bendrov÷ d÷l to kas m÷nesį
patyr÷ 8857 Lt nuostolį, kai pateikti dokumentai rodo priešingai. Teigiama, kad jeigu šių transporto
priemonių AB „Markučiai“ nebūtų pardavusi, tai pelno mokesčio iš viso nebūtų mok÷jusi.
Sudarydama transporto priemonių pirkimo sandorį UAB „Akmen÷s transportas“ pirmiausia siek÷ gauti
palankesnes verslo sąlygas, o ne pasiekti tikslą nemok÷ti mokesčių. Norint sandorį pripažinti niekiniu,
pirmiausia būtina įrodyti, kad abi sutarties šalys sudarydamos šį sandorį siek÷ vieno tikslo – sumažinti
mokamus mokesčius arba jų visiškai nemok÷ti, tačiau šiuo atveju akivaizdu, kad tokio tikslo nebuvo ir
negal÷jo būti. Kai n÷ra akivaizdžių įrodymų d÷l sudaryto tarp šalių sutarties tikslo, mokesčių
administratorius negali vienašališkai be teismo sprendimo pripažinti sandorį niekiniu CK 1.78,
1.81 straipsnių pagrindu.
Nesutinkama su teiginiu, kad UAB „Akmen÷s transportas“ šiuo sandoriu padar÷ civilin÷s teis÷s
pažeidimą, nes valstyb÷ nedraudžia sudarin÷ti pirkimo–pardavimo, nuomos sandorių ir d÷l jų
sudarymo nenustat÷ jokių apribojimų ar draudimų. Sutartys sudarytos įstatymo reikalaujama forma,
pasirašytos abiejų sutarties šalių, grindžiant sutarties šalių laisv÷s ir privalumo principais (CK
l.2 straipsnis) ir yra realiai įvykdytos, tod÷l nesuprantama teismo išvada, kad pirkimo–pardavimo
sandoris neatitinka įstatymo reikalaujamos formos. Sandoriai, jų sudarymas, galiojimas ir parduodamo
daikto kainos nustatymas yra civilin÷s, t. y. privatin÷s teis÷s, o ne viešosios teis÷s reguliavimo dalykas
(CK 1.63–1.77 straipsniai).
Nesutinkama su teismo išvada, kad šiuo atveju galima taikyti įstatymą atgal, nes kalbama
apie realiai įgyto turto rinkos vert÷s nustatymą. Pirkimo–pardavimo sandoris buvo sudarytas 2001 m.
gruodžio 17 d., o naujasis Pelno mokesčio įstatymas, kuriuo reglamentuojamas sandorių vert÷s
nustatymas, taikant mokestin÷je apskaitoje rinkos vert÷s kriterijus, nustatant sandorių vertę, įsigaliojo
tik nuo 2002 m. sausio 1 d. Be to, Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje pasakyta, kad
Lietuvos Respublikos 2002 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. IX–955 nuostatos, suteikiančios

mokesčio administratoriui, esant piktnaudžiavimui, nustatyti mokesčio bazę ir apskaičiuoti
mok÷tiną mokesčio sumą neatsižvelgiant į mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens)
sandorį, ūkinę operaciją ar bet kokią jų grupę, kurių tikslas yra gauti mokestinę naudą, ir atkurti
iškreiptas arba slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčio įstatymas sieja apmokestinimo tvarką,
galioja mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) sandoriams, ūkin÷ms operacijoms ar bet
kokiai jų grupei, kurie įvyko ar yra vykdomi po 2002 m. liepos 1 d. Mokesčio administratorius neturi
teis÷s taikyti šių įstatymo nuostatų įvykiams, įvykusiems iki įstatymo įsigaliojimo, juolab kai įstatymų
leid÷jas netgi numat÷ konkrečią datą, po kurios sandoriai gali būti peržiūr÷ti.
Kadangi bendrov÷ teis÷tai pritaik÷ Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnyje
numatytas lengvatas ir nepažeid÷ jokių sandorių sudarymo metu galiojančių įstatymų, tai n÷ra
teisinio pagrindo laikyti sandorius negaliojančiais be teismo sprendimo, peržiūr÷ti sandorio vertę,
taikant mokestin÷je apskaitoje taikomus rinkos vert÷s kriterijus. Mokestinių ginčų komisija tur÷jo ne
pakeisti mokesčių administratoriaus sprendimą, bet jį panaikinti.
Atsiliepimu į skundą Valstybin÷ mokesčių inspekcija prašo apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas mano, kad teismas išsamiai ir visapusiškai išnagrin÷jo pareišk÷jo skundą, pri÷m÷ teisingą
bei pagrįstą sprendimą. MGK pri÷m÷ sprendimą neperžengdama kompetencijos ribų, remdamasi
jai Mokesčių administravimo įstatymo 561 straipsnio 5 dalies 4 punkte suteikta teise priimti sprendimą,
kuriuo visiškai arba iš dalies pakeisti mokesčio mok÷tojo skundžiamą sprendimą.
Pareišk÷jo atstovas E. Morkūnas apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje prašo
bendrov÷s apeliacinį skundą patenkinti d÷l jame nurodytų motyvų. Taip pat jis paaiškino,
kad teis÷s normų, įsigaliojusių po ginčo teisinių santykių susiformavimo, taikymas atgal
pažeidžia teisinio tikrumo principą, įtvirtintą Konstitucijoje, tod÷l yra neteis÷tas.
Pareišk÷jo atstovas B. Bytautas prašo apeliacinį skundą patenkinti ir paaiškino, kad UAB
„Akmen÷s transportas“, AB „Markučiai“ ir UAB „Cemeka“ yra pasiskirsčiusios veiklos sritis pagal
vykdomos veiklos pobūdį, tod÷l pareišk÷jas, nupirkęs automobilius, įsigijo ilgalaikį turtą ūkinei
veiklai vystyti ir gavo užsakymų cemento pervežimams garantiją 5 metams, kartu ir nuolatines
pajamas. Atsižvelgiant į verslo poreikius, automobiliai pirkti už specialią kainą.
Atsakovo atstovas V. Jakučionis prašo apeliacinį skundą atmesti. Jo manymu, nagrin÷jamas
ginčas nepriskirtinas mokestinių ginčų kategorijai, tod÷l nagrin÷jimo ribos yra Mokestinių ginčų
komisijos padarytų išvadų d÷l ginčo grąžinimo nagrin÷ti iš naujo pagrįstumo ir teis÷tumo vertinimas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
UAB „Akmen÷s transportas“ apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. birželio 2 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Šia Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi iš esm÷s keičiama teis÷s taikymo nagrin÷jant
ginčą d÷l pareišk÷jui kilusios pareigos sumok÷ti į biudžetą 117 600 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio
ir 5550,72 Lt šio mokesčio delspinigių argumentacija. Kolegijai toliau d÷stomų motyvų pagrindu
konstatavus, kad Mokestinių ginčų komisija, taip pat ir mokesčių administratorius neteisingai taik÷
materialin÷s teis÷s normas, mokesčių administratorius įgyja pareigą iš naujo nustatyti ir įvertinti faktus,
reikšmingus mokestin÷ms prievol÷ms vykdyti, bei atlikti teisinio kvalifikavimo veiksmus, o tai
reiškia ir naujų ginčo ribų, kurias mokesčių mok÷tojas turi teisę žinoti nuo to momento, kai
priimamas sprendimas d÷l patikrinimo rezultatų, apibr÷žimą. Tai lemia išvadą, kad mokesčių
administravimo procedūros turi būti pradedamos nuo Mokestinių ginčų komisijos sprendime
nurodytų veiksmų, tod÷l Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. S-68-(731/2003), kuriuo pakeistas Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimas
Nr. 13-07-11479 d÷l nurodymų sumok÷ti pareišk÷jui 117 600 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio ir

5550,72 Lt šio mokesčio delspinigių ir mokesčių administratorius įpareigotas atlikti papildomą
patikrinimą bei priimti naują sprendimą, paliekamas nepakeistas.
D÷l teis÷s taikymo šioje byloje
Akivaizdu, kad šioje byloje sprendžiamas ginčas, kilęs mokestinių santykių srityje.
Konstitucinis Teismas 2003 m. lapkričio 17 d. nutarime pažym÷jo, kad mokesčių santykiai yra
prievoliniai teisiniai santykiai tarp valstyb÷s ir mokesčio mok÷tojo. Šie santykiai yra viešosios
teis÷s reguliavimo dalykas. Mokesčių santykiai – tai valdingo pobūdžio teisiniai santykiai tarp
mokesčio mok÷tojų ir valstyb÷s vykdomosios valdžios institucijų. Institucijų priimti sprendimai
(nurodymai) yra privalomi mokesčio mok÷tojams. D÷l mokesčių nesitariama.
Kaip vykdomosios valdžios atstovas, realizuojantis valdingus įgalinimus mokesčių
apskaičiavimo, jų sumok÷jimo kontrol÷s ir išieškojimo srityje, veikia Valstybin÷ mokesčių
inspekcija (mokesčių administratorius). Būdamas viešojo administravimo subjektas, mokesčių
administratorius turi vadovautis bendraisiais viešosios teis÷s principais, iš kurių itin reikšmingas
įstatymo viršenyb÷s (teis÷tumo) principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjekto veikla
turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus, o atlikdamas administracinius veiksmus, susijusius su
asmenų teis÷mis ir laisv÷mis, šis subjektas negali peržengti jam įstatymų suteiktos kompetencijos
ribų (Vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷s sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis).
Mokestinių santykių teisinio reguliavimo metodas (imperatyvus, subordinacinis) ir šio
reglamentavimo dalykas (teisiniai santykiai, susiję su mokesčių apskaičiavimu, sumok÷jimu ir
išieškojimu) lemia šių teisinių santykių reguliavimo ypatumus.
Konstitucijos 127 straipsnyje nustatyta:
„Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžetas, taip pat savarankiški vietos savivaldybių biudžetai.
Valstyb÷s biudžeto pajamos formuojamos iš mokesčių, privalomų mok÷jimų, rinkliavų,
pajamų iš valstybinio turto ir kitų įplaukų.
Mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.“
Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad mokesčio įstatymas –
Lietuvos Respublikos įstatymas, kuris nustato mokestį, rinkliavą ar kitą įmoką į valstyb÷s
(savivaldyb÷s) biudžetą bei fondus, taip pat šis įstatymas. Mokesčių administratoriaus veikla,
susijusi su mokesčių apskaičiavimo ir sumok÷jimo kontrole bei jų išieškojimu, reglamentuojama
Mokesčių administravimo įstatyme (1 straipsnis). Šio įstatymo 16 ir 17 straipsniai apibr÷žia
mokesčių administratoriaus funkcijas bei jų įgyvendinimo priemones. Atskirų mokesčių
apskaičiavimo ir sumok÷jimo tvarką nustato tokius mokesčius reglamentuojantys įstatymai.
Konstitucinis Teismas 2003 m. lapkričio 17 d. nutarime yra pažym÷jęs, kad pagal
Konstituciją mokesčiai, kaip pinigin÷ prievol÷ valstybei, gali būti nustatomi tik Seimo priimtu
įstatymu (Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktas, 127 straipsnio 3 dalis), tačiau tam, kad mokesčiai
būtų tinkamai mokami ir surenkami, nepakanka mokesčius, kaip prievolę valstybei, vien nustatyti.
Būtina taip pat nustatyti jų mok÷jimo tvarką, kuri inter alia apimtų mokesčių administravimo
procedūras, mokesčių apskaičiavimo metodiką ir kt. Taigi mokesčių santykių teisinis reguliavimas
– tai ne tik mokesčių nustatymas įstatymais, bet ir mokesčių įstatymų įgyvendinimo tvarkos
nustatymas. Taigi teisinis mokesčių reguliavimas – ne tik jų nustatymas įstatymais, bet ir šių
įstatymų įgyvendinimo tvarka, kuri gali būti reguliuojama ir poįstatyminiais aktais (Konstitucinio
Teismo 2002 m. kovo 15 d. nutarimas). Poįstatyminiuose teis÷s aktuose, nustatančiuose mokesčių
įstatymų įgyvendinimo tvarką, taigi – ir mokesčių apskaičiavimo tvarką, negali būti teis÷s normų,
nustatančių kitokį teisinį reguliavimą, negu nustato įstatymas, ir konkuruojančių su įstatymo
normomis (Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas).
Kadangi mokesčio administratoriaus vykdoma veikla yra susijusi su mokesčių
apskaičiavimo ir sumok÷jimo teisingumo kontrole bei jų išieškojimu, tiesioginiai teis÷s šaltiniai,
skirti šiai mokesčių administratoriaus veiklai reglamentuoti, yra Mokesčių administravimo

įstatymas ir konkrečius mokesčius nustatantys įstatymai (Vyriausiojo administracinio teismo
plenarin÷s sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis).
Vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷s sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartyje yra
pažym÷ta: „(…) susidūrus su viešosios teis÷s normomis nereglamentuotais teisiniais santykiais, yra
galimas subsidiarus privatin÷s teis÷s normų taikymas. Tai tiesiogiai numato Civilinio kodekso
1.1 straipsnis. Pagal šio straipsnio 2 dalį turtiniams santykiams, kurie pagrįsti įstatymų nustatytu
asmenų pavaldumu valstyb÷s institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai valstyb÷s institucijos
atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas pavaldumas) arba įstatymų nustatytas asmenims pareigas
valstybei ar jos taiko įstatymų nustatytas administracines ar baudžiamąsias sankcijas, įskaitant
valstyb÷s mokesčių, kitų privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ar jos institucijoms, valstyb÷s
biudžeto santykius, bei kitokiems santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teis÷s normos,
Civilinio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai,
taip pat Civilinio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. Iš šios bendrosios Civilinio kodekso
nuostatos matyti, kad Civilinio kodekso normos viešojo administravimo srityje taikytinos tik tais
atvejais, kai tai yra įsakmiai nurodyta Civiliniame kodekse ir kai viešojo administravimo santykiai
n÷ra tiesiogiai reglamentuoti viešosios teis÷s normomis. Subsidiarus Civilinio kodekso normų
taikymas pildant viešosios teis÷s spragas leidžia tiksliau prognozuoti galimą susiklosčiusių teisinių
santykių įvertinimą, nei teis÷s spragas šalinant kitu būdu – įstatymų arba teis÷s analogijos pagalba.
Tačiau kartu konstatuotina, kad, susidūrus su situacija, kai viešosios teis÷s santykiai yra tiesiogiai
reglamentuoti atitinkamos viešosios teis÷s normomis ir kai tokia situacija įsakmiai nenurodyta
Civiliniame kodekse, turi būti taikomos atitinkamos viešosios teis÷s normos. Tokiais atvejais
Civilinio kodekso normos netaikytinos“.
Atsižvelgdama į šiuos teis÷s šaltinių taikymo eiliškumui nustatomus principus, kolegija
spręs, ar atsakovas tur÷jo teisinį pagrindą padaryti išvadą, kad pareišk÷jo ūkinių operacijų pagrindu
susiformavo mokesčių teis÷s normomis nereglamentuoti teisiniai santykiai, kuriems reguliuoti
subsidiariai taikytinos teis÷s normos, įtvirtintos Civiliniame kodekse.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jas 2001 m. gruodžio 17 d. iš AB „Markučiai“ įsigijo tris
balninius vilkikus už 490 000 Lt. Pelną, iš kurio buvo įsigytas šis turtas, kaip panaudotą investicijai,
vadovaudamasis Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo (1990 m. liepos 31 d. įstatymo Nr. I-442
redakcija) 7 straipsnio 2 punktu, 21 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pareišk÷jas apmokestino nuliniu
pelno mokesčio tarifu. Mokesčių administratorius, remdamasis Civilinio kodekso 1.81 straipsniu,
sandorį, kaip prieštaraujantį viešajai tvarkai ir gerai moralei, pripažino niekiniu įvertinęs šias aplinkybes:
investicijoms panaudotų l÷šų neapmokestinimu siekiama skatinti įmones pl÷toti savo verslą, tuo tarpu
pareišk÷jas naujo realaus turto neįsigijo, nes 2001 m. gruodžio 17 d. nupirktus tris vilkikus su
puspriekab÷mis 2001 m. gruodžio 19 d. penkeriems metams išnuomojo UAB „Markučiai“; įmon÷s
veikla siekiama gauti pelną, tod÷l visos ūkin÷s operacijos vertintinos ūkin÷s–komercin÷s
veiklos rezultatui (pelningam darbui) pasiekti aspektu; šiomis ūkin÷mis operacijomis
pareišk÷jas išreišk÷ valią kas m÷nesį patirti 8857 Lt nuostolį, tai parodo, kad sandoriu buvo siekiama
kitų nei deklaruojama tikslų – padidinti investicijos sumą nepagrįstai didele įsigyto turto verte ir taip
sumažinti į biudžetą mok÷tiną juridinių asmenų pelno mokestį – tokie veiksmai prieštarauja viešajai
tvarkai bei gerai moralei.
Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo (1990 m. liepos 31 d. įstatymo Nr. I-442 redakcija)
7 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad juridinių asmenų, kurie pasirenka 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatytą investicijų apskaičiavimo būdą, apmokestinamasis pelnas, panaudotas investicijoms,
apmokestinamas taikant nulinį (0 procentų) tarifą.
Mokesčių administratorius, vykdydamas mokesčių į biudžetą apskaičiavimo ir sumok÷jimo
kontrol÷s funkcijas (Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio 2 punktas), atlikdamas
patikrinimą turi vertinti, ar mokesčių mok÷tojas tinkami nustat÷ atitinkamo mokesčio bazę, nes
būtent mokesčio baz÷s teisingas nustatymas lemia patikrinimo išvadas d÷l mokestinių prievolių
vykdymo.

Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje, kuriame pateiktos pagrindin÷s mokesčio
įstatyme vartojamos sąvokos, sąvoka „mokesčio baz÷“ yra apibr÷žta taip: „mokesčio baz÷ –
mokesčio įstatymo nustatyta tvarka pinigų suma įvertintas apmokestinamasis objektas, kuriam
taikomas nustatytas mokesčio dydis (tarifas)“. Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje
apibr÷žta sąvoka „mokesčio baz÷“ apima šiuos elementus: 1) mokesčio baz÷ – tai apmokestinamasis
objektas, kuriam taikomas nustatytas mokesčio dydis (tarifas); 2) šis apmokestinamasis objektas
mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti įvertintas pinigų suma. Konstitucinis Teismas 2003 m.
lapkričio 17 d. nutarime išaiškino, kad Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje apibr÷žta
sąvoka „mokesčio baz÷“ yra bendrin÷ – ši sąvoka išreiškia atitinkamą mokestį nustatančiame
mokesčio įstatyme įtvirtintą apmokestinamąjį objektą, įvertintą pinigų suma, kuris visiems to
mokesčio mok÷tojams yra tas pats (bendras); ji neatspindi, nuo kokios konkrečios mokesčio baz÷s
(nuo kokio jos dydžio) turi mok÷ti mokestį konkretus mokesčio mok÷tojas. Mokesčių
administravimo įstatymo 271 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata „jei mokesčio baz÷s neįmanoma
nustatyti mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, mokesčio administratorius, atsižvelgdamas į faktus,
aplinkybes bei kitą turimą informaciją, turi teisę netiesiogiai nustatyti mokesčio bazę ir pasirinkti
mokesčio baz÷s nustatymo metodus“. Taigi mokesčio baz÷ gali būti nustatoma dviem būdais:
pirma, mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, t. y. tiesiogiai; antra, netiesiogiai – šiuo būdu mokesčio
baz÷ gali būti nustatoma tik tuo atveju, kai jos neįmanoma nustatyti įstatymo nustatyta tvarka, t. y.
neįmanoma nustatyti tiesiogiai.
Be to, min÷tame Konstitucinio Teismo nutarime pažym÷ta, kad sąvokos „įstatymo nustatyta
mokesčio baz÷“ ir „mokesčio baz÷, nustatyta įstatymo nustatyta tvarka“ n÷ra tapačios, kiekvienos iš
jų turinys yra savarankiškas ir jos susijusios su skirtingomis teisin÷mis situacijomis.
Sąvoka „įstatymo nustatyta mokesčio baz÷“ atspindi reikalavimą įstatymu nustatyti
apmokestinamąjį objektą (mokesčio bazę), kuris yra įvertinamas pinigų suma; apmokestinamasis
objektas turi būti įtvirtinamas atitinkamą mokestį nustatančiame įstatyme, šis apmokestinamasis
objektas (mokesčio baz÷) visiems to mokesčio mok÷tojams yra tas pats (bendras).
Sąvokos „mokesčio baz÷, nustatyta įstatymo nustatyta tvarka“ turinys yra kitoks, ši sąvoka
siejasi su kitokia teisine situacija.
Reguliuojant mokesčių santykius nepakanka įstatymu nustatyti apmokestinamąjį objektą
(mokesčio bazę) ir kitus esminius mokesčio elementus. Būtina nustatyti ir tai, kaip (t. y. pagal
kokias taisykles) nustatomas (apskaičiuojamas) konkretus apmokestinamasis objektas (mokesčio
baz÷). Būtent pagal šį konkretų apmokestinamąjį objektą (mokesčio bazę), įvertintą pinigų suma,
įmanoma apskaičiuoti, kokio dydžio mokestį turi mok÷ti konkretus mokesčio mok÷tojas
(Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas).
Mokesčiai turi būti apskaičiuojami vadovaujantis mokesčių įstatymu, šiuo atveju juridinių
asmenų pelno mokestis apskaičiuojamas remiantis Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymu
(1990 m. liepos 31 d. įstatymo Nr. I-442 redakcija). Šiame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad mokesčių
apskaičiavimas turi būti grindžiamas teisinę galią turinčiais dokumentais, atspindinčiais ūkines
operacijas, ūkinius įvykius ir finansinę veiklą, kitais teisinę galią turinčiais dokumentais,
leidžiančiais nustatyti konkretaus apmokestinamojo objekto (mokesčio baz÷s) dydį. Buhalterinę
apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą šioje byloje nagrin÷jamų ūkinių operacijų atlikimo metu
reguliavo Lietuvos Respublikos buhalterin÷s apskaitos pagrindų įstatymas (1992 m. birželio 18 d.
įstatymo Nr. I-2654 redakcija), kurio 9 straipsnyje nustatyta, kad atliktas ūkines operacijas įmon÷s
pagrindžia specialiais apskaitos dokumentais. Operacijos, kurioms pagrįsti pagal Vyriausyb÷s
nustatytą tvarką nereikalaujama naudoti specialių apskaitos dokumentų, pagrindžiamos
pavyzdiniais ar laisvos formos dokumentais.
Mokesčio baz÷s nustatymas įstatymo nustatyta tvarka reiškia, kad: nustatant konkretų
apmokestinamąjį objektą (mokesčio bazę), kuriam turi būti pritaikytas mokesčio dydis (tarifas), turi
būti vadovaujamasi atitinkamą mokestį nustatančiu įstatymu; mokesčio apskaičiavimas turi būti
pagrindžiamas juridinę reikšmę turinčiais dokumentais; mokesčio mok÷tojas mokesčio

administratoriui turi pateikti mokesčio deklaraciją; mokesčio deklaracijoje turi būti nurodytas
mokesčio dydis, kurį privaloma sumok÷ti į biudžetą; mokesčio mok÷tojas, kuris neturi mokesčiui
apskaičiuoti reikalingų dokumentų, turi pareigą parengti juos per mokesčio administratoriaus
nustatytą laiką.
Sąvoką „nustatyti mokesčio bazę įstatymo nustatyta tvarka“ Konstitucinis Teismas išaiškino
kaip iš esm÷s reiškiančią konkrečios mokesčio baz÷s apskaičiavimą įstatymo nustatyta tvarka.
Sąvoka „mokesčio baz÷s nustatymas įstatymo nustatyta tvarka“ yra susijusi būtent su tokia
teisine situacija, kai įstatymo nustatyta tvarka yra nustatoma (apskaičiuojama) konkreti mokesčio
baz÷ – nustatomas (apskaičiuojamas) konkretus apmokestinamasis objektas (jis yra įvertinamas
pinigais), kuriam taikomas įstatymu nustatytas mokesčio dydis (tarifas), t. y. nustatoma, nuo kokios
konkrečios mokesčio baz÷s (jos dydžio) mokestį turi mok÷ti konkretus mokesčio mok÷tojas. Ši
teisin÷ situacija – tai atitinkamo mokesčio įstatymo įgyvendinimo (įstatymo taikymo) situacija, kai
nustatoma (apskaičiuojama), kokio dydžio konkretų mokestį turi sumok÷ti konkretus mokesčio
mok÷tojas.
Akivaizdu, kad d÷l įvairių priežasčių gali susidaryti ir tokia situacija, kai mokesčio
mok÷tojas mokesčio administratoriui nepateikia mokesčio deklaracijos, į mokesčio deklaraciją įrašo
neteisingus duomenis apie savo arba įmon÷s turtą, pajamas, pelną ar jų naudojimą, kai mokesčio
mok÷tojas nepateikia buhalterin÷s apskaitos dokumentų, registrų arba pateikia juos ne visus, kai
mokesčio mok÷tojas neturi dokumentų, reikalingų mokesčiui apskaičiuoti, dokumentai suklastoti
arba neatspindi tikrojo įvykdytų ūkinių operacijų turinio. Mokesčiai ir tokiais atvejais turi būti
apskaičiuoti ir sumok÷ti. Kad galima būtų apskaičiuoti, kokio dydžio konkretų mokestį turi mok÷ti
konkretus mokesčio mok÷tojas, turi būti nustatytas konkretus apmokestinamasis objektas, šis
objektas turi būti įvertintas pinigų suma, t. y. turi būti nustatytas (apskaičiuotas) konkrečios
mokesčio baz÷s dydis. Teisin÷je valstyb÷je negali būti tokios teisin÷s situacijos, kai įstatymu
nustačius mokestį nebūtų nustatyta, kaip konkreti mokesčio baz÷ (jos dydis) nustatoma
(apskaičiuojama) tuo atveju, kai konkrečios mokesčio baz÷s (jos dydžio) negalima nustatyti
(apskaičiuoti) tiesiogiai. Įstatymų leid÷jas, paisydamas Konstitucijos, gali įvairiai reguliuoti, kaip
konkreti mokesčio baz÷ (jos dydis) turi būti nustatoma (apskaičiuojama) tais atvejais, kai jos
neįmanoma nustatyti (apskaičiuoti) tiesiogiai. Įstatymų leid÷jas gali įstatyme įtvirtinti nuostatą „jei
mokesčio baz÷s neįmanoma nustatyti mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, mokesčio
administratorius (...) turi teisę netiesiogiai nustatyti mokesčio bazę ir pasirinkti mokesčio baz÷s
nustatymo metodus“. Pažym÷tina ir tai, kad tuo atveju, kai mokesčio baz÷s negalima nustatyti
(apskaičiuoti) mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, mokesčio administratorius ne tik turi teisę, bet ir
privalo nustatyti (apskaičiuoti) mokesčio bazę netiesiogiai (Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio
17 d. nutarimas).
Vertindama pamin÷tus teis÷s aiškinimo aspektus, kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju, kai
patikrinimo metu iškyla pagrįstų abejonių, ar juridinę galią turintys dokumentai atspindi tikrąjį
įvykdytų ūkinių operacijų turinį, mokesčių administratorius privalo mokesčių bazę nustatyti
netiesiogiai pasirinkęs mokesčio baz÷s nustatymo metodus, patvirtintus Vyriausyb÷s (Mokesčių
administravimo įstatymo 271 straipsnis, Vyriausyb÷s 1998 m. rugs÷jo 3 d. nutarimu Nr. 1073
patvirtinta Mokesčio baz÷s netiesioginio nustatymo metodika), o ne taikyti Civiliniame kodekse
įtvirtintas sandorių negaliojimo taisykles. Veikdamas priešingai, mokesčių administratorius
pažeidžia teis÷s taikymo mokestiniams santykiams reguliuoti taisykles.
D÷l šių argumentų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas,
Mokestinių ginčų komisija bei mokesčių administratorius iš esm÷s klaidingai taik÷ teis÷s normas,
tod÷l mokesčių administratorius privalo iš naujo nustatyti ir įvertinti faktus, reikšmingus
mokestin÷ms prievol÷ms vykdyti, bei atlikti teisinio kvalifikavimo veiksmus pagal šioje nutartyje
apibr÷žtas taisykles.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija

nutaria:
UAB „Akmen÷s transportas“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2003 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.2. D÷l ginčo priskirtinumo mokestiniams ginčams
Ginčo priskirtinumo mokestiniams ar kitiems ginčams kriterijus yra faktas, apibr÷žiamas
Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje įtvirtintoje mokestinio ginčo sąvokoje – ar tai
ginčas tarp mokesčio mok÷tojo (arba mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio
administratoriaus ar jo pareigūno d÷l mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens)
patikrinimo akto. Ginčo pobūdį ir jam taikomą nagrin÷jimo tvarką lemia ne centrinio, o vietinio
mokesčių administratoriaus sprendimas, t. y. vietiniam mokesčių administratoriui pri÷mus
sprendimą d÷l patikrinimo akto tvirtinimo, nepriklausomai nuo sprendimo turinio, ginčui nagrin÷ti
taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka, įtvirtinta Mokesčių
administravimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, kurios nutraukimo pagrindų, priklausomai nuo to,
kokį sprendimą d÷l mokesčių mok÷tojo skundo priima centrinis mokesčių administratorius,
įstatymas nenumato.
Administracin÷ byla Nr. A7-68-2004; Bylų kategorija 11.2; 11.3; 11.4; 11.6

NUTARTIS
2004 m. vasario 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
R. Klišausko, G. Kryževičiaus (praneš÷jas), R. Piličiausko, N. Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷) ir
A. Taminsko,
sekretoriaujant L. Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo UAB „Vapora“ atstovams V. Serepinui ir advokatui R. Diliui,
atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei
R. Stravinskaitei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
UAB „Vapora“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo
22 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB „Vapora“ skundą atsakovui
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos d÷l sprendimų
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti pakartotinį patikrinimą.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷ja UAB „Vapora“ kreip÷si į teismą prašydama panaikinti Klaip÷dos apskrities
valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 15-02-45-28/19, Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. 69-81,
Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausyb÷s 2003 m. balandžio 10 d. sprendimą Nr. S-100-(780/2003) ir pavesti Klaip÷dos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti pakartotinį

(papildomą) 2002 m. rugs÷jo 12 d. patikrinimo akte Nr. 15-02-45-28 nurodytų aplinkybių tyrimą
bei vertinimą.
Pareišk÷ja nurod÷, kad Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrin÷jusi
UAB „Vapora“ skundą, 2003 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 69-81 patvirtino Klaip÷dos apskrities
valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 15-02-45-28/19 1 punkto
nurodymą bendrovei sumok÷ti į biudžetą 71 835 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio ir 7148 Lt prid÷tin÷s
vert÷s mokesčio baudą, o d÷l sprendimo 2 punkto nurodymų bendrovei sumok÷ti į biudžetą 9512 Lt
juridinių asmenų pelno mokesčio, 475 Lt baudos, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą ir 102 Lt šių
atskaitymų delspinigių nusprend÷ pavesti inspekcijai atlikti papildomą patikrinimą ir priimti kitą
sprendimą.
UAB „Vapora“ apskund÷ centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą Mokestinių ginčų
komisijai, kuri 2003 m. balandžio 10 d. sprendimu patvirtino Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie
Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 1 dalį.
D÷l Buhalterin÷s apskaitos pagrindų įstatymo 15 straipsnio, Juridinių asmenų pelno mokesčio
įstatymo 15 straipsnio pažeidimo pareišk÷jas nurod÷, kad vietinio mokesčių administratoriaus
patikrinimo akte ir v÷lesniuose sprendimuose bendrov÷ kaltinama į finansinę atskaitomybę
neįtraukusi 32 800 Lt realizavimo pajamų, neįforminusi pinigų gavimo įmon÷s kasoje, pateiktoje
mokesčio apyskaitoje sumažinusi pelno mokesčio sumą ir per mažai mokesčio sumok÷jusi į
biudžetą. D÷l to bendrovei nurodyta sumok÷ti į biudžetą 9512 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio,
475 Lt baudos, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą ir 102 Lt šių atskaitymų delspinigių. Šios
realizavimo pajamos siejamos su 1999 m. birželio 14 d.–1999 m. rugs÷jo 22 d. pakvitavimuose
nurodytomis sumomis, kaip gautomis iš firmos „Tricroft International Ltd.“ atstovo už atliktus
darbus laive „Revaflower“. Kvituose n÷ra nurodyta, kad pinigai mokami už UAB „Vapora“ atliktus
darbus laive „Revaflower“, dalis kvitų yra suklastoti firmos „Tricroft International Ltd.“ atstovo
Achmed Salem Achmed Babe, pakeistos jų surašymo datos, padidintos sumos. UAB „Vapora“ ar
jos atstovas negavo kvituose nurodytų sumų, tod÷l jos nebuvo parodytos įmon÷s buhalterin÷je
apskaitoje. Kvitai buvo pasirašyti firmos „Tricroft International Ltd.“ atstovui grasinant iš viso
nemok÷ti UAB „Vapora“ priklausančių pinigų už kitas paslaugas. D÷l šių veiksmų pareišk÷jas
kreip÷si į teis÷saugos institucijas prašydamas atlikti tyrimą. Šios dalies ginčo sprendimas negalimas
iki nebus atliktas tyrimas baudžiamojo proceso tvarka.
D÷l Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio 6 punkto pažeidimo pareišk÷jas
nurod÷, kad patikrinimo išdavoje UAB „Vapora“ kaltinama nepagrįstai apmokestinusi nuliniu
tarifu, kaip užsienio rezidentų tiesiogiai (ne per tarpininkus) apmokamas prekes ir paslaugas,
susijusias su eksportui ir reeksportui skirtų prekių gamyba, remonto paslaugas laivuose, atliktas
pagal sutartis su generaliniais rangovais – Lietuvos įmon÷mis „Laivit÷“, „Laivų technika“,
Klaip÷dos hidrotechnika“. Konstatavus šį pažeidimą, bendrovei nurodyta sumok÷ti į biudžetą
71 835 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio ir 7148 Lt šio mokesčio baudą. Šie nurodymai nepagrįsti, nes
neteisingai įvertinti faktiniai trišaliai rangos teisiniai santykiai, susiklostę tarp pareišk÷jo, kaip
rangovo, užsienio užsakovų ir subrangovų – nurodytų Lietuvos įmonių. Už rangos sutartyse
nurodytų darbų atlikimą sumok÷jo užsienio šalių ūkio subjektai ir darbo produktas buvo
eksportuojamas.
Patikrinimo akte ir v÷lesniuose mokestinio ginčo sprendimuose n÷ra detalizuotos mokesčių
sumos kiekvienam konkrečiam sutartyse nustatytų darbų atvejui, d÷l to pareišk÷jas negali tinkamai
apsiginti nuo pareikštų kaltinimų. Centrinio mokesčio administratoriaus sprendimo 2 punkto
formuluot÷ neaiški, n÷ra nurodyta, kad vietinio mokesčio administratoriaus sprendimo
atitinkama dalis yra panaikinama.
Atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos rašytiniu atsiliepimu
pirmosios instancijos teismui pareišk÷, kad su pareišk÷jo skundu nesutinka. Pareišk÷jas nepagrįstai
taik÷ nulinį PVM tarifą atliktoms remonto paslaugoms laivuose, kuriems muitin÷s procedūrą
„laikinas įvežimas prekes perdirbti“ buvo įforminusios kitos Lietuvos įmon÷s, kurios ir apmok÷jo

už suteiktas remonto paslaugas, bei laivuose, kurie negabeno prekių ir keleivių tarptautiniais
maršrutais. UAB „Vapora“ sutartis d÷l laivų remonto buvo sudariusi su Lietuvos įmon÷mis
„Laivit÷“, „Laivų technika“, „Klaip÷dos hidrotechnika“. Šios įmon÷s buvo įsipareigojusios ir
apmok÷jo pareišk÷jo pateiktas PVM sąskaitas–faktūras už laivų „Leningradskaja“, „Babrungas“,
„Avon“, „Amur“, „Bizon“, „Sormovskij-18“, „Karlis Bud÷“ ir kitų, išvardytų patikrinimo akto 12
priede, remonto darbus. Pareišk÷jo suteiktos paslaugos neatitinka Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nustatytų nulinio PVM tarifo taikymo kriterijų.
Be to, UAB „Vapora“ 1998–2000 metais pažeid÷ Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo l dalies
3 punkto nuostatą ir nulinį PVM tarifą taik÷ remonto darbams ir paslaugoms, suteiktoms užsienio ir
Lietuvos žvejybos laivuose „Revastar“, „Mozdok“, „Anykščiai“, netur÷dama įrodymų, kad šie
laivai vež÷ krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais.
Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimo
Nr. 69-81 2 punktu vietiniam mokesčių administratoriui pavesta atlikti papildomą patikrinimą ir
priimti naują sprendimą. Ši sprendimo dalis gali būti skundžiama ne Mokesčių administravimo
įstatymo, o Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, pareišk÷jas yra praleidęs l
m÷nesio terminą skundui paduoti, tod÷l ši bylos dalis nutrauktina.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. rugs÷jo 22 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
D÷l Buhalterin÷s apskaitos pagrindu įstatymo 15 straipsnio, Juridinių asmenų pelno
mokesčio įstatymo 15 straipsnio pažeidimo teismas nustat÷, kad skundžiamo Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 2 punktu
nuspręsta d÷l Klaip÷dos apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos sprendimo 2 punkto nurodymų
bendrovei sumok÷ti į biudžetą 9512 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio, 475 Lt baudos, 164 Lt
atskaitymų į Kelių fondą ir 102 Lt šių atskaitymų delspinigių pavesti inspekcijai atlikti papildomą
patikrinimą ir priimti kitą sprendimą. Teismas konstatavo, kad ši ginčo dalis d÷l pareišk÷jo
reikalavimo – pavesti vietiniam mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį (papildomą) 2002 m.
rugs÷jo 12 d. patikrinimo akte nurodytų aplinkybių tyrimą ir vertinimą – yra patenkinta centrinio
mokesčio administratoriaus sprendimu. Konstatuota, kad ši skundžiamo sprendimo dalis
nepažeidžia pareišk÷jos interesų, tod÷l skundą atmet÷ kaip nepagrįstą. Teismas pripažino
nepagrįstu atsakovo teiginį, kad pareišk÷jo reikalavimas panaikinti Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos sprendimą pavesti Klaip÷dos apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą, n÷ra mokestinis ginčas.
Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje apibr÷žta mokestinio ginčo sąvoka – mokestiniai
ginčai – ginčai tarp mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio
administratoriaus d÷l mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) patikrinimo akto,
mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo. Pareišk÷jas ginčija patikrinimo akto įpareigojimą
sumok÷ti juridinių asmenų pelno mokesčio ir atskaitymų į Kelių fondą nepriemokas bei sankcijas.
Centrinio mokesčio administratoriaus sprendimas pavesti vietiniam administratoriui atlikti
pakartotinį patikrinimą yra priimtas nagrin÷jant nurodytą pareišk÷jo reikalavimą, tod÷l pripažinta,
kad ginčas tarp mokesčio mok÷tojo ir mokesčio administratoriaus atitinka mokestinio ginčo
kriterijus. Mokestinių ginčų komisijai šio pareišk÷jo reikalavimo neišnagrin÷jus 2003 m. balandžio
10 d. sprendimu Nr. S-100-(7-80/2003), ginčas išnagrin÷tas teisme Administracinių bylų teisenos
įstatymo 32 straipsnio 2 dalies pagrindu.
D÷l Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio 6 punkto pažeidimo teismas nurod÷,
kad ginčo teisiniams santykiams taikytinos jų susiklostymo metu galiojusio 1997 m. spalio 14 d.
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo Nr. VIII-451 normos. Teismas nusprend÷, kad UAB „Vapora“
pažeid÷ šio įstatymo reikalavimus ir nepagrįstai pritaik÷ nulinį PVM tarifą įmon÷s atliktoms laivų
remonto paslaugoms.
Konstatuota, kad UAB „Vapora“ nepagrįstai taik÷ Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo
25 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą nulinį tarifą už 1998–2000 metais atliktus remonto darbus

ir suteiktas kitas paslaugas laivuose „Revastar“, „Mozdok“, „Anykščiai“, kaip gabenantiems
krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais (patikrinimo akto 2.1 punktas, 12, 13 priedai).
Padaryta išvada, kad mokestinio ginčo metu pareišk÷jas nepateik÷ įrodymų, patvirtinančių, jog šie
laivai atitinka įstatyme nurodytus kriterijus – gabeno krovinius ar keleivius tarptautiniais
maršrutais. Pareišk÷jo teiginys, kad pakanka aplinkyb÷s, jog šie laivai plaukioja su užsienio
v÷liava, pripažintas nepagrįstu, nes laivo priklausomyb÷ užsienio valstybei neparodo ūkin÷s veiklos
pobūdžio.
Konstatuota, kad UAB „Vapora“ nepagrįstai taik÷ Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo
25 straipsnio 1 dalies l ir 6 punktuose nustatytą nulinį PVM tarifą už remonto darbus laivuose,
atliktus pagal sutartis su Lietuvos įmon÷mis AB „Laivit÷“, UAB „Laivų technika“, AB „Klaip÷dos
hidrotechnika“ (patikrinimo akto 2 punktas, 9–12 priedai). Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo
25 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad nuliniu PVM tarifu apmokestinamos eksportuotos
prek÷s, įskaitant grąžintas atgal į užsienį laikinai įvežtas perdirbti prekes ar iš jų pagamintus
kompensacinius produktus. Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 2, 3 straipsniuose apibr÷žtos
prekių ir paslaugų, kaip skirtingų mokesčio objektų, sąvokos: prek÷, kaip mokesčio objektas, yra
daiktai, numizmatin÷s paskirties pinigai, visų rūšių energija, nekilnojamasis turtas, išskyrus žemę;
paslaugos, kaip mokesčio objektas, yra visų rūšių darbai, patarnavimai ir kita apmokama veikla,
išskyrus atliekamą darbdaviui pagal darbo sutartį. Pareišk÷jas UAB „Vapora“ atliko remonto
darbus, t. y. paslaugas, tod÷l pripažinta, kad nurodyta įstatymo lengvata ginčo atveju negali būti
taikoma.
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad nuliniu
PVM tarifu apmokestinamos užsienio šalies rezidentų tiesiogiai apmokamos prek÷s ir paslaugos,
susijusios su eksportui ir reeksportui skirtų prekių gamyba. Teismas nustat÷, kad su pareišk÷ju UAB
„Vapora“ sutartis d÷l laivų remonto darbų buvo sudariusios Lietuvos įmon÷s, jos apmok÷jo
pareišk÷jo pateiktas PVM sąskaitas–faktūras. Teismas konstatavo, jog nurodytos įstatymo normos
taikymui ginčo atveju n÷ra būtinos sąlygos, kad už paslaugas būtų apmok÷jęs tiesiogiai užsienio
šalies ūkio subjektas.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas UAB „Vapora“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 22 d. sprendimą ir skundą patenkinti.
D÷l konstatuotų Buhalterin÷s apskaitos pagrindų įstatymo 15 straipsnio ir Juridinių asmenų
pelno mokesčio įstatymo 15 straipsnio pažeidimų pareišk÷jas nurodo, kad 32 800 Lt realizavimo
pajamų bendrov÷ negavo. Kvituose n÷ra nurodyta, jog nurodytos pinigų sumos yra už UAB
„Vapora“ atliktus darbus laive „Revaflover“, tod÷l neaišku, kuo remiantis tiek tikrinimo metu, tiek
tvirtinant patikrinimo aktą daromos tokios išvados. dalis šių kvitų yra firmos „Tricroft
International Ltd.“ atstovo Achmed Salem Achmed Babe suklastotos, pakeistos kvitų surašymo
datos, pateikiant dubliuojančius kvitus kaip atskirus dokumentus kartu didinant kvituose nurodytas
bendras sumas. UAB „Vapora“ 2002 m. rugpjūčio 23 d. registruotu laišku kreip÷si į Klaip÷dos
VPK Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių prašydama atlikti tyrimą. Neatlikus papildomo
tikrinimo bei aplinkybių tyrimo, nebus galima išspręsti šio ginčo. Valstybin÷ mokesčių inspekcija
prie Finansų ministerijos, nagrin÷dama 2002 m. gruodžio 20 d. skundą, nepasisak÷ bei neįvertino
būtinumo baudžiamojo proceso tvarka patikrinti pareiškime nurodytas aplinkybes ir tik atlikto
tyrimo ir priimto procesinio sprendimo pagrindu daryti išvadas d÷l atlikto patikrinimo.
D÷l Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio 6 punkto pažeidimo nurodoma, kad
mokesčių administratorius ir pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino faktines aplinkybes,
netinkamai taik÷ įstatymo reikalavimus.
Kaip matyti iš patikrinimo medžiagos, nebuvo tiriamos ir vertinamos sutartys, sudarytos su
generaliniais rangovais Lietuvos bendrov÷mis AB „Laivit÷“, UAB „Laivų technika“ UAB
„Klaip÷dos hidrotechnika“. Neįvertinta, kad bendrov÷s AB „Laivit÷“, UAB „Laivų technika“, UAB
„Klaip÷dos hidrotechnika“ su UAB „Vapora“ yra sudariusios subrangos sutartis. Įstatymas leidžia
rangos sutartimi vienai šaliai (rangovui) įsipareigoti atlikti tam tikrą darbą pagal kitos šalies

(užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui. Tarp užsakovų (užsienio ūkio
subjektų), generalinių rangovų (AB „Laivit÷“, UAB „Laivų technika“, UAB „Klaip÷dos
hidrotechnika“) ir subrangovo (UAB „Vapora“) susiklost÷ trišaliai sutartiniai santykiai. Už šiose
sutartyse numatytų darbų atlikimą sumok÷jo užsienio šalies ūkio subjektas ir darbo produktas buvo
eksportuotas.
Pareišk÷ja mano, kad teismo išvada, jog laivo plaukiojimas su užsienio v÷liava neįrodo, kad
šie laivai gabena krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais, nepagrįsta, nes šiuo atveju tur÷tų
būti taikoma prezumpcija d÷l laivo, plaukiojančio su kitos valstyb÷s v÷liava, priklausymo užsienio
valstybei, kol tai nepaneigta.
Pareišk÷jas nurodo, jog teismas netinkamai aiškino paslaugos sąvoką kaip mokesčio objektą
(Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio l dalies l ir 6 punktai).
Teigiama, kad mokesčio administratoriaus sprendimai nekonkretūs.
Atsiliepimu į apelianto skundą atsakovas prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Pažymima, kad pareišk÷jas iš esm÷s ginčija nurodymus sumok÷ti 9512 Lt juridinių asmenų
pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudos, 164 Lt atskaitymų į kelių fondą ir 102 Lt šių
atskaitymų delspinigių. Šios sumos buvo apskaičiuotos Klaip÷dos apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos 2002 m. rugs÷jo 12 d. patikrinimo akte Nr. 15-02-45-28 ir patvirtintos inspekcijos
2002 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 15-02-45-28/19. Atsakovas, išnagrin÷jęs pareišk÷jo skundą d÷l
šių papildomai apskaičiuotų sumų, nustat÷, kad neišsamiai yra išsiaiškintos apmokestinimui
reikšmingos aplinkyb÷s, tod÷l savo 2003 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 2 dalimi paved÷
Klaip÷dos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują
sprendimą. Tokio pobūdžio atsakovo veiksmai (pavedimas atlikti papildomą patikrinimą) gal÷jo
būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per l m÷nesį nuo
sprendimo pri÷mimo dienos, nes tokiems ginčams n÷ra taikoma ikiteismin÷ mokestinių ginčų
nagrin÷jimo tvarka, ir jie n÷ra mokestiniai ginčai. Pareišk÷jas d÷l šių atsakovo veiksmų per l m÷nesį
į teismą nesikreip÷, tod÷l ginčo nagrin÷jimo metu negali būti sprendžiamas šios atsakovo
sprendimo dalies pagrįstumas. Nagrin÷jimo dalykas yra tik mokestinis ginčas d÷l Mokestinių ginčų
komisijos 2003 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. S-100-(7-80/2003), kuriuo yra patvirtintas
atsakovo sprendimo nurodymas sumok÷ti 71 835 Lt ir 7184 Lt šio mokesčio baudos.
Pareišk÷jui buvo nurodyta sumok÷ti 45 460,67 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio d÷l to, kad jis
Lietuvos ūkio subjektams atliktus remonto darbus, pažeisdamas Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
įstatymo 25 straipsnio l dalies 6 punkto (anksčiau 5 punkto) nuostatas, apmokestino nuliniu PVM
tarifu (patikrinimo akto 2 punkte užfiksuotas pažeidimas). Mokesčių administratoriaus sprendimu
18 proc. tarifu apmokestinti remonto darbai ir paslaugos, remontuojant laivus „Leningradskaja“,
„Babrungas“, „Avon“, „Amur“, „Bizon“, „Sormovskij-18“, „Karlis Bud÷“, Leningradskaja-6“,
„Rambynas“, „Ladoga“, „A. Mironenko“, „Kernav÷“, „Kr÷va“, „Komador Ščerbakov“, „Šiauliai“,
„Marjola“ (laivų sąrašas ir atliktų paslaugų vert÷ nurodyta Klaip÷dos apskrities valstybin÷s
mokesčių inspekcijos patikrinimo akto priede Nr. 12). Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo
25 straipsnio l dalies 6 punkto (5 punkto) nuostatos nulinio PVM tarifo taikymą sieja su dviem
pagrindin÷mis sąlygomis: prek÷s ir paslaugos turi būti susijusios su eksportui ar reeksportui skirtų
prekių gamyba; prek÷s ir paslaugos turi būti tiesiogiai (ne per tarpininkus) apmokamos užsienio
rezidentų. Min÷tus laivus pagal importo deklaracijas laikinajam perdirbimui buvo įvežusios UAB
„Laivų technika“, AB „Laivit÷“, AB „Laivų hidrotechnika“. Su pareišk÷jo pamin÷tais Lietuvos ūkio
subjektais buvo sudarytos sutartys. Už darbus apmok÷jo laivus įvežę Lietuvos ūkio subjektai.
Bendrov÷ mokestinio ginčo metu nepateik÷ įrodymų, kad ją, Lietuvos ūkio subjektus ir užsienio
šalies rezidentus siejo trišaliai sutartiniai santykiai.
Pagal Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio l dalies 4 punktą (3 punktą) nuliniu
PVM tarifu apmokestinamas l÷ktuvų ir laivų, vežančių prekes ir keleivius tarptautiniais maršrutais,
aprūpinimas, komplektavimas (įskaitant bilietų pardavimą), remontas, eksploatavimas ir nuoma.

Min÷tosios įstatymo nuostatos netaikomos laivams, kuriais negabenami keleiviai ir kroviniai
tarptautiniais maršrutais. Inspekcijos patikrinimo akte nustatyta, kad pareišk÷jas taik÷ nulinį PVM
tarifą už 1998–2000 metais atliktus remonto darbus ir suteiktas paslaugas užsienio žvejybiniuose
laivuose „Revastar“, „Mozdok“, „Anykščiai“, kurie nevež÷ krovinių tarptautiniais maršrutais.
Kadangi pareišk÷jas nepateik÷ dokumentų, įrodančių, kad šie laivai vež÷ krovinius ar keleivius
tarptautiniais maršrutais, buvo papildomai apskaičiuota ir nurodyta sumok÷ti 26 374,21 Lt
prid÷tin÷s vert÷s mokesčio (tikslus laivų sąrašas bei atliktų paslaugų vert÷ yra pateikta inspekcijos
patikrinimo akto priede Nr. 13). Skunde minimos aplinkyb÷s, kad laivo plaukiojimas su užsienio
v÷liava įrodo tai, jog laivas veža krovinius ir keleivius tarptautiniais maršrutais, yra nepagrįstas. Ši
aplinkyb÷ įrodo tik tai, kokioje šalyje šis laivas registruotas, bet nelemia laivo veiklos pobūdžio.
Pagrindinis kriterijus, kuriuo reikia vadovautis taikant nulinį PVM tarifą už paslaugas, yra laivų
maršrutai, t.y. būtina, kad laivai gabentų prekes ir keleivius tarptautiniais maršrutais. Mokesčio
įstatymas, nustatydamas tam tikras išimtines apmokestinimo sąlygas, jų taikymą sieja su konkrečių
teis÷s normose apibr÷žiamų aplinkybių buvimu. Jos yra būtina šių specialių teis÷s normų taikymo
sąlyga. Kiekvienu atveju pagrindas taikyti nulinį PVM tarifą yra konstatavimas pad÷ties, kad
laivai, kuriems buvo atliktas remontas, veža krovinius tarptautiniais maršrutais, tod÷l neužtenka
vien to, kad bet kurie laivai, plaukiojantys su užsienio valstybių ar Lietuvos v÷liava, gali vežti
krovinius tarptautiniais maršrutais.
Pareišk÷jo apeliacinio skundo motyvai d÷l sprendimų nekonkretumo yra neteisingi.
Apskaičiavimai, tikslus laivų sąrašas ir darbų vert÷ nurodyti inspekcijos patikrinimo akte bei šio
akto prieduose Nr. 12, 13, 9, kurie buvo įteikti pareišk÷jo atstovui po atlikto patikrinimo.
Pareišk÷jo atstovai V. Serepinas ir R. Dilys apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje prašo
apeliacinį skundą patenkinti. Naujų, skunde nepamin÷tų, pirmosios instancijos teismo sprendimo
nepagrįstumo bei neteis÷tumo argumentų atstovai neišd÷st÷.
Atsakovo atstov÷ R. Stravinskait÷ prašo apeliacinį skundą atmesti d÷l atsiliepime į jį
pamin÷tų argumentų.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
UAB „Vapora“ apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 22 d. sprendimo dalis, kuria
atmestas UAB „Vapora“ reikalavimas panaikinti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 2 punktą pavesti vietiniam mokesčių
administratoriui atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei
sumok÷ti 9512 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt
atskaitymų į Kelių fondą bei 102 Lt šių atskaitymų delspinigių, panaikinama ir UAB „Vapora“
skundas iš dalies patenkinamas.
Mokestinių ginčų komisija įpareigojama UAB „Vapora“ reikalavimą panaikinti Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81
2 punktą, kuriuo vietiniam mokesčių administratoriui pavesta atlikti papildomą patikrinimą ir
priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei sumok÷ti 9512 Lt juridinių asmenų pelno
mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą bei 102 Lt šių atskaitymų
delspinigių, išnagrin÷ti iš esm÷s.
Kita pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
D÷l Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d.
sprendimo Nr. 69-81 2 punkto, kuriuo vietiniam mokesčių administratoriui pavesta atlikti
papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei sumok÷ti 9512 Lt

juridinių asmenų pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą bei
102 Lt šių atskaitymų delspinigių, apskundimo tvarkos
Mokesčių administravimo įstatymo X skyriuje „Mokestiniai ginčai ir bylin÷jimasis“
nustatyta skirtinga tvarka mokestiniams ginčams ir kitiems ginčams d÷l mokesčio administratoriaus
ar jo pareigūno veiksmų bei šių veiksmų pasekmių nagrin÷ti (įstatymo 54 straipsnis). Mokestiniams
ginčams yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka. Kiti ginčai tarp
mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio administratoriaus ar jo
pareigūno nagrin÷jami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka tiesiogiai kreipiantis
į administracinį teismą.
Mokestinių ginčų komisija 2003 m. balandžio 10 d. sprendime Nr. S-100-(7-80/2003)
konstatavusi, kad ginčas d÷l Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m.
vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 2 punkto, kuriuo vietiniam mokesčių administratoriui pavesta
atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei sumok÷ti 9512 Lt
juridinių asmenų pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą bei
102 Lt šių atskaitymų delspinigių, n÷ra mokestinis, šios pareišk÷jo skundo dalies iš esm÷s
nenagrin÷jo. Pirmosios instancijos teismas padar÷ teisingą išvadą, kad šis ginčas yra mokestinis,
tod÷l jam taikytina Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta privaloma išankstinio ginčų
nagrin÷jimo ne teismo tvarka, taigi Mokestinių ginčų komisija be teis÷to pagrindo šio reikalavimo
nenagrin÷jo.
Mokestiniai ginčai pagal Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje įtvirtintą
definiciją yra ginčai tarp mokesčio mok÷tojo (arba mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio
administratoriaus ar jo pareigūno d÷l mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens)
patikrinimo akto, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo).
Šio įstatymo 27 straipsnio 8 dalis nustato, kad patikrinimo aktas, įvertinus mokesčio
mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos
pagrindžiančius įrodymus (jeigu jų buvo pateikta), tvirtinamas mokesčio administratoriaus
sprendimu ir mokesčio mok÷tojui (mokestį išskaičiuojančiam asmeniui) yra privalomas vykdyti, o
9 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokesčio administratorius, priimdamas sprendimą d÷l patikrinimo
akto tvirtinimo, gali: 1) patvirtinti patikrinimo aktą; 2) nepatvirtinti patikrinimo akto; 3) patikrinimo
aktą iš dalies patvirtinti; 4) pakeisti patikrinimo aktą; 5) pavesti atlikti papildomą tikrinimą.
Kaip matyti, nepriklausomai nuo sprendimo turinio (patvirtinti aktą, jį pakeisti ar kt.) jis
vadinamas sprendimu d÷l patikrinimo akto tvirtinimo.
To paties straipsnio 11 dalis numato, kad, nesutikdamas su mokesčio administratoriaus
sprendimu d÷l patikrinimo akto tvirtinimo, mokesčio mok÷tojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo)
gali sprendimą apskųsti šio įstatymo X skyriuje nustatyta tvarka.
Šioje byloje nustatyta, kad Klaip÷dos apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija 2002 m.
spalio 24 d. sprendimu Nr. 15-02-45-28/19 patvirtino patikrinimo aktą. Pareišk÷ja, nesutikdama su
tokiu vietinio mokesčių administratoriaus sprendimu, prad÷jo mokestinį ginčą su skundu
kreipdamasi į centrinį mokesčių administratorių, kuris pagal mokestiniams ginčams nustatytas
procedūras jį išnagrin÷jęs 2003 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 2 punktu vietiniam mokesčių
administratoriui paved÷ atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo
bendrovei sumok÷ti 9512 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt
atskaitymų į Kelių fondą bei 102 Lt šių atskaitymų delspinigių, t. y. konstatavo, kad d÷l dalies
patikrinimo akte nustatytų ir vietinio mokesčių administratoriaus sprendimu patvirtintų pažeidimų
būtinas papildomas faktų tyrimas (Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnis).
Sistemiškai vertinant pamin÷tas teis÷s normas ir visumą faktinių aplinkybių, kurioms esant
mokesčių mok÷tojas prad÷jo įstatyme numatytą savo teisių gynybos įgyvendinimo procedūrą,
galima padaryti išvadas, jog ginčo priskirtinumo mokestiniams ar kitiems ginčams kriterijus yra
faktas, apibr÷žiamas Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje įtvirtintoje mokestinio ginčo

sąvokoje – ar tai ginčas tarp mokesčio mok÷tojo (arba mokestį išskaičiuojančio asmens) ir
mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno d÷l mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio
asmens) patikrinimo akto. Be to, pažym÷tina, kad teleologinis, sisteminis bei loginis požiūris į
teisinį reglamentavimą, įtvirtintą Mokesčių administravimo įstatyme, kuriuo remiantis pripažįstama,
jog teis÷s aktuose normos sudaro tarpusavyje tikslų siekimo aspektu darniai sąveikaujančią loginę
sistemą, leidžia teigti, kad ginčo pobūdį ir jam taikomą nagrin÷jimo tvarką lemia ne centrinio, o
vietinio mokesčių administratoriaus sprendimas, t. y. vietiniam mokesčių administratoriui pri÷mus
sprendimą d÷l patikrinimo akto tvirtinimo, kaip jau min÷ta, nepriklausomai nuo sprendimo turinio,
ginčui nagrin÷ti taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka, įtvirtinta
Mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje, kurios nutraukimo pagrindų,
priklausomai nuo to, kokį sprendimą d÷l mokesčių mok÷tojo skundo priima centrinis mokesčių
administratorius, įstatymas nenumato.
Pirmosios instancijos teismas, kaip jau min÷ta, padaręs teisingas išvadas d÷l ginčo pobūdžio
vertinimo, ÷m÷si jį nagrin÷ti iš esm÷s Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje
numatytu pagrindu: „Tais atvejais, kai administracinių ginčų komisija ar kita išankstinio ginčų
nagrin÷jimo ne teismo tvarka institucija nustatytu laiku skundo (prašymo) neišnagrin÷ja, šio
įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai skundą (prašymą) d÷l pažeistos teis÷s gali
paduoti administraciniam teismui per du m÷nesius nuo dienos, iki kurios tur÷jo būti priimtas
sprendimas“.
Ši procesin÷ teis÷s norma taikyta neteisingai.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnis nustato, kas ir per kokį terminą turi
teisę kreiptis į teismą, kai nesutinkama su išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka
institucijos sprendimu (1 dalis) arba kai tokia institucija nustatytu laiku skundo neišnagrin÷ja, t. y.
neveikimo atvejais (2 dalis).
Visgi šiuo atveju Mokestinių ginčų komisija sprendimo konstatuojamojoje dalyje išd÷st÷
motyvus, kad skundo d÷l Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m.
vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 2 punkto, kuriuo vietiniam mokesčių administratoriui pavesta
atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei sumok÷ti 9512 Lt
juridinių asmenų pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą bei
102 Lt šių atskaitymų delspinigių, panaikinimo nenagrin÷ja, nes tai n÷ra mokestinis ginčas. Tokia
teisin÷ situacija negali būti vertinama kaip neveikimas. Šiuo atveju konstatuojamas neteisingas
veikimas – netinkamas teis÷s aiškinimas, l÷męs neteisingas išvadas d÷l pateikto reikalavimo
nagrin÷jimo. Tod÷l pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo pareišk÷jo reikalavimas d÷l
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimo
Nr. 69-81 2 punkto, kuriuo vietiniam mokesčių administratoriui pavesta atlikti papildomą
patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei sumok÷ti 9512 Lt juridinių asmenų
pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą bei 102 Lt šių
atskaitymų delspinigių, panaikinimo nagrin÷tas iš esm÷s, panaikinamas, o Mokestinių ginčų
komisija įpareigojama šį UAB „Vapora“ reikalavimą išnagrin÷ti iš esm÷s.
Kolegija, pripažinusi, kad min÷tą reikalavimą Mokestinių ginčų komisija turi išnagrin÷ti iš
esm÷s, nevertina pareišk÷jo skundo argumentų d÷l centrinio mokesčių administratoriaus padarytų
išvadų apie pareišk÷jo gautas realizavimo pajamas pagrindžiančius faktus, nes šios aplinkyb÷s bus
nagrin÷jimo Mokestinių ginčų komisijoje dalykas.
D÷l kitos teismo sprendimo dalies teis÷tumo ir pagrįstumo argumentų
Byloje nustatyta, kad pareišk÷ja, pažeisdama Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo
25 straipsnio l dalies 1 ir 6 punktų (ankstesn÷ redakcija – 5 punktas) nuostatas, Lietuvos ūkio
subjektams atliktus remonto darbus apmokestino nuliniu PVM tarifu. Mokesčių administratoriaus
sprendimu 18 proc. tarifu apmokestinti remonto darbai ir paslaugos remontuojant laivus

„Leningradskaja“, „Babrungas“, „Avon“, „Amur“, „Bizon“, „Sormovskij-18“, „Karlis Bud÷“,
„Leningradskaja-6“, „Rambynas“, „Ladoga“, „A. Mironenko“, „Kernav÷“, „Kr÷va“, „Komador
Ščerbakov“, „Šiauliai“, „Marjola“ (laivų sąrašas ir atliktų paslaugų vert÷ nurodyta Klaip÷dos
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos patikrinimo akto priede Nr. 12).
Pagal Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio l dalies 1 punktą nuliniu PVM tarifu
apmokestinamos eksportuotos prek÷s, įskaitant grąžintas atgal į užsienį laikinai įvežtas perdirbti
prekes ar iš jų pagamintus kompensacinius produktus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai
konstatavo, kad pareišk÷jas prekių, įskaitant grąžintas atgal į užsienį laikinai įvežtas perdirbti prekes
ar iš jų pagamintus kompensacinius produktus, neeksportavo, tod÷l Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
įstatymo 25 straipsnio l dalies 1 punktas netaikytinas, o suteiktų paslaugų apmokestinimui nuliniu
tarifu n÷ra teisinių pagrindų, nes pagal Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio l dalies
6 punktą (ankstesn÷ redakcija – 5 punktas) nulinis PVM tarifas taikomas esant dviem sąlygoms:
prek÷s ir paslaugos turi būti susijusios su eksportui ar reeksportui skirtų prekių gamyba; prek÷s ir
paslaugos turi būti tiesiogiai (ne per tarpininkus) apmokamos užsienio rezidentų. Laivus pagal
importo deklaracijas laikinajam perdirbimui įvež÷ UAB „Laivų technika“, AB „Laivit÷“, AB
„Laivų hidrotechnika“. Su šiais Lietuvos ūkio subjektais ir pareišk÷ju buvo sudarytos sutartys d÷l
paslaugų suteikimo. Už darbus apmok÷jo laivus įvežę Lietuvos ūkio subjektai. Įrodymų, kad
pareišk÷ją, Lietuvos ūkio subjektus ir užsienio šalies rezidentus siejo trišaliai sutartiniai santykiai,
kurių pagrindu už pareišk÷jo suteiktas paslaugos tiesiogiai (ne per tarpininkus) apmok÷jo užsienio
rezidentai, nepateikta. Taigi faktin÷s aplinkyb÷s, reikšmingos taikant Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
įstatymo 25 straipsnio l dalies 6 punkto nuostatas, pirmosios instancijos teismo bei mokesčių
administratoriaus nustatytos teisingai, o pareišk÷jo apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti.
Pagal Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio l dalies 3 punktą nuliniu PVM
tarifu apmokestinamas l÷ktuvų ir laivų, vežančių prekes ir keleivius tarptautiniais maršrutais,
aprūpinimas, komplektavimas (įskaitant bilietų pardavimą), remontas, eksploatavimas ir nuoma,
t. y. nulinis PVM tarifas taikomas PVM apmokestinimo objektui, sukurtam ir realizuotam
atliekamų darbų ir paslaugų procese laivuose, kuriais gabenami keleiviai ir kroviniai tarptautiniais
maršrutais.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jas taik÷ nulinį PVM tarifą už 1998–2000 metais atliktus
remonto darbus ir suteiktas paslaugas užsienio žvejybiniuose laivuose „Revastar“, „Mozdok“,
„Anykščiai“. Pareišk÷jas nepateik÷ dokumentų, įrodančių, kad šie laivai vež÷ krovinius ar
keleivius tarptautiniais maršrutais, tod÷l pagrįstai papildomai apskaičiuota ir nurodyta sumok÷ti
26 374,21 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio (tikslus laivų sąrašas bei atliktų paslaugų vert÷ pateikta
inspekcijos patikrinimo akto priede Nr. 13).
Apeliacinio skundo argumentai d÷l laivo priklausomyb÷s užsienio valstybei fakto kaip
pakankamo pagrindo konstatuoti, kad laivas veža krovinius ir keleivius tarptautiniais maršrutais,
yra nepagrįsti.
Atsakovas pagrįstai teigia, kad pagrindinis kriterijus, kuriuo vadovaujamasi taikant nulinį
PVM tarifą pagal Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 25 straipsnio l dalies 3 punktą, yra laivų
maršrutai, t. y. būtina, kad laivai gabentų prekes ir keleivius tarptautiniais maršrutais. Įrodymų,
patvirtinančių, kad buvo teisinis pagrindas konstatuoti, jog žvejybiniai laivai tarptautiniais
maršrutais gabeno prekes ar keleivius, pareišk÷jas nepateik÷.
Visi apskaičiavimai, tikslus laivų sąrašas ir darbų vert÷ yra nurodyti patikrinimo akte bei šio
akto prieduose, tod÷l pareišk÷jo apeliacinio skundo argumentai d÷l sprendimų nekonkretumo
nepagrįsti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 3 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:

UAB „Vapora“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 22 d. sprendimo dalį, kuria
atmestas UAB „Vapora” reikalavimas panaikinti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos 2003 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 69-81 2 punktą pavesti vietiniam mokesčių
administratoriui atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei
sumok÷ti 9512 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt
atskaitymų į Kelių fondą bei 102 Lt šių atskaitymų delspinigių, panaikinti ir UAB „Vapora“ skundą
iš dalies patenkinti.
Įpareigoti Mokestinių ginčų komisiją išnagrin÷ti iš esm÷s UAB „Vapora“ reikalavimą
panaikinti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. vasario 10 d.
sprendimo Nr. 69-81 2 punktą, kuriuo vietiniam mokesčių administratoriui pavesta atlikti
papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą d÷l nurodymo bendrovei sumok÷ti 9512 Lt
juridinių asmenų pelno mokesčio, 4756 Lt šio mokesčio baudą, 164 Lt atskaitymų į Kelių fondą bei
102 Lt šių atskaitymų delspinigių.
Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.3. D÷l mokestinių ginčų nagrin÷jimo centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje
Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „centrinis
mokesčio administratorius nagrin÷ja mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčio mok÷tojo
(mokestį išskaičiuojančio asmens) ir vietos mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno“.
Šio straipsnio 2 dalies 2 punktas kaip vieną iš būtinų reikalavimų, kad skundas būtų nagrin÷jamas
centrinio mokesčio administratoriaus, numato, jog skunde turi būti nurodytas skundo pareišk÷jo
reikalavimas. Vadinasi, mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) skundo nagrin÷jimo
ribas centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje apibr÷žia skundo pareišk÷jo reikalavimas.
Tokia pati išvada darytina ir sistemiškai įvertinus Mokesčio administravimo įstatymo 561 straipsnio
3 dalies nuostatą, kad „mokestinių ginčų komisija nagrin÷ja skundus tik d÷l vietos mokesčio
administratoriaus sprendimo (ar jo dalies), kuris prieš tai buvo apskųstas centriniam mokesčio
administratoriui“, nes, vertinant priešingai, t. y. kad centrinis mokesčio administratorius gali
priimti sprendimą ir d÷l neapskųstosios vietos mokesčio administratoriaus sprendimo dalies, taip
išeidamas už skundo nagrin÷jimo ribų, kurias apibr÷žia skundo pareišk÷jo reikalavimas, išeitų, jog
centrinis mokesčio administratorius tokiu būdu netiesiogiai inicijuotų naują mokestinį ginčą
Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, nes mokesčio mok÷tojas
(mokestį išskaičiuojantis asmuo), nesutikdamas su centrinio mokesčio administratoriaus
sprendimo dalimi, kuria jis iš÷jo už skundo nagrin÷jimo ribų, būtų priverstas skųsti šią
sprendimo dalį Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s.
Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta nuostata nesuteikia
centriniam mokesčio administratoriui teis÷s nagrin÷ti nepareikštų mokesčio mok÷tojo reikalavimų
d÷l vietos mokesčio administratoriaus sprendimo ir priimti sprendimo d÷l tos vietos mokesčio
administratoriaus sprendimo dalies, kuri nesusijusi su mokesčio mok÷tojo reikalavimu.
Administracin÷ byla Nr. A6-215-2004; Bylų kategorija 10.1.4; 11.4; 11.5

NUTARTIS
2004 m. balandžio 9 d.

Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Romano
Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus, Nijol÷s Piškinait÷s, Sigitos Rud÷nait÷s ir
Algirdo Taminsko (praneš÷jas),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo AB „Klaip÷dos energija“ atstov÷ms Birutei Tamušauskienei ir advokatei
Linai Mikalonienei, atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos atstovui Kęstučiui Kadonui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą
d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 7 d. sprendimo administracin÷je
byloje pagal pareišk÷jo AB „Klaip÷dos energija“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Klaip÷dos apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija 2003 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. (1605)-J-11 patvirtino 2002 m. gruodžio 21 d. patikrinimo aktą Nr. 04-02-24-70 ir nurod÷ AB „Klaip÷dos
energija“ sumok÷ti į biudžetą 601 997 Lt nekilnojamojo turto mokesčio bei pripažino, kad
bendrovei priklauso grąžinti 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio. Valstybin÷ mokesčių
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išnagrin÷jusi pareišk÷jo AB
„Klaip÷dos energija“ skundą d÷l nurodyto Klaip÷dos apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos
sprendimo dalies panaikinimo, 2003 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 69-213 paved÷ Klaip÷dos
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują sprendimą.
Pareišk÷jas AB „Klaip÷dos energija“ kreip÷si su skundu į Mokestinių ginčų komisiją prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – Mokestinių ginčų komisija) prašydamas panaikinti
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m.
balandžio 23 d. sprendimo Nr. 69-213 dalį, kuria Klaip÷dos apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai pavesta atlikti papildomą patikrinimą d÷l grąžintino 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto
mokesčio. Pareišk÷jas taip pat praš÷ atnaujinti terminą skundui paduoti. Mokestinių ginčų komisija
2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. S-225-(7-218/2003) atnaujino pareišk÷jui terminą
skundui paduoti ir panaikino Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos 2003 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 69-213 dalį, kuria d÷l grąžintino
2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio Klaip÷dos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai
pavesta atlikti papildomą patikrinimą bei priimti naują sprendimą.
Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreip÷si
su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Mokestinių ginčų
komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. S-225-(7-218/2003). Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos nuomone, Mokestinių ginčų komisija neteisingai išaiškino bei pritaik÷ materialin÷s
teis÷s normas ir d÷l to pri÷m÷ neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Valstybin÷ mokesčių inspekcija
nurod÷, kad Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad centrinis
mokesčio administratorius, nagrin÷damas mokestinius ginčus, turi teisę išnagrin÷ti visus su
mokesčio mok÷tojo apmokestinimu susijusius klausimus ir pakeisti priimtą sprendimą. Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos nuomone, Mokestinių ginčų komisija savo sprendime nepagrįstai
nurod÷, kad centrinis mokesčio administratorius gali išeiti už skundo ribų tik tuo atveju, kai
apskųstoji sprendimo dalis turi įtakos neapskųstajai sprendimo daliai. Nagrin÷jamu atveju
pareišk÷jas ginčijo Klaip÷dos apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos sprendimo dalį,
kuria patvirtintas patikrinimo akto nurodymas pareišk÷jui sumok÷ti į biudžetą 601 997 Lt

nekilnojamojo turto mokesčio, ir neskund÷ kitos sprendimo dalies. Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos nuomone, Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 7 dalis suteikia centriniam
mokesčio administratoriui teisę iš esm÷s revizuoti visą vietos mokesčio administratoriaus
sprendimą. Valstybin÷ mokesčių inspekcija nurod÷, kad jos 2003 m. balandžio 23 d. sprendimas
Nr. 69-213 yra pakankamai motyvuotas: Klaip÷dos apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija
ne iki galo išanalizavo teis÷s aktus, liečiančius bendrov÷s reorganizavimą ir su juo susijusius
bendrov÷s prievolių per÷mimo klausimus, taip pat teis÷s aktus, reglamentuojančius
nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo, sumok÷jimo bei grąžinimo tvarką, neišsamiai
išanalizavo aplinkybes, susijusias su nekilnojamojo turto mokesčio permokos nustatymu.
Pareišk÷jas AB „Klaip÷dos energija“ su Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos skundu nesutiko ir praš÷ jį atmesti kaip nepagrįstą. Pareišk÷jo
nuomone, Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 7 dalyje numatyta centrinio mokesčio
administratoriaus teis÷ n÷ra absoliuti. Iš÷jimas už skundo ribų turi būti pagrįstas ir galimas tik tada,
kai nustatomi pažeidimai, turintys įtakos ir kitai patikrinimo akto daliai, kuri nebuvo apskųsta.
Pareišk÷jas nurod÷, kad klausimas d÷l 601 997 Lt nekilnojamojo turto mokesčio ir klausimas d÷l
grąžintino 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio yra visiškai nesusiję. Pareišk÷jas nurod÷,
kad 601 997 Lt suma apskaičiuota už 1997 metų pirmąjį pusmetį, t. y. iki SP AB „Lietuvos
energija“ reorganizacijos 1997 m. liepos 1 d., po kurios buvo įsteigtos naujos įmon÷s, tarp jų ir
AB „Klaip÷dos energija“. Pareišk÷jo nuomone, 601 997 Lt nekilnojamojo turto mokesčio suma
buvo apskaičiuota netinkamam subjektui, nes pagal SP AB „Lietuvos energija“
reorganizavimo metu galiojusius teis÷s aktus ir reorganizavimo projektą AB „Klaip÷dos
energija“ prisi÷m÷ tik tas žinomas prievoles, kurios buvo įtrauktos į apskaitą 1997 m. geguž÷s
1 d. SP AB „Lietuvos energija“ balanse ir išaiškintos įvertinus ūkin÷s veiklos
pasikeitimus iki faktinio perdavimo momento. Visos kitos prievol÷s liko toliau veiklą
tęsiančiai AB „Lietuvos energija“. Grąžintina 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio suma
susidar÷ d÷l to, kad Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmon÷ laiku nesp÷jo
įvertinti pareišk÷jo nekilnojamojo turto ir išduoti pažymų apie nekilnojamojo turto mokestinę
vertę, tod÷l pareišk÷jas nuo 1997 m. liepos 1 d. iki 1998 metų pabaigos mok÷jo nekilnojamojo
turto mokestį nuo turto pradin÷s vert÷s. Kai Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro
įmon÷ išdav÷ pažymas apie nekilnojamojo turto vertę, pareišk÷jas patikslino šio mokesčio
deklaracijas, pagal kurias susidar÷ grąžintina 2 479 366 Lt suma. Pareišk÷jo nuomone, Valstybin÷
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, priimdama 2003 m.
balandžio 23 d. sprendimą Nr. 69-213, nepagrįstai iš÷jo už skundo nagrin÷jimo ribų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. lapkričio 7 d. sprendimu atmet÷
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą kaip
nepagrįstą. Teismas sprendime nurod÷, kad Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio
6 dalyje numatyta, kokius sprendimus pagal savo kompetenciją gali priimti centrinis mokesčių
administratorius. Šio straipsnio 7 dalyje numatyta, kad centrinis mokesčio administratorius,
nagrin÷damas mokestinius ginčus, turi teisę išnagrin÷ti visus su mokesčio mok÷tojo
apmokestinimu susijusius klausimus ir turi teisę pakeisti sprendimą. Min÷to įstatymo 57 straipsnio
3 dalyje numatyta, kad mokesčio administratoriaus sprendimai įsiteis÷ja ir juos privalo vykdyti
ginčo šalys, pra÷jus šiame įstatyme nustatytiems apskundimo terminams. Teismas nurod÷, kad,
vertinant šias teis÷s normas, konstatuotina, jog centrinis mokesčių administratorius nagrin÷ja tik
tuos ginčus, kurie kyla tarp mokesčio mok÷tojo ir vietos mokesčio administratoriaus ir kuriuos
skundžia mokesčio mok÷tojas. Nagrin÷jamu atveju ginčas kilo tik d÷l apskaičiuoto 601 997 Lt
nekilnojamojo turto mokesčio. D÷l kitos sprendimo dalies mokestinis ginčas nebuvo kilęs, tod÷l
centrinis mokesčių administratorius savo iniciatyva negal÷jo prad÷ti mokestinio ginčo. Be to,
vietos mokesčio administratoriaus sprendimo dalis, kurios mokesčio mok÷tojas neskund÷,
įsiteis÷jo, pasibaigus apskundimo terminams, ir ją ginčo šalys privalo vykdyti. Byloje nustatyta,
kad pareišk÷jas ginčijo vietos mokesčio administratoriaus sprendimo dalį d÷l 601 997 Lt

nekilnojamojo turto mokesčio, kurį privalo sumok÷ti AB „Klaip÷dos energija“ į biudžetą, o kitos
sprendimo dalies d÷l grąžintino iš biudžeto 2 479 366 nekilnojamojo turto mokesčio neginčijo
(MGK byla, b. l. 20–22). Tuo tarpu centrinis mokesčių administratorius pri÷m÷ sprendimą d÷l
viso vietos mokesčio administratoriaus sprendimo, t. y. išnagrin÷jo ir tą sprendimo dalį, kurios
mokesčio mok÷tojas neskund÷ ir kuri visiškai nesusijusi su apskųstąja sprendimo dalimi. Teismas
padar÷ išvadą, kad centrinis mokesčio administratorius iš÷jo už skundo nagrin÷jimo ribų
netur÷damas tam pagrindo, išnagrin÷jo vietos mokesčio administratoriaus sprendimo dalį, d÷l kurios
mokestinis ginčas nebuvo kilęs. Teismas nurod÷, kad centrinis mokesčio administratorius gali išeiti
už skundo nagrin÷jimo ribų tik tuo atveju, kai apskųstoji sprendimo dalis turi įtakos neapskųstajai
sprendimo daliai. Nagrin÷jamu atveju taip n÷ra, nes centrinis mokesčių administratorius neįrod÷,
kad apskųstoji sprendimo dalis turi įtakos neapskųstajai sprendimo daliai. Teismas taip pat nurod÷,
kad centrinio mokesčio administratoriaus sprendimas yra nemotyvuotas, jame n÷ra nurodyta, kokiu
teisiniu ir faktiniu pagrindu bei d÷l kokių priežasčių pavesta atlikti pakartotinį patikrinimą. Teismas
pažym÷jo, kad mokesčio mok÷tojas neprivalo ginčyti viso vietos mokesčio administratoriaus
sprendimo d÷l patikrinimo akto tvirtinimo, o turi teisę pateikti skundą d÷l dalies sprendimo ir taip
nustatyti ginčo ribas. Teismas konstatavo, kad Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas Nr. S-225-(7-218/2003) yra teis÷tas ir
pagrįstas.
Apeliaciniu skundu Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 7 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. rugpjūčio
7 d. sprendimo Nr. S-225-(7-218/2003) 2 dalį ir palikti galioti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 69-213 dalį.
Valstybin÷ mokesčių inspekcija nurodo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio
7 dalyje nustatyta, kad centrinis mokesčio administratorius, nagrin÷damas mokestinius ginčus, turi
teisę išnagrin÷ti visus su mokesčio mok÷tojo apmokestinimu susijusius klausimus ir pakeisti
priimtą sprendimą, t. y. centrinis mokesčio administratorius, nagrin÷damas mokesčio mok÷tojo
skundą, turi teisę išeiti už skundo ribų. Valstybin÷s mokesčių inspekcijos nuomone, teismas,
nurodydamas, kad centrinis mokesčio administratorius gali išeiti už skundo ribų tik tuo atveju, kai
apskųstoji sprendimo dalis turi įtakos neapskųstajai sprendimo daliai, neteisingai aiškina aukščiau
nurodytą normą. Valstybin÷s mokesčių inspekcijos nuomone, Mokesčių administravimo įstatymo
56 straipsnio 7 dalis suteikia centriniam mokesčio administratoriui teisę iš esm÷s revizuoti visą
vietos mokesčio administratoriaus sprendimą ir nenustato jokių apribojimų išeiti už skundo ribų.
Valstybin÷ mokesčių inspekcija nurodo, kad jos 2003 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. 69213 yra pakankamai motyvuotas: Klaip÷dos apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija ne iki
galo išanalizavo teis÷s aktus d÷l bendrov÷s reorganizavimo ir su juo susijusių bendrov÷s
prievolių per÷mimo klausimų, taip pat teis÷s aktus, reglamentuojančius nekilnojamojo turto
mokesčio apskaičiavimo, sumok÷jimo bei grąžinimo tvarką, neišsamiai išanalizavo
aplinkybes, susijusias su nekilnojamojo turto mokesčio permokos nustatymu.
Atsiliepimu į Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos apeliacinį skundą pareišk÷jas AB „Klaip÷dos energija“ prašo palikti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 7 d. sprendimą nepakeistą. Pareišk÷jas nurodo,
kad nei Mokesčių administravimo įstatymas, nei kitas teis÷s aktas nenumato centrinio mokesčio
administratoriaus teis÷s inicijuoti mokestinį ginčą. Sistemin÷ Mokesčių administravimo įstatymo
normų analiz÷ leidžia daryti išvadą, kad mokestinis ginčas ir tolesnis teisminis bylin÷jimasis
galimas tik paties mokesčio mok÷tojo inicijuoto ginčo apimtimi, t. y. tik tokia apimtimi, kiek
mokesčio mok÷tojas apskund÷ vietos mokesčių administratoriaus sprendimą (Mokesčių
administravimo įstatymo 561 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju mokesčių mok÷tojas netektų
teis÷s skųsti centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo dalį, kuria centrinis mokesčių
administratorius savo iniciatyva išeitų už skundo ribų. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo

38 straipsnio 3 dalį vietos mokesčio administratoriaus sprendimo dalis d÷l mokesčio permokos
grąžinimo yra įsigaliojusi ir privalo būti vykdoma. Įstatymas nenumato įsigaliojusio sprendimo d÷l
patikrinimo akto tvirtinimo peržiūr÷jimo, išskyrus mokestinio ginčo proceso atnaujinimą.
Mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 3 dalis numato, kad kai atliekamas mokesčio
mok÷tojo patikrinimas, vietos mokesčio administratorius privalo mokesčio mok÷tojui mokesčio
permoką grąžinti ne v÷liau kaip per 10 dienų po mokesčio administratoriaus surašyto
sprendimo d÷l patikrinimo akto gavimo dienos, ir nenumato jokių išlygų, kad permoka gali
būti negrąžinta, jei mokesčių mok÷tojas apskundžia sprendimo d÷l patikrinimo akto dalį,
kuri nesusijusi su permokos grąžinimu. Tokiu atveju, centriniam mokesčių administratoriui
iš÷jus už skundo ribų, gal÷tų būti pakeistas jau įvykdytas sprendimas. Pareišk÷jo nuomone,
Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 7 dalyje numatyta centrinio mokesčio
administratoriaus teis÷ n÷ra absoliuti. Iš÷jimas už skundo ribų turi būti pagrįstas ir galimas tik tada,
kai nustatomi pažeidimai, turintys įtakos ir kitai patikrinimo akto daliai, kuri nebuvo apskųsta.
Pareišk÷jas nurod÷, kad klausimas d÷l 601 997 Lt nekilnojamojo turto mokesčio ir klausimas d÷l
grąžintino 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio yra visiškai nesusiję. Pareišk÷jas nurod÷,
kad 601 997 Lt suma apskaičiuota už 1997 metų pirmąjį pusmetį, t. y. iki SP AB „Lietuvos
energija“ reorganizacijos 1997 m. liepos 1 d., po kurios buvo įsteigtos naujos įmon÷s, tarp jų ir
AB „Klaip÷dos energija“. Pareišk÷jo nuomone, 601 997 Lt nekilnojamojo turto mokesčio suma
buvo apskaičiuota netinkamam subjektui, nes pagal SP AB „Lietuvos energija“
reorganizavimo metu galiojusius teis÷s aktus ir reorganizavimo projektą AB „Klaip÷dos
energija“ prisi÷m÷ tik tas žinomas prievoles, kurios buvo įtrauktos į apskaitytą 1997 m.
geguž÷s 1 d. SP AB „Lietuvos energija“ balanse ir išaiškintos įvertinus ūkin÷s veiklos
pasikeitimus iki faktinio perdavimo momento. Visos kitos prievol÷s liko toliau veiklą
tęsiančiai AB „Lietuvos energija“. Grąžintina 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio suma
susidar÷ d÷l to, kad Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmon÷ laiku nesp÷jo
įvertinti pareišk÷jo nekilnojamojo turto ir išduoti pažymų apie nekilnojamojo turto mokestinę
vertę, tod÷l pareišk÷jas nuo 1997 m. liepos 1 d. iki 1998 metų pabaigos mok÷jo nekilnojamojo
turto mokestį nuo turto pradin÷s vert÷s. Kai Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro
įmon÷ išdav÷ pažymas apie nekilnojamojo turto vertę, pareišk÷jas patikslino šio mokesčio
deklaracijas, pagal kurias susidar÷ grąžintina 2 479 366 Lt suma. Pareišk÷jo nuomone, atsakovo
panaikinto sprendimo dalis yra nemotyvuota. Pareišk÷jas taip pat nurodo, kad atsakovas savo
paaiškinimuose, adresuotuose pareišk÷jui ir Klaip÷dos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai,
nurod÷, kad pareišk÷jas gali perskaičiuoti nuo 1997 m. sausio 1 d. nekilnojamojo turto mokestį
pagal nekilnojamojo turto naują mokestinę vertę (2002 m. vasario 27 d. paaiškinimas Nr. 08-4041560 ir 2002 m. birželio 27 d. paaiškinimas Nr. 08-2-03-5455). Šiais raštais vadovavosi tiek
pareišk÷jas, tikslindamas nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas, tiek vietos mokesčio
administratorius, atlikdamas pareišk÷jo nekilnojamojo turto mokesčio patikrinimą. Pareišk÷jo
nuomone, centrinio mokesčio administratoriaus sprendimas atlikti papildomą patikrinimą
vertintinas kaip vilkinimas grąžinti susidariusią mokesčio permoką.
Nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos atstovas apeliacinio skundo motyvais prašo patenkinti apeliacinį
skundą.
Pareišk÷jo AB „Klaip÷dos energija“ atstov÷s prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje pateiktas sąvokas mokesčio
administratorius yra už mokesčio administravimą atsakinga institucija, o mokesčio administravimas
– mokesčio administratoriaus teisių ir pareigų bei mokesčio mok÷tojo teisių ir pareigų
įgyvendinimas, mokesčio apskaičiavimas, sumok÷jimas ir išieškojimas, atsakomyb÷s už netinkamą
mokesčio apskaičiavimą ir mok÷jimą taikymas, mokesčio paskirstymas, informacijos mokesčių
mok÷tojams teikimas. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalį bei 5 straipsnio
1 dalį Valstybin÷ mokesčių inspekcija administruoja ir įmonių bei organizacijų nekilnojamojo turto
mokestį. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio nuostatas centrinis mokesčio
administratorius veikia kaip ikiteismine tvarka mokestinius ginčus nagrin÷janti institucija.
Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Centrinis
mokesčio administratorius nagrin÷ja mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčio mok÷tojo
(mokestį išskaičiuojančio asmens) ir vietos mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno“.
Šio straipsnio 2 dalies 2 punktas kaip vieną iš būtinų reikalavimų, kad skundas būtų nagrin÷jamas
centrinio mokesčio administratoriaus, numato, jog skunde turi būti nurodytas skundo pareišk÷jo
reikalavimas. Vadinasi, mokesčio mok÷tojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) skundo nagrin÷jimo
ribas centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje apibr÷žia skundo pareišk÷jo reikalavimas.
Tokia pat išvada darytina ir sistemiškai įvertinus Mokesčių administravimo įstatymo
561 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad „Mokestinių ginčų komisija nagrin÷ja skundus tik d÷l to vietos
mokesčio administratoriaus sprendimo (ar jo dalies), kuris prieš tai buvo apskųstas centriniam
mokesčio administratoriui“, nes, vertinant priešingai, t. y. kad centrinis mokesčio administratorius
gali priimti sprendimą ir d÷l neapskųstosios vietos mokesčio administratoriaus sprendimo dalies,
taip išeidamas už skundo nagrin÷jimo ribų, kurias apibr÷žia skundo pareišk÷jo reikalavimas, išeitų,
jog centrinis mokesčio administratorius tokiu būdu netiesiogiai inicijuotų naują mokestinį ginčą
Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, nes mokesčio mok÷tojas
(mokestį išskaičiuojantis asmuo), nesutikdamas su centrinio mokesčio administratoriaus
sprendimo dalimi, kuria jis iš÷jo už skundo nagrin÷jimo ribų, būtų priverstas skųsti šią
sprendimo dalį Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s.
Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „Centrinis
mokesčio administratorius, nagrin÷damas mokestinius ginčus, turi teisę išnagrin÷ti visus su
mokesčio mok÷tojo apmokestinimu susijusius klausimus ir turi teisę pakeisti priimtą sprendimą“.
Įvertinus tai, kas išd÷styta, ir tai, kad centrinis mokesčio administratorius mokestinių ginčų
nagrin÷jimo procese yra ne teisingumą vykdanti, o tik ikiteismine tvarka mokestinius ginčus
nagrin÷janti institucija, darytina išvada, jog Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio
7 dalyje įtvirtinta nuostata nesuteikia centriniam mokesčio administratoriui teis÷s nagrin÷ti
nepareikštų mokesčio mok÷tojo reikalavimų d÷l vietos mokesčio administratoriaus sprendimo ir
priimti sprendimo d÷l tos vietos mokesčio administratoriaus sprendimo dalies, kuri nesusijusi su
mokesčio mok÷tojo reikalavimu. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, ginčas tarp mokesčio
mok÷tojo ir mokesčio administratoriaus kilo tik d÷l apskaičiuoto 601 997 Lt nekilnojamojo turto
mokesčio, o d÷l kitos sprendimo dalies mokestinis ginčas nebuvo kilęs. 601 997 Lt suma
apskaičiuota už 1997 metų pirmąjį pusmetį, t. y. iki SP AB „Lietuvos energija“ reorganizacijos
1997 m. liepos 1 d., o grąžintina 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio suma susidar÷ per
laikotarpį nuo 1997 m. liepos 1 d. iki 1998 metų pabaigos. Tod÷l darytina išvada, kad klausimas
d÷l grąžintino 2 479 366 Lt nekilnojamojo turto mokesčio yra visiškai nesusijęs su pareišk÷jo
apmokestinimu 601 997 Lt nekilnojamojo turto mokesčiu. Vadinasi, Mokesčių administravimo
įstatymo 56 straipsnio 7 dalies nuostata negal÷jo būti teisinis pagrindas atsakovui priimti sprendimą
d÷l viso vietos mokesčio administratoriaus sprendimo, t. y. išnagrin÷ti ir tą sprendimo dalį, kurios
mokesčio mok÷tojas neskund÷, nes, kaip buvo min÷ta, ši sprendimo dalis visiškai nesusijusi su
apskųstąja sprendimo dalimi.
Įvertinus tai, kas išd÷styta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas surinko
pakankamą kiekį teisingam bylos išsprendimui reikalingų įrodymų, teisingai juos vertino, teisingai

aiškino ir taik÷ ginčo santykį reglamentuojančias teis÷s normas. Tod÷l teismas pri÷m÷ teis÷tą ir
pagrįstą sprendimą, kurio n÷ra pagrindo naikinti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.4. D÷l atvejų, kai įtrauktas į apskaitą prid÷tin÷s vert÷s mokestis neatskaitomas
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 19 straipsnis nustat÷ atvejus, kai įtrauktas į apskaitą
prid÷tin÷s vert÷s mokestis (toliau – PVM) iš apskaičiuotos PVM sumos neatskaitomas. Vienas iš
tokių atvejų – PVM už prekes ir paslaugas, panaudotas dovanoms, reprezentacijai, įvairioms
pramogoms.
Įvairūs daiktai, įteikti kaip prizai organizuotų akcijų ir žaidimų laim÷tojams, negali būti
traktuojami kaip prek÷s, panaudotos reprezentacijai, nes tiek pagal galiojusio Juridinių asmenų
pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 12 punktą, tiek pagal galiojančio Pelno mokesčio įstatymo
22 straipsnio 2 dalį reprezentacin÷mis sąnaudomis laikomos l÷šos, kurias ūkio subjektas skiria
naujiems verslo ryšiams su kitais subjektais sukurti arba esamiems ryšiams pagerinti, kurios
patiriamos konkrečių asmenų naudai. Įvertinus tai, kad Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymas
nepateikia reprezentacinių sąnaudų sąvokos, o Pelno mokesčio įstatymo bei galiojusio Juridinių
asmenų pelno mokesčio įstatymo normos taip pat kaip Prid÷tin÷s vert÷ mokesčio įstatymo normos
yra mokesčių teis÷s dalis, reprezentacin÷s sąnaudos taikant Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymą
aiškintinos taip pat, kaip ir Pelno mokesčio įstatyme bei galiojusiame Juridinių asmenų pelno
mokesčio įstatyme.
Administracin÷ byla Nr. A6-281-2004; Bylų kategorija 11.3

NUTARTIS
2004 m. balandžio 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro
Drigoto, Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus, Nijol÷s Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷) ir
Algirdo Taminsko (praneš÷jas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareišk÷jo AB „Kraft Foods Lietuva“
atstovams advokatui Jonui Masiokui, Vytautui Puikiui, Antanui Sidarui, atsakovo Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Rasai Stravinskaitei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą
d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimo administracin÷je
byloje pagal atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos skundą pareišk÷jui AB „Kraft Foods Lietuva“, trečiajam suinteresuotam asmeniui
Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai d÷l sprendimo panaikinimo.

Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Kauno apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija 2003 m. geguž÷s 8 d. sprendimu Nr. 04-46894 patvirtino 2003 m. kovo 21 d. patikrinimo akto Nr. 7103107 nurodymą AB „Kraft Foods Lietuva“
sumok÷ti į biudžetą 89 618 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio ir atleido bendrovę nuo 15 732 Lt šio
mokesčio baudos bei 1598,59 Lt šio mokesčio delspinigių mok÷jimo.
Pareišk÷jas AB „Kraft Foods Lietuva“, nesutikdamas su Kauno apskrities valstybin÷s
mokesčių inspekcijos 2003 m. geguž÷s 8 d. sprendimo Nr. 04-468-94 nurodymu sumok÷ti į biudžetą
87 031 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio, padav÷ skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos. Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos, išnagrin÷jusi pareišk÷jo skundą, 2003 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 69-356 patvirtino
teritorinio mokesčio administratoriaus 2003 m. geguž÷s 8 d. sprendimo Nr. 04-468-94 nurodymą d÷l
87 031 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio sumok÷jimo į biudžetą.
Pareišk÷jas, nesutikdamas su Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos 2003 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 69-356, kreip÷si su skundu į Mokestinių
ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. Mokestinių ginčų komisija, išnagrin÷jusi
pareišk÷jo skundą, 2003 m. rugs÷jo 18 d. sprendimu Nr. S-256-(7-247/2003) panaikino
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. liepos
3 d. sprendimą Nr. 69-356.
Atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
kreip÷si su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Mokestinių
ginčų komisijos 2003 m. rugs÷jo 18 d. sprendimą Nr. S-256-(7-247/2003) ir palikti galioti
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. liepos
3 d sprendimą Nr. 69-356. Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas AB „Kraft Foods Lietuva“ 2001–
2002 metais pirko įvairių prekių (automobilių, motorolerių, televizorių, mobiliųjų telefonų ir kt.),
kurių pirkimo PVM įtrauk÷ į atskaitą, o v÷liau, šias prekes įteikęs kaip prizus pareišk÷jo
organizuotų akcijų ir žaidimų laim÷tojams, prekių įsigijimo PVM nepatikslino. Mokesčių
administratorius, atlikęs pareišk÷jo patikrinimą, konstatavo, kad pareišk÷jo nemokamai išdalyti
prizai potencialiems pirk÷jams yra prek÷s ir neteikia jiems jokios konkrečios informacijos apie
pareišk÷jo parduodamas prekes ar jo veiklą, tod÷l negal÷jo būti naudojamos kaip reklamin÷
medžiaga. Mokesčių administratorius min÷tas prekes įvertino kaip prekes, panaudotas dovanoms ar
kitoms pramogoms. Atsakovo nuomone, pareišk÷jo išdalyti prizai nepriklausomai nuo to,
pažym÷ti jie ūkio subjekto simbolika ar ne, negali būti laikomi reklamine medžiaga. Šios
prek÷s laikytinos dovanomis ar skirtomis įvairioms pramogoms prek÷mis, tod÷l, vadovaujantis
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, jų pirkimo PVM atskaityti n÷ra
pagrindo. Atsakovo nuomone, Mokestinių ginčų komisija nagrin÷jamu atveju nepagrįstai padar÷ išvadą,
kad pareišk÷jo organizuotų akcijų metu išdalyti prizai buvo panaudoti PVM apmokestinamosioms
prek÷ms gaminti ir paslaugoms teikti, t. y. jie buvo panaudoti reklamai. Atsakovo nuomone,
Mokestinių ginčų komisijos nuorodos į įstatymo komentarą ir ginčijamos situacijos vertinimas
Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo prasme šiuo atveju neturi jokio pagrindo. Mokesčių
administratoriaus mokesčių įstatymų komentarai n÷ra norminio pobūdžio aktai ir savaime nesukuria
jokių teisinių padarinių, teisių ar pareigų. Mokesčių įstatymo komentare pateikiami bendro
pobūdžio paaiškinimai d÷l vienokių ar kitokių įstatymo nuostatų taikymo, tačiau tikrasis
mokesčių mok÷tojo veiklos pobūdis ir tai, ar mokesčių mok÷tojas teisingai taik÷ ir vadovavosi
mokesčių įstatymais, atsižvelgiant į jų turinį ir prasmę, yra nustatoma mokesčio mok÷tojo
patikrinimo metu.
Pareišk÷jas AB „Kraft Foods Lietuva“ su atsakovo skundu nesutiko ir praš÷ jį atmesti. Jo
nuomone, Mokestinių ginčų komisija visapusiškai išnagrin÷jo pareišk÷jo skundą, tinkamai aiškino

ir taik÷ įstatymus. Atsakovo teiginys, kad pareišk÷jo organizuotų reklaminių akcijų nugal÷tojams
būdavo įteikiami ne prizai, o dovanos, yra nepagrįstas. Pareišk÷jas nurod÷, jog iš reklamin÷je
akcijoje dalyvavusių ir bendrov÷s produkcijos įsigijusių asmenų atsitiktiniu būdu išrinkdavo
asmenis, kuriems būdavo įteikiami prizai. Dovanas jis įteikin÷jo savo pasirinktiems verslo
partneriams įvairių reprezentacinių renginių metu, tokių dovanų pirkimo PVM neatskait÷.
Pareišk÷jas nurod÷, kad Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir atsakovui buvo
pateikęs nuotraukas, patvirtinančias, jog prizai teik÷ konkrečią informaciją apie bendrovę ir jos
veiklą bei gaminius. Prizai arba jų pakuot÷s buvo su bendrov÷s simbolika ir reklamin÷s akcijos
aprašymu. Pareišk÷jas vykd÷ šias reklamines akcijas, skleisdamas informaciją, skatinančią įsigyti jo
gaminamų prekių. Reklamin÷s akcijos ir jos metu dalijami prizai dar÷ labai didelę įtaką PVM
apmokestinamų prekių gamybai bei pardavimui. Paskatinti reklaminių akcijų, pirk÷jai nupirko kelis
kartus daugiau prekių nei įprasta, tod÷l jų gamyba taip pat išaugo kelis kartus. Taip reklaminių
akcijų metu išdalyti prizai buvo panaudoti PVM apmokestinamoms prek÷ms gaminti ir paslaugoms
teikti. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad šiuo metu galiojančio Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo
22 straipsnio komentare, patvirtintame Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, nurodoma, kad reklaminiai prizai nelaikomi dovanomis, nes jų esm÷ ir
paskirtis iš esm÷s skiriasi nuo dovanų. Komentare konstatuojama, kad šis reklaminis renginys
organizuojamas siekiant uždirbti daugiau pajamų, tod÷l renginio metu įteiktų prizų vertę galima
priskirti leidžiamiems atskaitymams, t. y. jie nelaikomi dovanomis. Iki 2002 m. liepos 1 d.
galiojusiame Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatyme jokių specialių apribojimų reklamin÷ms akcijoms
ir prizams ar jų vertei nebuvo, taip pat nebuvo reglamentuota reklaminių prizų sąvoka. Pareišk÷jo
nuomone, jei vienas mokesčių įstatymas apibr÷žia tam tikras išlaidas kaip būtinas ir leidžiamas
įmon÷s ekonominei veiklai vykdyti, tada tokios pačios išlaidos tur÷tų būti traktuojamos vienodai
taikant ir kitus mokesčių įstatymus, kuriuose tokių išlaidų apibr÷žimų n÷ra. Pareišk÷jas nurod÷, kad
ir Vyriausiasis administracinis teismas administracin÷je byloje Nr. A2-559-02 konstatavo, jog tiek
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo, tiek Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo normos yra
mokesčių teis÷s dalis, tod÷l reprezentacin÷s ir reklamos išlaidos, taikant Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
įstatymą, yra aiškintinos taip pat kaip ir Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme, kuriame
pateikiami šių išlaidų apibr÷žimai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimu atmet÷
atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą.
Teismas sprendime nurod÷, kad pagal prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 16 straipsnį atskaitoma
PVM suma yra įtraukta į apskaitą PVM suma už tiek÷jų pateiktas prekes, suteiktas paslaugas, taip
pat importuotas prekes, kurios skirtos apmokestinamoms prek÷ms gaminti, parduoti ir
apmokestinamoms paslaugoms teikti. PVM mok÷tojai turi teisę atskaityti pirkimo PVM sumą tik
tokių prekių ir paslaugų, kurios bus panaudotos apmokestinamoms PVM prek÷ms gaminti,
parduoti, taip pat apmokestinamoms paslaugoms teikti. Mokesčių administratoriai savo
sprendimuose pripažino, kad pareišk÷jas pirk÷jams neatlygintinai išdalijo kitų įmonių pagamintas
prekes, t. y. dovanas. Teismas nurod÷, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareišk÷jo
organizuotos loterijos padidino pardavimą, kartu padid÷jo ir pardavimo PVM. Teismas konstatavo,
jog Mokestinių ginčų komisijos išvada, kad 2001–2002 m. pareišk÷jo organizuotų akcijų metu
įteikti prizai skatino pirkti daugiau pareišk÷jo pagamintų prekių, yra pagrįsta. Teismas nurod÷, kad
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 punkte reklama apibr÷žiama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis
priemon÷mis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine–ūkine veikla, skatinančia
įsigyti prekių arba naudotis paslaugomis. Iš Mokestinių ginčų komisijos byloje esančių fotografijų
(T. 1, b. l. 128–129, 134–138) matyti, kad prizai informuoja apie pareišk÷jo produkciją – kavą
„Jakobs“. Su siūloma preke pirk÷jas įgydavo ir teisę dalyvauti loterijoje, kurioje pareišk÷jas sudar÷
galimybę laim÷ti įvairių prizų. Teismas nurod÷, kad tokia informacija skatino pirkti min÷tas prekes
ir taip buvo didinamas atitinkamų prekių pardavimas. Taigi teismas konstatavo, kad pareišk÷jo
pirkti prizai buvo panaudoti PVM apmokestinamajai veiklai. Teismas padar÷ išvadą, kad

Mokestinių ginčų komisija pagrįstai panaikino atsakovo nurodymą pareišk÷jui sumok÷ti 87 031 Lt
PVM.
Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio
5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. rugs÷jo
18 d. sprendimą Nr. S-256-(7-247/2003) ir palikti galioti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. 69-356. Atsakovo
nuomone, teismas neteisingai aiškino teis÷s normas ir d÷l to pri÷m÷ neteisingą ir nepagrįstą
sprendimą. Atsakovas nurodo, kad Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 16 straipsnyje nustatyta,
kad atskaitoma PVM suma yra įtraukta į apskaitą PVM suma už tiek÷jų pateiktas prekes,
suteiktas paslaugas bei importuotas prekes, skirtas apmokestinamoms prek÷ms gaminti,
parduoti ir apmokestinamoms paslaugoms teikti. Atskaitoma PVM suma nustatoma, laikantis 18, 19,
20 straipsnių nuostatų. Atsakovo nuomone, sistemin÷ šių teis÷s normų analiz÷ leidžia daryti išvadą, kad
atskaitoma PVM suma turi būti siejama su PVM apmokestinamųjų prekių gamyba, pardavimu ir
paslaugų teikimu. Min÷to įstatymo 19 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad iš apskaičiuotos PVM už
realizuotas prekes ir paslaugas sumos neatskaitomas įtrauktas į apskaitą PVM už prekes ir paslaugas,
panaudotas dovanoms, reprezentacijai ir įvairioms pramogoms. Atsakovo nuomone, tokiems tikslams
panaudotų prekių pirkimo PVM atskaityti negalima, nors šios prek÷s ir gali tur÷ti vienokios ar kitokios
įtakos mokesčių mok÷tojo veiklai. Atsakovas nurodo, kad, vadovaujantis Vyriausyb÷s 1996 m. geguž÷s
9 d. nutarimo Nr. 546 1.14 punktu, prekių, kurių pirkimo (importo) PVM suma buvo įtraukta į
atskaitą, PVM suma turi būti tikslinama (didinama iki pirkimo PVM dydžio), jeigu paaišk÷ja, kad
šios prek÷s nebus parduotos ar panaudotos PVM apmokestinamosioms prek÷ms gaminti ir
paslaugoms teikti. Atsakovo nuomone, teismas be pagrindo prekes (kavinukus, automobilius ar kt.)
įvertino kaip reklaminę medžiagą, panaudotą reklamai. Atsakovas nurodo, kad Prid÷tin÷s vert÷s
mokesčio įstatymas numato dvi skirtingas galimybes atskaitant pirkimo PVM sumas, t. y. reklamai
panaudotų prekių ar paslaugų atskaitoma pirkimo PVM suma n÷ra ribojama, o dovanoms, pramogoms
ar reprezentacijai (nors tokia veikla gali vienaip ar kitaip veikti ūkio subjekto veiklą) panaudotų prekių
pirkimo PVM atskaityti draudžiama. Atsakovo nuomone, nagrin÷jamu atveju pareišk÷jo organizuoti
žaidimai pagal marketingo teoriją laikytini atskira pirk÷jų skatinimo priemone, o ne reklama
(V. Pranulis ir kt. Marketingas, Vilnius, 1999. 312 p.). Šių žaidimų laim÷tojams įteikiami prizai ir
dovanos, t. y. pareišk÷jo įsigytos prek÷s (automobiliai, motoroleriai, kavos aparatai ir pan.), atsakovo
nuomone, pačios savaime n÷ra reklamin÷ medžiaga, nes informacijos apie pareišk÷ją ar jo gaminamą
produkciją šaltinis yra ne šios prek÷s, o ant jų užklijuoti lipdukai. Atsakovas nurodo, kad min÷tos
prek÷s laikytinos dovanomis ar prek÷mis, skirtomis įvairioms pramogoms, tod÷l, vadovaujantis
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, jų pirkimo PVM atskaityti n÷ra
pagrindo.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareišk÷jas AB „Kraft Foods Lietuva“ prašo
apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą pareišk÷jas grindžia iš esm÷s tais pačiais argumentais,
kurie buvo nurodyti pareišk÷jo atsiliepime į atsakovo skundą, paduotą pirmosios instancijos
teismui.
Nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos atstov÷ apeliacinio skundo motyvais prašo patenkinti apeliacinį
skundą.
Pareišk÷jo AB „Kraft Foods Lietuva“ atstovai atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą
motyvais prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:

Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi ginčo santykio atsiradimo
metu) 1 straipsnis nustat÷, kad „Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio objektas yra prekių gamybos, atliekamų
darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir realizuota prid÷tin÷ vert÷ bei importuojamos prek÷s“.
Šio įstatymo 15 straipsnis nustat÷, kad „Mokesčio laikotarpiui pasibaigus, PVM mok÷tojai privalo
sumok÷ti į biudžetą skirtumą tarp apskaičiuotos PVM sumos už parduotas prekes bei suteiktas
paslaugas ir atskaitomos PVM sumos“, o 16 straipsnis – kad „Atskaitoma PVM suma yra įtraukta į
apskaitą PVM suma už tiek÷jų pateiktas prekes, suteiktas paslaugas bei importuotas prekes, skirtas
apmokestinamoms prek÷ms gaminti, parduoti ir apmokestinamoms paslaugoms teikti. Atskaitoma
PVM suma nustatoma laikantis 18, 19 ir 20 straipsnių nuostatų“.
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 19 straipsnis nustat÷ atvejus, kai įtrauktas į apskaitą
PVM iš apskaičiuotos PVM sumos neatskaitomas. Vienas iš tokių atvejų – PVM už prekes ir
paslaugas, panaudotas dovanoms, reprezentacijai, įvairioms pramogoms.
Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareišk÷jo 2001–2002 metais organizuotos akcijos ir
žaidimai padidino prekių pardavimą. Tod÷l sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą būtina nustatyti, ar
galima įvairius daiktus (automobilius, motorolerius, televizorius, mobiliuosius telefonus ir kt.),
pareišk÷jo įteiktus kaip prizus 2001–2002 metais organizuotų akcijų ir žaidimų laim÷tojams,
traktuoti kaip prekes, panaudotas dovanoms, reprezentacijai, įvairioms pramogoms, nes nuo to
priklauso, ar gali būti į PVM atskaitą traukiamas šių prekių pirkimo PVM.
Pažym÷tina, kad įvairūs daiktai, kuriuos pareišk÷jas įteik÷ kaip prizus 2001–2002 metais
organizuotų akcijų ir žaidimų laim÷tojams, negali būti traktuojami kaip prek÷s, panaudotos
reprezentacijai, nes tiek pagal galiojusio Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio
12 punktą, tiek pagal galiojančio Pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio 2 dalį reprezentacin÷mis
sąnaudomis laikomos l÷šos, kurias ūkio subjektas skiria naujiems verslo ryšiams su kitais subjektais
sukurti arba esamiems ryšiams pagerinti ir kurios patiriamos konkrečių asmenų naudai. Įvertinus
tai, kad Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymas nepateikia reprezentacinių sąnaudų sąvokos, o Pelno
mokesčio įstatymo bei galiojusio Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo normos taip pat kaip
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo normos yra mokesčių teis÷s dalis, reprezentacin÷s sąnaudos
taikant Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymą aiškintinos taip pat, kaip ir Pelno mokesčio įstatyme bei
galiojusiame Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme.
Įvairūs daiktai, kuriuos pareišk÷jas įteik÷ kaip prizus 2001–2002 metais organizuotų akcijų
ir žaidimų laim÷tojams, negali būti traktuojami ir kaip prek÷s, panaudotos įvairioms pramogoms,
nes byloje n÷ra duomenų, kad pareišk÷jas būtų organizavęs pramoginius renginius, kurių
sud÷tin÷ dalis būtų min÷tų įvairių daiktų dalijimas ar pan.
Vertinant tarp pareišk÷jo ir 2001–2002 metais organizuotų akcijų ir žaidimų laim÷tojų
susiklosčiusius santykius CK normų, reglamentuojančių dovanojimo teisinius santykius, aspektu,
negalima išvada, kad pareišk÷jo 2001–2002 metais organizuotų akcijų ir žaidimų laim÷tojams įteikti
prizai buvo dovanos. Pagal byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad pareišk÷jas organizavo
grindžiamus atsitiktinumu akcijas ir žaidimus, kurių metu buvo galima laim÷ti įvairios vert÷s
daiktų.
Kadangi pareišk÷jo 2001–2002 metais organizuotos akcijos ir žaidimai padidino prekių
pardavimą, o tų akcijų ir žaidimų laim÷tojams kaip prizai įteikti įvairūs daiktai (automobiliai,
motoroleriai, televizoriai, mobilieji telefonai ir kt.) negali būti traktuojami kaip prek÷s, panaudotos
reprezentacijai, įvairioms pramogoms ar dovanoms, darytina išvada, jog 2001–2002 metais
pareišk÷jo organizuotų akcijų ir žaidimų laim÷tojams kaip prizai įteikti įvairūs daiktai buvo
panaudoti PVM apmokestinamajai veiklai.
Be to, pažym÷tina, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalį d÷l
mokesčių teis÷s aktų turinio kilę neaiškumai turi būti aiškinami mokesčio mok÷tojo naudai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija

nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1. 3. 2. D÷l tarnybos santykių

1.3.2.1. D÷l atleidimo iš vidaus tarnybos pažeminus pareigūno vardą
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad pareigūnas
atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei savo poelgiu pažemino pareigūno vardą. Šis atleidimo iš vidaus
tarnybos pagrindas statute nurodytas tarp kitų atleidimo iš tarnybos pagrindų (tarp jų – ir kai
paskirta tarnybin÷ nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos) kaip savarankiškas ir pakankamas
vidaus tarnybos santykių nutraukimo pagrindas. Taikant šį atleidimo iš tarnybos pagrindą,
tarnybinių nuobaudų skyrimo taisykl÷s taikytinos tik tiek, kiek to tiesiogiai nereglamentuoja Vidaus
tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktas.
Nagrin÷jant administracinius ginčus d÷l pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos pagal
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą kiekvienoje konkrečioje byloje yra būtina
išaiškinti, koks pareigūno veikimas ar neveikimas buvo atleidimo iš tarnybos pagrindas, ar
pareigūnas yra kaltas d÷l tokio veikimo ar neveikimo, ar ši veika (veikimas ar neveikimas)
akivaizdžiai kertasi su visuomen÷je galiojančiomis moral÷s nuostatomis bei visuomen÷s teis÷tais
lūkesčiais, kurių tikimasi iš pareigūnų. Atleidimas iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto
53 straipsnio 1 dalies 7 punktą gali būti pripažintas pagrįstu tik nustačius šių aplinkybių visumą.
Administracin÷ byla Nr. A11-129-2004; Bylų kategorija 19.6

SPRENDIMAS
2004 m. sausio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s (kolegijos pirminink÷) ir Ričardo
Piličiausko,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui Leonardui Raginskui, pareišk÷jo atstovams advokatams Sauliui Juzukoniui
ir Nerijui Strazdui, atsakovo atstovams Ugniui Miniatai ir Vyčiui Belkevičiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Leonardo Raginsko apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio
23 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Leonardo Raginsko skundą atsakovui
Vadovyb÷s apsaugos departamentui d÷l atleidimo iš tarnybos.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:

Pareišk÷jas Leonardas Raginskas su skundu (b. l. 3–4) kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą prašydamas pripažinti neteis÷tu ir panaikinti Vadovyb÷s apsaugos
departamento direktoriaus 2003 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 2 TE-135 „D÷l Taktin÷s paramos
skyriaus inspektoriaus Leonardo Raginsko atleidimo iš užimamų pareigų“, grąžinti į tarnybą bei
priteisti atlyginimą už priverstinę pravaikštą ir žyminį mokestį.
Pareišk÷jas nurod÷, kad ginčijamu įsakymu buvo atleistas iš Vadovyb÷s apsaugos
departamento Taktin÷s paramos skyriaus inspektoriaus pareigų pagal Vidaus tarnybos statuto
53 straipsnio 1 dalies 7 punktą, remiantis 2003 m. liepos 24 d. tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 2
TT-70. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad Vadovyb÷s apsaugos departamente dirbo nuo 1991 m., nebuvo
baustas drausmine tvarka, nesulauk÷ priekaištų d÷l netinkamo pareigų atlikimo, yra gavęs keletą
pad÷kų bei paskatinimų. Pareišk÷jas nurod÷, kad min÷tos išvados teiginiai, kad jis veng÷ atvykti ir
duoti išsamų paaiškinimą d÷l sulaikymo ir prad÷to ikiteisminio tyrimo, pokalbių metu nebuvo
atviras, neatitinka tikrov÷s. Jam nebuvo tinkamai pranešta, kad su juo nori susitikti vadovyb÷, o tai
sužinojęs atvyko į tarnybą ir viską išsamiai paaiškino. Be to, jei išvados teiginiai apie tai, kad
pareišk÷jas yra patekęs į aplinką, susijusią su narkotinių medžiagų platinimu, būtų objektyvūs, tokie
jo veiksmai jau anksčiau būtų įvertinti pagal baudžiamuosius įstatymus. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad
jis tur÷jo būti baudžiamas Vidaus tarnybos statuto pagrindais, pvz., skiriant drausmines nuobaudas,
spendimas atleisti iš pareigų yra per griežtas.
Atsakovas Vadovyb÷s apsaugos departamentas atsiliepime į pareišk÷jo L. Raginsko skundą
(b. l. 7–8) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jo teiginys, jog jis nebuvo baustas drausmine tvarka,
neatitinka tikrov÷s, nes Vadovyb÷s apsaugos departamento direktoriaus 1995 m. rugpjūčio 18 d.
įsakymu Nr. TN-14 L. Raginskui buvo skirtas griežtas papeikimas už tarnybinio ginklo pametimą.
Taip pat jis nurod÷, jog susipažinti su prad÷tu patikrinimu ir pateikti išsamų paaiškinimą pareišk÷jas
atvyko ne iš karto, o tik po keleto dienų, įkalb÷tas bendradarbių, tačiau atvykęs neatsak÷ į užduotus
klausimus, bet pateik÷ iš anksto paruoštą paaiškinimą. Atsakovas pažym÷jo, kad pareišk÷jo veika
kvalifikuota kaip pareigūno vardo pažeminimas (patvirtinta, jog jis palaiko ryšius su asmenimis,
užsiimančiais narkotinių medžiagų platinimu) ir atitinka Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio
7 punktą, o pareišk÷jas atleistas pagal šio statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. spalio 23 d. sprendimu (b. l. 52–54)
pareišk÷jo L. Raginsko skundą atmet÷ kaip nepagrįstą ir grąžino pareišk÷jui 100 Lt žyminį mokestį.
Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, nurod÷, kad laiko nepagrįstais pareišk÷jo
skundo motyvus, jog jį tur÷jo bausti skiriant drausmines nuobaudas, nes 2003 m. liepos 24 d.
tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo siūloma L. Raginską atleisti iš užimamų pareigų pagal Vidaus
tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą (kai pareigūnas savo elgesiu pažemino pareigūno
vardą). Teismas pažym÷jo, kad pareišk÷jas prival÷jo laikytis Vidaus tarnybos statuto nuostatų bei
elgtis taip, jog savo veiksmais ar elgesiu nežemintų ir nediskredituotų pareigūno vardo. Vidaus
tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktas numato, kad už vienkartinį šiurkštų šio statuto
reikalavimų nesilaikymą pareigūnas gali būti atleistas iš tarnybos, kai savo elgesiu pažemino
pareigūno vardą. Teismo nuomone, nepagrįstas pareišk÷jo teiginys, kad atsakovo atliktas tyrimas
yra neišsamus, neobjektyvus ir nepagrįstas jokiais įrodymais. Tarnybinis tyrimas ir tarnybinis
patikrinimas buvo atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų
nuostatomis, nepažeidžiant procesinių normų. Teismas nurod÷, kad pakanka įrodymų atleisti
pareišk÷ją iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą. Atsakovas, atleisdamas pareišk÷ją iš
tarnybos, nepažeid÷ drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos ir tinkamai įvertino L. Raginsko
nusižengimo padarymo aplinkybes bei pobūdį, pagrįstai ir teis÷tai atleido jį iš tarnybos skundžiamu
pagrindu. Atsižvelgdamas į išd÷stytus motyvus, teismas skundą atmet÷ kaip nepagrįstą
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas). Teismas taip pat nurod÷, kad
pareišk÷jui grąžintinas permok÷tas žyminis mokestis.

Pareišk÷jas L. Raginskas apeliaciniame skunde (b. l. 58–59) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 23 d. sprendimą ir patenkinti pareišk÷jo skundą.
Pareišk÷jas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pažymi, kad jame
nurodyta, jog 2003 m. geguž÷s 23 d. pareišk÷jui buvo iškelta baudžiamoji byla Nr. 10-1-01335-03,
kurioje pastarasis įtariamas pagal Baudžiamojo kodekso 22 straipsnį, 199 straipsnio 2 dalį, ir šiais
nusikalstamais veiksmais pažemindamas pareigūno vardą buvo atleistas iš pareigų. Pareišk÷jas
teigia, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje tebevyksta, neįrodyta, jog jis pažeid÷
Baudžiamojo kodekso normas ir yra kaltas d÷l veiksmų, kuriais pažemino gerą Vadovyb÷s
apsaugos departamento pareigūno vardą. Taip pat jis teigia, jog atmesdamas skundą teismas pažeid÷
nekaltumo prezumpciją, nes neįrodžius kalt÷s atsakovas netur÷jo teis÷s jo atleisti. Pareišk÷jo
nuomone, neįrodžius kalt÷s tarnybinio patikrinimo medžiaga ir išvada, kaip tinkamais įrodymais,
negalima remtis, tod÷l pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarnybinis patikrinimas atliktas
išsamiai, nepažeidžiant teis÷s aktų reikalavimų, yra nepagrįsta. Be to, tarnybinio patikrinimo išvada
d÷l pareigūno vardo diskreditavimo padaryta remiantis žiniasklaidoje paskelbta medžiaga, tačiau
tokia informacija negali būti tinkamas įrodymas. Byloje taip pat n÷ra įrodymų, jog jam buvo
tinkamai pranešta apie reikalavimą atvykti ir duoti paaiškinimus. Tinkamai nepranešus jis negal÷jo
atvykti nurodytu laiku. Pareišk÷jas teigia, kad atsakovas, atleisdamas už nusikalstamus, bet teismo
neįrodytus, pareigūno vardą žeminančius veiksmus, sumažino savo autoritetą. Be to, teismui
atmetus skundą buvo apribota Konstitucijoje garantuota teis÷ į gynybą.
Atsakovas Vadovyb÷s apsaugos departamentas atsiliepime į pareišk÷jo L. Raginsko
apeliacinį skundą (b. l. 64–65) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas pažymi, kad pareišk÷jas nepagrįstai sutapatina pareigūno vardo pažeminimo ir
nusikaltimo įvykdymo sąvokas. Pareigūno vardo pažeminimas nebūtinai reiškiasi nusikaltimo
padarymu, skiriasi ir teisin÷ atsakomyb÷, įrodymai. Pirmosios instancijos teismui pateiktų įrodymų
pakanka konstatuoti, kad pareišk÷jo atleidimas iš pareigų yra teis÷tas. Pareišk÷jas pats civiline
tvarka tur÷jo kreiptis d÷l, jo nuomone, neteisingos informacijos, paskelbtos žiniasklaidos
priemon÷se, paneigimo. Atsakovas taip pat nurodo, jog pareišk÷jas pateik÷ iš anksto paruoštą
paaiškinimą, kuris n÷ra išsamus. Be to, teigdamas, kad nepažemino pareigūno vardo, nes neįrodytas
jo dalyvavimas nusikalstamoje veikoje, klaidingai interpretuoja Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio
7 dalyje įtvirtintą pareigūno vardo pažeminimo sąvoką. Pareišk÷jas, apskųsdamas pirmosios
instancijos teismo sprendimą, įgyvendino savo teisę į teisminę gynybą.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Iš pareišk÷jo skundžiamo atsakovo 2003 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 2TE-135 ir Tarnybinio
patikrinimo 2003 m. liepos 24 d. išvados Nr. 2TT-70, kuria remiantis buvo priimtas šis įsakymas,
matyti, kad pareišk÷jas buvo atleistas iš pareigų pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies
7 punktą, tod÷l, sprendžiant šį administracinį ginčą, yra būtina išaiškinti nurodytos materialin÷s
teis÷s normos taikymo klausimą. Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta,
kad pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei savo poelgiu pažemino pareigūno vardą. Šis
atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindas statute nurodytas tarp kitų atleidimo iš tarnybos pagrindų
(tarp jų – ir kai paskirta tarnybin÷ nuobauda - atleidimas iš vidaus tarnybos) kaip savarankiškas ir
pakankamas vidaus tarnybos santykių nutraukimo pagrindas. Taikant šį atleidimo iš tarnybos
pagrindą, tarnybinių nuobaudų skyrimo taisykl÷s taikytinos tik tiek, kiek to tiesiogiai
nereglamentuoja Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktas. Pastarojo punkto turinį
atskleidžia Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 7 dalis, kurioje yra pateiktas sąvokos „Pareigūno
vardo pažeminimas“ išaiškinimas. Pagal šią materialin÷s teis÷s normą pareigūno vardo
pažeminimas – tai kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas, susijęs ar nesusijęs su tarnybinių
pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai žeminantis vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griaunantis

pasitik÷jimą vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituojantis. Taigi esminis elementas,
suponuojantis nurodyto atleidimo iš tarnybos pagrindo (Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio
1 dalies 7 punkto) taikymą, yra kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas. Vidaus tarnybos statuto
53 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo prasme tai yra bylai reikšminga aplinkyb÷, kurią būtina
nustatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje numatytomis įrodin÷jimo
priemon÷mis. Šią aplinkybę nustačius, ji turi būti įvertinta taikant akivaizdumo kriterijų
visuomen÷je galiojančių įprastinių moral÷s nuostatų ir teis÷tų lūkesčių, kurių tikimasi iš pareigūnų,
požiūriu.
Būtinumas nustatyti ir nurodyti individualiame administraciniame sprendime faktines
aplinkybes, kurių buvimas sietinas su teis÷s aktų nustatytais padariniais, yra ir Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią individualus administracinis sprendimas
turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teis÷s aktų normomis. (Pažym÷tina, kad pagal Viešojo
administravimo įstatymo 5 straipsnį vidaus administravimas yra viena iš viešojo administravimo
sričių, tod÷l šio įstatymo 8 straipsnio nuostatos yra taikytinos ir vidaus administravimo teis÷s
aktams).
Taigi darytina išvada ir konstatuotina, kad nagrin÷jant administracinius ginčus d÷l pareigūno
atleidimo iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą
kiekvienoje konkrečioje byloje būtina išaiškinti, koks pareigūno veikimas ar neveikimas buvo
atleidimo iš tarnybos pagrindas, ar pareigūnas yra kaltas d÷l tokio veikimo ar neveikimo, ar ši veika
(veikimas ar neveikimas) akivaizdžiai kertasi su visuomen÷je galiojančiomis moral÷s nuostatomis
bei visuomen÷s teis÷tais lūkesčiais, kurių tikimasi iš pareigūnų. Atleidimas iš vidaus tarnybos pagal
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą gali būti pripažintas pagrįstu tik nustačius
šių aplinkybių visumą.
Iš nurodytų atsakovo įsakymo bei Tarnybinio patikrinimo išvados matyti, kad nei pačiame
įsakyme, nei išvadoje n÷ra nurodyti faktiniai paties pareišk÷jo veiksmai ar jo neveikimas, kurie tapo
atleidimo pagrindu. Taip pat n÷ra nurodyta, kuo reišk÷si jo kalt÷ d÷l pareigūno vardo pažeminimo
(b. l. 5, 19). Min÷toje išvadoje ir atsakovo atsiliepime nurodyta, kad pareišk÷jas „pateko į aplinką,
kuri susijusi su narkotinių medžiagų platinimu“, „paskutiniai įvykiai parodo jo ryšius su įtartinos
reputacijos asmenimis“, jo „veika buvo plačiai aprašin÷jama spaudoje“, tačiau d÷l aukščiau pateiktų
argumentų tokios nuorodos negali būti laikomos faktin÷mis aplinkyb÷mis Vidaus tarnybos statuto
53 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo prasme. Taigi pareišk÷jo skundžiamas atsakovo įsakymas,
kartu ir pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas negali būti pripažinti pagrįstais. Teismo
sprendimas naikintinas. Pareišk÷jo skundas d÷l jo grąžinimo į tarnybą tenkintinas.
Pareišk÷jas yra pareiškęs reikalavimą priteisti jam atlyginimą už priverstinę pravaikštą,
tačiau šis jo reikalavimas n÷ra sukonkretintas nei pinigų suma, nei laikotarpiu, už kurį prašoma
priteisti atlyginimą už priverstinę pravaikštą. Byloje taip pat n÷ra duomenų apie pareišk÷jo gaunamą
iki atleidimo iš pareigų atlyginimą. Be to, iš bylos matyti, kad atsakovo 2003 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. 2TE-97 pareišk÷jas buvo nušalintas nuo pareigų nuo 2003 m. geguž÷s 23 d.
ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje laikotarpiui, jo darbo užmokesčio mok÷jimas buvo
sustabdytas. Pagal Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 3 dalį, jei pareigūnas nušalinamas nuo
pareigų, taip pat tais atvejais, kai nušalinamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka,
nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu pareigūnui darbo užmokestis nemokamas. Išvardytos aplinkyb÷s
yra bylai reikšmingos, tačiau nebuvo pirmosios instancijos teismo išaiškintos ir įvertintos, tod÷l
bylos dalis d÷l atlyginimo už priverstinę pravaikštą priteisimo grąžintina pirmosios instancijos
teismui nagrin÷ti iš naujo.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais,
nusprendžia:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 22 d. sprendimą ir Vadovyb÷s
apsaugos departamento 2003 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 2TE-135 panaikinti.
Grąžinti Leonardą Raginską į Vadovyb÷s apsaugos departamento Taktin÷s paramos skyriaus
inspektoriaus pareigas.
Bylos dalį d÷l atlyginimo už priverstinę pravaikštą priteisimo grąžinti tam pačiam teismui
nagrin÷ti iš naujo.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.2.2. D÷l atleidimo iš diplomatin÷s tarnybos diplomato pareiškimu
Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 6 dalyje yra numatyta diplomato teis÷ savo
pareiškimu nutraukti diplomato tarnybos sutartį. Įstatymas neriboja atvejų, kuriais diplomato
pareiškimu gali būti nutraukta diplomato tarnybos sutartis. Ji šiuo pagrindu gali būti nutraukta ir
tada, kai yra pagrindas prad÷ti tarnybos sutarties nutraukimo procedūrą ir d÷l kitų įstatyme
numatytų sutarties nutraukimo pagrindų, taip pat ir d÷l pagrindų, taikomų kitos tarnybos sutarties
šalies iniciatyva. Kita diplomato tarnybos sutarties šalis turi teisę, prieš prad÷dama taikyti sutarties
nutraukimo procedūrą d÷l kitų įstatyme numatytų pagrindų, pasiūlyti diplomatui nutraukti sutartį jo
paties pareiškimu. Pasiūlymas diplomatui nutraukti tarnybos sutartį jo paties pareiškimu, taip
siekiant užtikrinti greitesnį susidariusio neapibr÷žtumo diplomato tarnyboje pašalinimą, atitinka
Diplomatin÷s tarnybos įstatymo paskirtį, pačios diplomatin÷s tarnybos tikslus bei esmę ir savaime
negali būti laikomas neteis÷tu.
Administracin÷ byla Nr. A2-148-2004; Bylų kategorija 19.6
NUTARTIS
2004 m. vasario 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Birut÷s Janavičiūt÷s (praneš÷ja) ir Ričardo
Piličiausko,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui Gintarui Ronkaičiui,
pareišk÷jo atstovei advokatei Svetlanai Proninai,
atsakovo atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,
teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo Gintaro
Ronkaičio apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 30 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Gintaro Ronkaičio skundą atsakovui Užsienio
reikalų ministerijai d÷l atleidimo iš tarnybos pripažinimo neteis÷tu.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas praš÷ pripažinti neteis÷tu ir panaikinti užsienio reikalų ministro 2003 m. liepos
24 d. įsakymą Nr. 189-D „D÷l diplomato tarnybos sutarties nutraukimo“, grąžinti jį į Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato Sankt-Peterburge generalinio konsulo pareigas bei priteisti iš
atsakovo vidutinį darbo užmokestį už visą priverstin÷s pravaikštos laiką. Taip pat jis praš÷ kreiptis į
Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio
4 dalis neprieštarauja Konstitucijai. Pareišk÷jas nurod÷, kad jis generalinio konsulo pareigas vykd÷
tinkamai, drausminių nuobaudų netur÷jo. 2003 m. liepos 24 d. jis buvo iškviestas į Užsienio reikalų

ministeriją, kur buvo supažindintas su užsienio reikalų ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu
Nr. 130 „D÷l Užsienio reikalų ministerijos pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos
naudojimu ir jos apsauga, sąrašo patvirtinimo“, kuriame buvo numatyta, kad generalinis konsulas
privalo tur÷ti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, ir 2003 m.
liepos 24 d. įsakymu Nr. 183-D „D÷l leidimo dirbti su valstyb÷s paslaptį sudarančia informacija
panaikinimo“. Taip pat Užsienio reikalų ministerijoje prieš pareišk÷jo valią buvo pareikalauta
parašyti prašymą d÷l atsistatydinimo iš tarnybos, motyvuojant tuo, kad, panaikinus leidimą dirbti su
įslaptinta informacija, pareišk÷jas negali eiti užimamų pareigų. Pareišk÷jas patyr÷ stresą ir,
pasidavęs moraliniam spaudimui, paraš÷ prašymą d÷l atleidimo iš tarnybos, tačiau šis prašymas
neišreišk÷ pareišk÷jo valios, tod÷l pareišk÷jo atleidimas iš tarnybos turi būti pripažintas neteis÷tu.
Atsakovas praš÷ pareišk÷jo skundą atmesti. Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas 2003 m.
liepos 24 d. atsakovo personalo tarnybai įteik÷ savo ranka rašytą prašymą atleisti jį iš tarnybos nuo
2003 m. rugpjūčio 1 d.. Tenkinant šį prašymą, buvo priimtas ginčijamas atsakovo įsakymas.
Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 7 dalyje numatyta diplomato teis÷ per tris dienas nuo
prašymo nutraukti diplomato tarnybos sutartį padavimo dienos atsiimti tokį prašymą, tačiau
pareišk÷jas šia teise nepasinaudojo. Pareišk÷jas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nesiek÷ ginti
savo tariamai pažeistų teisių ir tik po 30 dienų skunde teismui prad÷jo kitaip interpretuoti faktines
bylos aplinkybes. Atsakovas nurod÷, kad jis jokių neteis÷tų veiksmų, atleisdamas pareišk÷ją iš
tarnybos, neatliko. 2003 m. liepos 24 d. pokalbio su pareišk÷ju metu teis÷tais būdais buvo
pareikšti priekaištai d÷l trūkumų pareišk÷jo darbe. Pareišk÷jas, pra÷jus kelioms valandoms po
pokalbio, pateik÷ savo ranka rašytą atsistatydinimo prašymą. Šis prašymas buvo paduotas
pareišk÷jo valia. Atsakovas pareišk÷jo teisių nepažeid÷.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. spalio 30 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas nurod÷, kad pareišk÷jas 2003 m. liepos 24 d. atsakovui pateik÷ rašytinį prašymą
nutraukti su juo sudarytą diplomato tarnybos sutartį nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovas
ginčijamu įsakymu nutrauk÷ su pareišk÷ju sudarytą diplomato tarnybos sutartį pagal Diplomatin÷s
tarnybos įstatymo 58 straipsnio 6 dalį, taip patenkindamas pareišk÷jo prašymą atleisti jį iš tarnybos
nuo pareiškime nurodytos datos – 2003 m. rugpjūčio 1 d. Pareišk÷jas su įsakymu buvo supažindintas
įstatymo nustatyta tvarka ir d÷l atleidimo datos jokių pastabų nepareišk÷. Įstatymas nedraudžia
nutraukti tarnybos sutartį nuo diplomato nurodytos datos. Teismas nurod÷, kad Diplomatin÷s
tarnybos įstatymo 58 straipsnio 7 dalyje numatyta diplomato teis÷ atsiimti prašymą nutraukti sutartį
ne v÷liau kaip per tris kalendorines dienas nuo jo padavimo dienos, tačiau pareišk÷jas šia teise
nepasinaudojo, nors dirbo pas atsakovą iki atleidimo dienos dar savaitę. Pats įsakymo pri÷mimo,
nurodant, kad tarnybos santykiai nutraukiami po savait÷s nuo prašymo padavimo, faktas nebuvo kliūtis
pareišk÷jui pasinaudoti įstatymo suteikta teise per tris dienas atšaukti pareiškimą. Teismas nurod÷,
kad ir kiti byloje surinkti įrodymai patvirtina pareišk÷jo laisvą apsisprendimą nutraukti tarnybos sutartį.
Iš byloje apklaustų liudytojų A. Valionio ir D. Jurgelevičiaus parodymų nustatyta, kad 2003 m. liepos
24 d. ryte užsienio reikalų ministras gavo Valstyb÷s saugumo departamento teikimą d÷l leidimo dirbti su
valstyb÷s ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija panaikinimo pareišk÷jui. Susipažinęs su teikimu
ir nor÷damas išgirsti pareišk÷jo paaiškinimą d÷l teikime minimų faktų, taip pat žinodamas, kad
pareišk÷jas yra atvykęs į ministeriją, ministras pakviet÷ jį pokalbio. Pokalbyje dalyvaujant
ministerijos sekretoriams D. Jurgelevičiui ir E. Ignatavičiui, pareišk÷jui buvo pateikta išklausyti
Valstyb÷s saugumo departamento pateikta medžiaga apie pareišk÷jo netarnybinius ryšius. Ministras,
negavęs pareišk÷jo paaiškinimo d÷l pateiktų faktų, Valstyb÷s saugumo departamento pateiktų
duomenų ir teikimo pagrindu panaikino pareišk÷jui leidimą dirbti su įslaptinta informacija,
leisdamas pareišk÷jui pačiam priimti sprendimą d÷l tarnybos santykių pasibaigimo. Pareišk÷jas
papraš÷ laiko apsispręsti ir, pra÷jus maždaug trims valandoms po šio pokalbio, pateik÷ prašymą
atleisti jį iš diplomato tarnybos. Teismas nurod÷, kad byloje apklausti liudytojai D. Ryliškis,
G. Šiaudvytis, L. Valentukevičius parod÷, kad po pokalbio su ministru buvo susitikę pareišk÷ją,

kuris buvo susijaudinęs, sak÷, kad jam ministro kabinete leido klausyti kažkokį telefoninį pokalbį,
tačiau nesak÷, apie ką buvo kalbama. Liudytojai parod÷, kad pareišk÷jas jiems sak÷, kad ministras
liepia rašyti pareiškimą, nes vis tiek jis neteks darbo. Teismas nurod÷, kad darbuotojo valia d÷l
atsisakymo nuo tarnybos santykių turi susiformuoti laisvai, be neteis÷tos įtakos. Vadovas turi teisę
reikšti darbuotojui pagrįstus priekaištus d÷l netinkamo tarnybos atlikimo, tačiau jie gali būti
reiškiami tik teis÷tais būdais ir priemon÷mis. Vadovo, turinčio pagrindo savo iniciatyva nutraukti
su darbuotoju tarnybos sutartį, pasiūlymo parašyti darbuotojui pareiškimą nutraukti sutartį faktas
nepripažintinas neteis÷tu veiksmu. Atsakovo prašymas pasiaiškinti negali būti vertinamas kaip
neteis÷tas, nes tai susiję su pareišk÷jo tinkamu pareigų vykdymu. Įstatymu ministrui suteikta teis÷
patvirtinti sąrašą pareigybių, kurioms nustatomas reikalavimas tur÷ti leidimą dirbti su įslaptinta
informacija, bei panaikinti tokius leidimus, tod÷l ministro veiksmai, išleidžiant atitinkamus
įsakymus, vertintini kaip teis÷ti veiksmai. Pareišk÷jas po pokalbio su ministru tik po keleto
valandų pateik÷ prašymą atleisti iš tarnybos, ir tai įrodo, kad pareišk÷jas sprendimą pri÷m÷ laisva
valia ir apgalvotai. Byloje nenustatyta, kad pareišk÷jui buvo grasinama baudžiamuoju
persekiojimu. Pareišk÷jas, būdamas išsilavinęs asmuo, pagal savo einamas pareigas tur÷jo žinoti,
kad į ministro kompetenciją tokių veiksmų atlikimas neįeina ir jis tokių galių neturi, tod÷l kritiškai
vertintini liudytojų L. Valentukevičiaus, G. Šiaudvyčio ir D. Ryliškio parodymai d÷l psichologinio
smurto naudojimo. Teismas nurod÷, kad Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, išnagrin÷jusi
pareišk÷jo skundą, konstatavo, kad paslapčių subjekto – Užsienio reikalų ministerijos – sprendimas
panaikinti pareišk÷jo specialiąją teisę dirbti su valstyb÷s paslaptį sudarančia informacija yra
pagrįstas. Teismas taip pat nurod÷, kad kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad būtų nustatyta, ar
Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijai, n÷ra
pagrindo, nes min÷tas įstatymas šioje byloje netaikomas.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. spalio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti.
Pareišk÷jas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteis÷tas. Teismas
negal÷jo remtis aplinkybe, jog pareišk÷jas neatšauk÷ pareiškimo d÷l tarnybos sutarties nutraukimo,
nes jis netur÷jo galimybių tokį pareiškimą atšaukti. Pareiškimo atšaukimas po to, kai jau priimtas
įsakymas d÷l atleidimo iš tarnybos, yra negalimas. Pareišk÷jas nurodo, kad teismo išvada, jog
sprendimą nutraukti tarnybos santykius pareišk÷jas pri÷m÷ be atsakovo įtakos, prieštarauja liudytojų
D. Ryliškio, G. Šiaudvyčio, L. Valentukevičiaus parodymams, patvirtinantiems, kad pareišk÷jas rašyti
pareiškimą buvo verčiamas, panaudojant grasinimus užd÷ti antrankius ir išvežti į kal÷jimą, kad po pokalbio
su ministru jis buvo šoko būsenos ir negal÷jo net kalb÷ti. Teismas nemotyvavo, kod÷l liudytojų parodymai
vertinami kritiškai. Teismas padar÷ klaidingą išvadą, kad pareišk÷jui buvo pareikšti priekaištai d÷l darbo ir
tai buvo padaryta teis÷tais būdais. Tokia išvada prieštarauja bylos faktams, nes pas ministrą
pareišk÷jas buvo iškviestas apgaul÷s būdu (lyg į pasitarimą), jokių pasiaiškinimų d÷l atliekamo darbo
nebuvo pareikalauta, buvo surašyti net trys pareiškimai d÷l atleidimo iš tarnybos. Teismo išvada, kad tik
po keleto valandų buvo pateiktas prašymas d÷l atleidimo iš tarnybos, nepatvirtinta jokiais įrodymais ir
prieštarauja liudytojų parodymams. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas nemotyvavo, kod÷l buvo atmesti kaip
įrodymai užsienio reikalų ministro spaudos konferencijos stenogramos, jo pranešimai spaudai, kurie
patvirtina, kad atleidimo iš tarnybos procedūra buvo iš anksto suplanuota, jai įgyvendinti buvo
panaudotos neteis÷tos priemon÷s, siekiant priversti pareišk÷ją parašyti pareiškimą d÷l tarnybos
santykių nutraukimo. Teismas taip pat neįvertino ir pateiktų įrodymų, kad per visą tarnybos laikotarpį
pareišk÷jas netur÷jo drausminių nuobaudų, už gerą darbą buvo ne kartą apdovanotas. Teismas netur÷jo
teis÷s spręsti atsakovo pareišk÷jui pateiktų priekaištų pagrįstumo klausimo, nes pareišk÷jas atitinkamų
skundo reikalavimų nebuvo pareiškęs. Teismas gal÷jo tik vertinti, kaip priekaištų išreiškimo būdas ir
metodai tur÷jo įtakos pareiškimo d÷l tarnybos santykių nutraukimo parašymui. Pareišk÷jas nurodo, kad
teismas netur÷jo teis÷s savo išvadų grįsti slapta informacija, kuri nebuvo išslaptinta. Su šia informacija
pareišk÷jas negal÷jo susipažinti ir pareikšti d÷l jos savo nuomonę. Pareišk÷jas nurodo, kad taip pat nebuvo
leista jo atstovei susipažinti su bylos medžiaga ir daryti kopijas. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas

sprendimą pri÷m÷, remdamasis tik atsakovo atstovo paaiškinimais, atsakovo iniciatyva iškviestų
liudytojų paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais, kurie pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
57 straipsnio 3 dalį neturi įrodomosios galios, t. y. teismo išvados pagrįstos įrodymais, kurie kelia
abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu. Pareišk÷jas nurodo, kad darbdavys,
kaip tarnybos santykių stiprioji pus÷, jokiais būdais (net ir siekdamas sušvelninti tarnautojo pad÷tį d÷l
tariamai atliktų kaltų veiksmų) neturi rodyti atitinkamos iniciatyvos ir taip priversti tarnautoją rašyti
pareiškimą d÷l tarnybos santykių nutraukimo. Nutraukti tarnybos sutartį Diplomatin÷s tarnybos
įstatymo 58 straipsnio 6 dalies pagrindu galima, kai noras ir iniciatyva nutraukti sutartį buvo paties
diplomato, o ne darbdavio. Darbdaviui išreiškus valią nutraukti tarnybos sutartį, bet leidus pasirinkti
atleidimo iš tarnybos pagrindą, diplomato prašymas atleisti jį iš tarnybos negali būti vertinamas kaip jo
laisvos valios išraiška. Pareišk÷jas nurodo, kad nepagrįsta teismo išvada, jog atsakovas, nutraukdamas
tarnybos santykius, tinkamai nurod÷ paskutine pareišk÷jo darbo diena 2003 m. liepos 31 d., taip
patenkindamas pareišk÷jo prašymą atleisti iš tarnybos 2003 m. rugpjūčio 1 d. Iš trijų pareiškimų d÷l
atleidimo iš tarnybos n÷ viename iš jų n÷ra nurodyta, kad tarnybos santykiai nutraukiami nuo 2003 m.
liepos 31 d. Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 6 dalies imperatyvi nuostata d÷l rašytin÷s
pareiškimo formos atima iš darbdavio teisę, kilus ginčui, įrodin÷ti diplomato valios d÷l tarnybos sutarties
nutraukimo termino pasikeitimo aplinkybę liudytojų parodymais. Leistinais įrodymais apie diplomato
valios pasikeitimą gali būti pripažinti tik rašytiniai įrodymai. Rašytinių įrodymų apie tai, kad pareišk÷jas
raštu pakeit÷ tarnybos nutraukimo terminą, byloje n÷ra. Teismo išvada, kad, susipažinęs su įsakymu d÷l
atleidimo, pareišk÷jas nepateik÷ prieštaravimų, vertintina kaip prielaida, kuria negali būti pagrįstas teismo
sprendimas.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms
išvadoms ir argumentams. Papildomai nurodoma, kad pareišk÷jas apeliaciniame skunde
netinkamai aiškina Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 7 dalies turinį. Darbdavio
įsakymo d÷l darbo (tarnybos) santykių nutraukimo pri÷mimo dienos negalima tapatinti su
faktine darbo (tarnybos) santykių pasibaigimo diena, šie juridiniai faktai pagal laiką gali ir
nesutapti. Įstatymas nedraudžia darbdaviui išleisti įsakymą d÷l darbo (tarnybos) santykių
nutraukimo, iš karto gavus prašymą d÷l atsistatydinimo, tačiau nurodant v÷lesnę darbo
(tarnybos) sutarties pasibaigimo dieną. Pagal Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio
7 dalį diplomato tarnybos santykiai negali pasibaigti, nepra÷jus 3 dienoms po prašymo d÷l
atsistatydinimo įteikimo. Šio reikalavimo atsakovas nepažeid÷. Atsakovas nurodo, kad
apeliacinio skundo motyvai apie teismo šališkumą, neobjektyvumą yra prielaidos ir
sp÷jimai, nepagrįsti objektyviais, patikimais bei leistinais įrodymais.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje pareišk÷jas ir jo atstov÷ praš÷ pirmosios
instancijos teismo sprendimą panaikinti.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje atsakovo atstovas praš÷ pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmetamas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
spalio 30 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 6 dalyje yra numatyta diplomato teis÷ savo
pareiškimu nutraukti diplomato tarnybos sutartį. Įstatymas neriboja atvejų, kuriais diplomato
pareiškimu gali būti nutraukta diplomato tarnybos sutartis, tod÷l tarnybos sutartis šiuo pagrindu gali
būti nutraukta ir tada, kai yra pagrindas prad÷ti tarnybos sutarties nutraukimo procedūrą ir d÷l kitų
įstatyme numatytų sutarties nutraukimo pagrindų, taip pat ir d÷l pagrindų, taikomų kitos tarnybos

sutarties šalies iniciatyva. Kita diplomato tarnybos sutarties šalis turi teisę, prieš prad÷dama taikyti
sutarties nutraukimo procedūrą d÷l kitų įstatyme numatytų pagrindų, pasiūlyti diplomatui nutraukti
sutartį jo paties pareiškimu. Diplomatin÷ tarnyba yra ypatinga valstyb÷s tarnybos sritis, kurioje ypač
svarbu užtikrinti tarnybos tinkamumą bei stabilumą, tod÷l pasiūlymas diplomatui nutraukti tarnybos
sutartį jo paties pareiškimu, taip siekiant užtikrinti greitesnį susidariusio neapibr÷žtumo diplomato
tarnyboje pašalinimą, atitinka Diplomatin÷s tarnybos įstatymo paskirtį, pačios diplomatin÷s
tarnybos tikslus bei esmę ir savaime negali būti laikomas neteis÷tu. Be abejon÷s, pasiūlymas
diplomatui nutraukti tarnybos sutartį jo paties pareiškimu neturi virsti prievartiniais veiksmais, taip
pat negali būti pažeidžiama diplomato laisvo apsisprendimo teis÷. D÷l tarnybos sutarties nutraukimo
savo pareiškimu turi savanoriškai nuspręsti pats diplomatas.
Nagrin÷jamu atveju pareišk÷jui buvo pasiūlyta nutraukti diplomatin÷s tarnybos sutartį jo
paties pareiškimu. Pareišk÷jas sutiko savo pareiškimu nutraukti tarnybos sutartį ir d÷l to raštu
kreip÷si į atsakovą. Atsakovas pareišk÷jo prašymą patenkino ir nutrauk÷ sudarytą diplomato
tarnybos sutartį. N÷ra pagrindo teigti, kad pareišk÷jo apsisprendimas nebuvo laisvas ir jis neteis÷tai
atsakovo buvo verčiamas paduoti pareiškimą d÷l sutarties nutraukimo.
Pareišk÷jo nurodomų liudytojų G. Šiaudvyčio, D. Ryliškio, L. Valentukevičiaus parodymai
d÷l 2003 m. liepos 24 d. pokalbių su užsienio reikalų ministru konkrečių aplinkybių n÷ra
kategoriški ir nuoseklūs. Vertinant šių liudytojų parodymus, atsižvelgtina ir į tai, kad jie patys
analogiškomis aplinkyb÷mis nutrauk÷ diplomato tarnybos sutartis, jų ginčai su Užsienio reikalų
ministerija taip pat nagrin÷jami teisme. Tačiau net ir šie liudytojai nepatvirtino, jog buvo grasinama,
kaip teigia pareišk÷jas, užd÷ti jam antrankius ir išvežti į kal÷jimą, ir iš esm÷s nepaneig÷ liudytojų
A. Valionio ir D. Jurgelevičiaus teiginių, jog pareišk÷jui ramiu tonu, normaliai bendraujant, po to,
kai buvo išaiškinta susidariusi situacija, buvo pateikta alternatyva atsistatydinti iš pareigų savo noru.
Visi pamin÷ti liudytojai bei pareišk÷jas iš esm÷s patvirtino, jog pareišk÷jas iš karto po pokalbio su
ministru neraš÷ atsistatydinimo pareiškimo, pra÷jus tam tikram laikui, savo iniciatyva su dviem
kolegomis dar kartą buvo at÷jęs pasikalb÷ti su ministru ir siūl÷ jam spręsti susidariusias problemas
kitais būdais. Šios aplinkyb÷s liudija, kad pareišk÷jas nebuvo sutrikęs, suprato savo atliekamų
veiksmų reikšmę ir apgalvotai bei savo laisva valia sprend÷ aptariamoje situacijoje iškilusius
klausimus. Objektyvių įrodymų, kurie paneigtų šias išvadas, n÷ra.
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad šioje byloje nesprendžiama, ar buvo galimyb÷ diplomato
tarnybos sutartį su pareišk÷ju nutraukti kitais Diplomatin÷s tarnybos įstatyme numatytais
pagrindais, ar pagrįstai pareišk÷jui panaikintas leidimas dirbti su valstyb÷s paslaptį sudarančia
informacija, tod÷l teismas nors ir susipažino su Valstyb÷s saugumo departamento pateikta įslaptinta
medžiaga, tačiau sprendimo šiais įrodymais negrind÷. Užsienio reikalų ministro pasisakymai
informacijos priemon÷se ir Seime negal÷jo tur÷ti įtakos pareišk÷jo apsisprendimui, nes jie išsakyti
po to, kai pareišk÷jas jau buvo išreiškęs valią d÷l diplomatin÷s tarnybos sutarties nutraukimo.
Pažym÷tina, kad pagal Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 7 dalį pareišk÷jas
tur÷jo galimybę per tris kalendorines dienas po prašymo nutraukti tarnybos sutartį padavimo jį
atsiimti, tačiau šia galimybe pareišk÷jas nepasinaudojo. Ši aplinkyb÷ taip pat patvirtina, jog
pareišk÷jas pats laisvai apsisprend÷ nutraukti diplomato tarnybos sutartį. Negalima sutikti su
pareišk÷jo teiginiu, kad d÷l to, jog ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas d÷l sutarties nutraukimo
buvo priimtas tą pačią dieną, kai pareišk÷jas padav÷ atitinkamą prašymą, jis negal÷jo savo paduoto
prašymo atšaukti. Įsakymo d÷l tarnybos sutarties nutraukimo pri÷mimas, nurodant v÷lesnę tarnybos
santykių pasibaigimo datą, n÷ra įstatymo pažeidimas. Pareišk÷jo tarnybos santykiai nepasibaig÷ tą
pačią dieną, kai buvo priimtas min÷tas ministro įsakymas, ir tęs÷si iki 2003 m. rugpjūčio 1 d.
Formali aplinkyb÷, kad įsakymas buvo priimtas iš anksto, prieš nutraukiant tarnybos santykius,
negali sudaryti jokių teisinių kliūčių diplomatui pasinaudoti Diplomatin÷s tarnybos įstatymo
58 straipsnio 7 dalyje numatyta teise. Pareišk÷jas nenurod÷ ir jokių faktinių aplinkybių, objektyviai
kliudžiusių jam pasinaudoti šia teise.

Pareišk÷jas nepagrįstai nurodo, kad jo tarnybos sutartis buvo nutraukta ne nuo tos datos, nuo
kurios jis praš÷. Pareišk÷jas atsakovui tą pačią dieną padav÷ tris prašymus, iš kurių dviejuose
nurod÷, kad nori nutraukti sutartį nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d., o viename sutarties nutraukimo datos
iš viso nenurod÷. Objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad pareišk÷jas paskutinį padav÷ prašymą
be nurodytos sutarties nutraukimo datos ir kad jis siek÷ pakeisti savo apsisprendimą nutraukti sutartį
nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d., n÷ra. D÷l to atsakovas tur÷jo teisę vadovautis pareišk÷jo nurodyta data
ir teis÷tai pri÷m÷ įsakymą d÷l tarnybos sutarties nutraukimo, jame nurodydamas, kad paskutin÷
pareišk÷jo darbo diena yra 2003 m. liepos 31 d. Pareišk÷jui išreiškus valią nutraukti tarnybos sutartį
anksčiau Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 6 dalyje nustatyto 30 dienų termino, o
atsakovui su tuo sutikus, šio termino gal÷jo būti nesilaikoma ir sutartis gal÷jo būti nutraukta nuo
ankstesn÷s, pareišk÷jo nurodytos datos.
Nutraukiant diplomato tarnybos sutartį Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio
6 dalies pagrindu, n÷ra reikšmingi faktai, kad pareišk÷jas buvo teigiamai vertinamas tarnyboje,
skatinamas, netur÷jo nuobaudų.
Pareišk÷jas taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. sausio
16 d. nutartimi kreip÷si į Konstitucinį Teismą d÷l kai kurių Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo
nuostatų bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 3 dalies nuostatų
konstitucingumo, ir prašo sustabdyti šią bylą, kol Konstituciniame Teisme bus išnagrin÷tas Vilniaus
apygardos administracinio teismo kreipimasis. Pareišk÷jo nurodoma nutartimi yra suabejota
konstitucingumu normų, reglamentuojančių valstyb÷s ir tarnybos paslapčių apsaugą. Tačiau,
išsprendžiant nagrin÷jamą bylą, valstyb÷s ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, kaip jau
min÷ta, nesiremiama ir pamin÷tos normos šiai bylai neturi reikšm÷s. Taigi sustabdyti nagrin÷jamą
bylą n÷ra pagrindo.
Pareišk÷jo atstov÷ nepagrįstai apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje nurod÷, kad byloje
n÷ra pirmosios instancijos teismo 2003 m. spalio 23 d. pos÷džio protokolo. Iš bylos medžiagoje
užfiksuotos viso bylos nagrin÷jimo pirmosios instancijos teisme eigos, pirmosios instancijos teismo
nutarties atid÷ti sprendimo pri÷mimą ir paskelbimą, paskutinio byloje esančio pirmosios instancijos
teismo pos÷džio protokolo turinio akivaizdžiai matyti, kad pastarasis protokolas būtent ir buvo
rašomas 2003 m. spalio 23 d. pos÷džio metu, o 2003 m. spalio 20 d. data jame buvo nurodyta d÷l
rašymo apsirikimo.
Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis ir
išd÷stytais argumentais. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teis÷tas ir pagrįstas. Tenkinti
pareišk÷jo apeliacinį skundą n÷ra pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 30 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
1.3.2.3. D÷l valstyb÷s tarnautojų teis÷s kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą

Žmogaus laisv÷s – reikšti savo įsitikinimus ir kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų
darbą – gali būti ribojamos tik įstatymais, siekiant apsaugoti kitus Konstitucijoje įtvirtintus g÷rius,
visuomen÷s ir valstyb÷s interesus.
Vienas iš pagrindinių teis÷s aktų, reglamentuojančių valstyb÷s tarnybą, yra Valstyb÷s
tarnybos įstatymas, kuriame tiesioginių tokio pobūdžio apribojimų n÷ra. Jame įtvirtinti lojalumo,
padorumo, pavyzdingumo principai, kurie gal÷tų riboti valstyb÷s tarnautojo laisves – reikšti savo
įsitikinimus ir kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą, t. y. valstyb÷s tarnautojas,
reikšdamas savo įsitikinimus ir kritikuodamas valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą, turi nepažeisti
min÷tų principų. Asmeninei nuomonei išsakyti teis÷s aktai nenumato reikalavimo gauti kieno nors
sutikimą.
Administracin÷ byla Nr. A8-259-2004; Bylos kategorija 19.4

SPRENDIMAS
2004 m. kovo 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Antano
Ablingio, Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (praneš÷jas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant Vytautui Edvardui Dermeikiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Vytauto Edvardo Dermeikio apeliacinį skundą d÷l Klaip÷dos apygardos administracinio teismo
2003 m. gruodžio 5 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Vytauto Edvardo
Dermeikio skundą atsakovui Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamentui d÷l įsakymo
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Vytautas Edvardas Dermeikis skundu kreip÷si į teismą ir praš÷ panaikinti
Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2003 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 56/k, kuriuo
jam buvo paskirta tarnybin÷ nuobauda – griežtas papeikimas.
Skunde nurodoma, kad atsakovas, paskirdamas jam tarnybinę nuobaudą už tai, kad jis
2003 m. rugs÷jo 17 d. laikraštyje Vakarų ekspresas straipsnyje „Dar vieno „Anatolijaus“ Palanga
neatlaikytų“ išsak÷ savo nuomonę apie Aplinkos ministerijos rengiamą projektą d÷l Pajūrio
juostos tvarkymo, pažeid÷ Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje numatytą galimybę laisvai reikšti
savo įsitikinimus. Teigiama, kad neigiamos nuomon÷s išsakymas apie projektą negali būti
vertinamas kaip nesutikimas su oficialia Aplinkos ministerijos pozicija. Nurodoma, kad
Konstitucijoje laiduojama teis÷ kritikuoti valstyb÷s įstaigų ir pareigūnų darbą, tod÷l tokiais
savo veiksmais jis nepažeid÷ Valstyb÷s tarnybos įstatymo, Valstyb÷s tarnautojų veiklos etikos
taisyklių, Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų
teis÷s aktų.
Atsakovas Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime nurod÷, kad
pareišk÷jo Vytauto Edvardo Dermeikio prašymas nepagrįstas ir praš÷ jo netenkinti.
Atsiliepime teigiama, kad pareišk÷jas laikraščio Vakarų ekspresas straipsnyje išsak÷
neigiamą nuomonę apie Aplinkos ministerijos rengiamą Pajūrio juostos tvarkymo programą,

netur÷damas tam įgalinimų, ir kad tai yra valstyb÷s tarnautojo – pareigūno pozicija, o ne jo
asmenin÷ nuomon÷. Atsakovo atstov÷ nurod÷, kad šiais veiksmais jis pažeid÷ Valstyb÷s
tarnybos įstatymo, Klaip÷dos aplinkos apsaugos departamento vidaus darbo tvarkos taisyklių ir
kitų teis÷s aktų nuostatas. Man÷, kad atsakovas nepažeid÷ Konstitucijos 25 straipsnio nuostatų,
nes valstyb÷s tarnautojo pozicija išsakoma viešai negali prieštarauti oficialioms ministerijos ir
departamento pozicijoms.
Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimu pareišk÷jo
Vytauto Edvardo Dermeikio prašymą d÷l Klaip÷dos aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
2003 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 56/k, kuriuo jam buvo paskirta tarnybin÷ nuobauda – griežtas
papeikimas, atmet÷.
Teismas nustat÷, kad Vytautui Edvardui Dermeikiui Klaip÷dos regiono aplinkos
apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 56/k buvo paskirta
tarnybin÷ nuobauda – griežtas papeikimas, remiantis komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti
2003 m. rugs÷jo 30 d. išvada. Išvadoje buvo konstatuota, kad 2003 m. rugs÷jo 17 d. dienraštyje
Vakarų ekspresas buvo išspausdintas straipsnis „Dar vieno „Anatolijaus“ Palanga neatlaikytų“,
kuriame mintis ir nuomonę be departamento žinios reišk÷ valstybinis aplinkos apsaugos
inspektorius Vytautas Edvardas Dermeikis ir kad jo nuomon÷ nesutapo su oficialia Aplinkos
ministerijos, Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento pozicija. Išvadoje taip pat buvo
nurodyta, kad šiais veiksmais jis pažeid÷ Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento
dokumentų laikymo, informacijos rengimo bei teikimo pagal visuomen÷s paklausimus reglamento
13 punktą, nustatantį, kad oficialią departamento informaciją teikia departamento direktorius arba
jo įgaliotas asmuo, Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio l dalies 4 punkto nuostatas,
draudžiančias vykdyti veiklą neturint įgaliojimų, Valstyb÷s tarnautojų veiklos etikos taisykles,
Valstyb÷s tarnybos 3 straipsnio 2 dalies l punkto nuostatas, įpareigojančias valstyb÷s tarnautoją
gerbti valstybę, jos institucijas ir įstaigas, įstatymus, kitus teis÷s aktus, departamento vidaus darbo
tvarkos taisyklių l skyriaus l.9 papunkčio nuostatą, numatančią kad departamentui atstovaujančių
darbuotojų pozicija negali prieštarauti oficialioms ministerijos bei departamento pozicijoms.
Teismas konstatavo, kad valstyb÷s valdymo tarnybos paskirtis, jai keliamų uždavinių
visuomenin÷ svarba lemia attinkamas valstyb÷s tarnautojų pareigas. Pagal Lietuvos
Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymą valstyb÷s tarnautojai privalo: laikytis Konstitucijos ir
įstatymų, vykdyti Vyriausyb÷s nutarimus, kitus teis÷s aktus, reglamentuojančius tarnautojų
funkcijas, jiems duotas vadovų užduotis ir pavedimus, būti lojalūs Lietuvos valstybei ir jos
konstitucinei santvarkai, laikytis tarnybos etikos, laikytis valstyb÷s ir savivaldybių institucijų
vidaus tvarkos taisyklių, teis÷s aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo tarnybą ir t. t.
Valstyb÷s tarnautojas yra atitinkamų valstyb÷s arba savivaldyb÷s institucijų kompetencijos
įgyvendinimo dalyvis, tod÷l atsižvelgiant į tarnautojo teisinio statuso ypatumus yra galimi tam
tikri jo pilietinių teisių ribojimai. Teisiškai reikšminga yra tai, kad asmuo, tapdamas valstyb÷s
tarnautoju, įsipareigoja deramai atlikti pareigas, sutinka su įstatyme numatytais jo teisių ir
laisvių apribojimais. Valstyb÷s tarnautojai įgyvendina Seimo, Prezidento, Vyriausyb÷s
vykdomą politiką, skirtą atitinkamiems socialiniu atžvilgiu reikšmingiems tikslams pasiekti
ar uždaviniams spręsti. Tarnautojams taikomi jų veiksmų teis÷tumo, profesin÷s
kompetencijos, tarnybos etikos reikalavimai.
Teismas pažym÷jo, kad atsakovas Klaip÷dos aplinkos apsaugos departamentas būtent
teisiškai teisingai įvertino pareišk÷jo Vytauto Edvardo Dermeikio veiksmus – neigiamos
nuomon÷s išsakymą visuomenei spaudos leidinyje apie Aplinkos ministerijos rengiamą Pajūrio
juostos tvarkymo programą, neturint tam departamento įgalinimų. Vytautas Edvardas Dermeikis
pripažino, kad departamentas nebuvo jo įgaliojęs išsakyti spaudoje departamento pozicijos šiuo
klausimu. Jo teiginį, kad tai buvo asmenin÷ nuomon÷, paneig÷ laikraščio straipsnyje Vytauto
Edvardo Dermeikio, kaip valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, išsakančio neigiamą
nuomonę apie Pajūrio juostos tvarkymo programą, pristatymas visuomenei. Pareišk÷jas nesikreip÷
Visuomen÷s informavimo įstatymo 15 ir 45 straipsnių nustatyta tvarka d÷l tikrov÷s neatitinkančios

informacijos paneigimo, tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad laikraščio korespondent÷ straipsnyje
tiksliai pateik÷ informaciją ir poziciją, kurią jis išsak÷ kaip valstybinis aplinkos apsaugos
inspektorius.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas Vytautas Edvardas Dermeikis prašo Klaip÷dos apygardos
administracinio teismo 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą,
kuriuo Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. spalio 1 d.
įsakymas Nr. 56/k būtų panaikintas.
Skunde nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje yra
numatyta, kad laisv÷ reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip
tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui,
dorovei, ar ginti konstitucinei santvarkai. Lietuvos Konstitucinis Teismas 1997 m. vasario 13 d.
nutarime yra pažym÷jęs, kad pagrindinių teisių ir laisvių ribojimas sietinas su konkuruojančių vertybių
racionaliu santykiu, atsižvelgiant į teis÷tumo ir būtinumo demokratin÷je visuomen÷je kriterijus, tod÷l
ginčai sprendžiami derinant min÷tas konstitucines teises, siekiant išvengti jų įgyvendinimo viena
kitos sąskaita, ieškant kriterijų, kurie pad÷tų vienodai ginti tiek teisę gauti ir skleisti informaciją, tiek
teisę į garbę ir orumą bei privataus gyvenimo neliečiamumą.
Taigi pareišk÷jas daro išvadą, kad Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta, kad
įsitikinimų išraiškos, informacijos laisv÷s ribojimas visada turi būti suvokiamas kaip išimtinio
pobūdžio priemon÷, o ribojimo išimtinumas reiškia, kad Konstitucijoje nustatytų galimų ribojimo
pagrindų negalima aiškinti jų išplečiant.
Taip pat pareišk÷jas nurodo, kad Konstitucijos nuostatomis apibr÷žtos žmogaus teis÷s į
informaciją įgyvendinimo garantijos bei apribojimai yra detalizuojami kituose teis÷s aktuose.
Visuomen÷s informavimo įstatymas apibr÷žia teis÷s gauti ir skleisti informaciją bei teis÷s tur÷ti
savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti įgyvendinimo mechanizmą, o įstatymo 5, 13 ir
14 straipsniai nurodo, kokia informacija visuomen÷s informavimo priemon÷se neskelbtina ir
kokios informacijos skelbimas gali būti ribojamas įstatymais. To paties įstatymo 9 straipsnyje
numatyta teis÷ viešai kritikuoti valstyb÷s ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų veiklą,
nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstyb÷s ir savivaldybių institucijų bei
įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą.
Pareišk÷jas teig÷, kad nors teismas nurod÷, jog jis nesikreip÷ Visuomen÷s informavimo
įstatymo 15 ir 45 straipsniuose nustatyta tvarka d÷l tikrov÷s neatitinkančios informacijos
paneigimo, bet nenurod÷, kokia informacija neatitinka tikrov÷s. Taip pat teismas nieko
nepasisak÷ d÷l to, kad komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti išvados neatitinka faktinių
aplinkybių.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas tenkinamas.
Teis÷ tur÷ti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, teis÷ kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar
pareigūnų darbą bei draudimas persekioti už kritiką yra žmogaus laisv÷s, kurias garantuoja Lietuvos
Respublikos Konstitucija ( Konstitucijos 25 straipsnio 1 dalis; 33 straipsnio 2 dalis ).
Konstitucijoje yra ne tik įtvirtintos šios laisv÷s, bet ir apibr÷žtos šių laisvių ribos.
Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laisv÷ reikšti įsitikinimus negali būti ribojama
kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam
gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai, o pagal šio straipsnio 4 dalį laisv÷ reikšti
įsitikinimus nesuderinama su nusikalstamais veiksmais, tautin÷s, rasin÷s ar socialin÷s neapykantos,
prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu bei dezinformacija. Konstitucijos 28 straipsnyje
taip pat nustatyta, kad, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisv÷mis, žmogus privalo
laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

Iš to, kas pasakyta, matyti, kad žmogaus laisv÷s – reikšti savo įsitikinimus ir kritikuoti
valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą – gali būti ribojamos tik įstatymais, siekiant apsaugoti kitus
Konstitucijoje įtvirtintus g÷rius, visuomen÷s ir valstyb÷s interesus.
Iš bylos matyti, kad pareišk÷jas, kaip valstyb÷s tarnautojas, nubaustas drausmine tvarka už
tai, kad spaudoje išsak÷ mintis ir nuomonę be Aplinkos ministerijos ir Klaip÷dos RAAD žinios, kad
šios mintys ir nuomon÷ nesutapo su oficialia jų pozicija (b. l. 7).
Taigi bylos nagrin÷jimo dalykas yra aplinkybių, ar valstyb÷s tarnybą reglamentuojantys
įstatyminiai teis÷s aktai riboja valstyb÷s tarnautojui teisę išsakyti laisvai savo mintis ir nuomonę,
kuri nesutampa su aukštesnių pagal pavaldumą institucijų nuomone, nustatymas, ar šiai teisei
įgyvendinti buvo būtina gauti šių institucijų sutikimą.
Vienas iš pagrindinių teis÷s aktų, reglamentuojančių valstyb÷s tarnybą, yra Valstyb÷s
tarnybos įstatymas.
Iš šio įstatymo matyti, kad jame tokių apribojimų n÷ra, tačiau yra įtvirtinti lojalumo,
padorumo, pavyzdingumo principai, kurie gal÷tų riboti valstyb÷s tarnautojo laisves – reikšti savo
įsitikinimus ir kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą, t. y. valstyb÷s tarnautojas, reikšdamas
savo įsitikinimus ir kritikuodamas valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą, turi nepažeisti min÷tų
principų.
Iš bylos matyti, kad pareišk÷jas, duodamas interviu laikraščio Vakarų ekspresas žurnalistei
Vaidai Zubrauskaitei, išsak÷ kritišką nuomonę apie Aplinkos ministerijos rengiamą, t. y. dar
oficialiai nepatvirtintą, Pajūrio juostos tvarkymo programą.
Iš straipsnio matyti, kad pareišk÷jo tiesiogiai išsakytoms mintims priskiriamos tos jo vietos,
kurios pažym÷tos kabut÷mis, likusios straipsnio vietos tiesiogiai pareišk÷jo išsakytoms mintims
n÷ra priskiriamos, gali būti vertinamos kaip žurnalist÷s išvados, kitų asmenų nuomon÷s ir pan.
Analizuojant pareišk÷jo tiesiogiai užfiksuotas straipsnyje mintis, matyti, kad jomis nebuvo
pažeisti etikos, t. y. padorumo ir pavyzdingumo, principai.
Min÷ta, kad pareišk÷jas išsak÷ kritišką nuomonę apie Aplinkos ministerijos dar tik rengiamą
programą, tod÷l jam nebuvo atsiradusi pareiga ją vykdyti. Taigi nebuvo pažeistas ir lojalumo
principas. Be to, pareišk÷jas n÷ra kaltinamas atsisakymu įgyvendinti oficialiai patvirtintą Aplinkos
ministerijos programą.
Nepagrįsta atsakovo nuoroda ir į tai, kad pareišk÷jas šią veiklą vykd÷ netur÷damas tam
reikiamų įgaliojimų.
Asmeninei nuomonei išsakyti teis÷s aktai nenumato reikalavimo tuo reikalu gauti kieno nors
sutikimą. Kaip matyti iš laikraščio straipsnio, pareišk÷jas, nors ir būdamas valstyb÷s tarnautojas,
išsak÷ ne oficialią Aplinkos ministerijos ar Klaip÷dos RAAD, o savo poziciją, kuri tik yra susijusi
su jo darbine veikla. Tokiai pozicijai išsakyti nebuvo reikalingas aukštesn÷s pagal pavaldumą
institucijos sutikimas.
Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad pareišk÷jui tarnybin÷ nuobauda buvo paskirta
nepagrįstai.
D÷l to, kas pamin÷ta, atsakovo įsakymas, kuriuo paskirta tarnybin÷ nuobauda pareišk÷jui,
yra naikinamas, kartu naikinant ir teismo sprendimą, kuriuo, netinkamai pritaikius materialin÷s
teis÷s normas, buvo neteisingai išspręsta byla (Administracinių bylų teisenos įstatymo
143 straipsnis ).
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
nusprendžia:
Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimą panaikinti ir
priimti naują: pareišk÷jo Vytauto Edvardo Dermeikio skundą patenkinti.

Panaikinti Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. rugs÷jo
1 d. įsakymą Nr. 56/k, kuriuo Vytautui Edvardui Dermeikiui paskirta tarnybin÷ nuobauda – griežtas
papeikimas.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.2.4. D÷l valstyb÷s tarnautojo atsistatydinimo tvarkai taikytinų teis÷s aktų
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta valstyb÷s tarnautojo pareiga
įsp÷ti apie ketinimą atsistatydinti ne v÷liau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Ši įstatymo nuostata
skirta užtikrinti tarnybos santykių, kartu ir viešojo administravimo santykių stabilumą, nes suteikia
institucijai (kitai šių santykių šaliai) galimybę pasiruošti būsimajai situacijai, tačiau negali būti
panaudota prieš pareiškusį norą atsistatydinti tarnautoją. Tai reiškia, kad pareiškęs norą
atsistatydinti tarnautojas taip pat turi tur÷ti laiko atitinkamai pasiruošti būsimajai situacijai. Jo
teis÷ atsistatydinti negali būti besąlygiškai paversta jo pareiga nutraukti tarnybinius santykius.
Kiekviena šių teisinių santykių šalis turi savo interesų, kurie turi būti atitinkamai apsaugoti teis÷s
aktu. Nurodytų interesų balansui užtikrinti skirtas pareiškimo nutraukti teisinius santykius savo
noru atšaukimo institutas. Pažym÷tina, kad šis institutas yra nustatytas ne tik darbo santykius
reglamentuojančiame Darbo kodekse (127 straipsnio 4 dalis), bet ir statutinius teisinius santykius
reglamentuojančiuose teis÷s aktuose: Lietuvos Respublikos diplomatin÷s tarnybos įstatyme
(58 straipsnio 6, 7 dalys), Vidaus tarnybos statute (55 straipsnio 3 dalis).
Administracin÷ byla Nr. A11-315-2004; Bylų kategorija 19.6
NUTARTIS
2004 m. kovo 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Laimontui Gasiūnui,
atsakovo atstovui Egidijui Mockaičiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą d÷l Klaip÷dos apygardos
administracinio teismo 2003 m. gruodžio 22 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo
Dariaus Cigano skundą atsakovui Taurag÷s apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai d÷l įsakymo
panaikinimo, grąžinimo į valstyb÷s tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstin÷s pravaikštos
laiką priteisimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Darius Ciganas su skundu (b. l. 4–5) kreip÷si į Klaip÷dos apygardos
administracinį teismą prašydamas: 1) panaikinti Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos viršininko 2003 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. P-115 „D÷l D. Cigano atleidimo iš
valstyb÷s tarnybos“; 2) pripažinti neteis÷tu atleidimą iš Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos Operatyvios kontrol÷s skyriaus specialisto pareigų ir grąžinti į šias pareigas; 3) priteisti

iš atsakovo Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos vidutinį m÷nesinį atlyginimą už
priverstin÷s pravaikštos laiką nuo 2003 m. lapkričio 12 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
Pareišk÷jas nurod÷, kad ginčijamu įsakymu buvo atleistas iš valstyb÷s tarnybos pagal
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą (atsistatydinus savo noru). Pareišk÷jo
teigimu, iš valstyb÷s tarnybos jis buvo atleistas nepagrįstai. Jis pažym÷jo, kad 2003 m. spalio 27 d.
Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Operatyvios kontrol÷s skyriaus ved÷jo
nurodymu paraš÷ pareiškimą d÷l atsistatydinimo iš valstyb÷s tarnybos savo noru ir atleidimo iš
valstyb÷s tarnybos nuo 2003 m. spalio 30 d. Teig÷, jog buvo paaiškinta, kad apie jį yra surinkta
kompromituojanti medžiaga, taip liepusi vadovyb÷ Vilniuje, tod÷l jis turi pats atsistatydinti arba bus
atstatydintas. Pareišk÷jas nurod÷, kad paskui jis susirgo. Viską apsvarstęs, registruotu laišku
2003 m. spalio 29 d. išsiunt÷ pareiškimą d÷l 2003 m. spalio 27 d. prašymo d÷l atsistatydinimo iš
valstyb÷s tarnybos savo noru atšaukimo. Jo žiniomis, atsakovas šį pareiškimą gavo 2003 m. spalio
30 d. Atšaukęs prašymą, jis toliau gyd÷si. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad nedarbingumo laikotarpiu, t. y.
2003 m. lapkričio 2 d., gavo ginčijamą įsakymą ir Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos 2003 m. spalio 29 d. raštą Nr. 15-07-3131, iš kurių sužinojo, jog 2003 m. spalio 29 d.
įsakymu atleistas iš valstyb÷s tarnybos nuo 2003 m. spalio 30 d. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad
Valstyb÷s tarnybos įstatymas nereglamentuoja pareiškimo d÷l atsistatydinimo iš valstyb÷s tarnybos
savo noru atšaukimo, tod÷l pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnį turi būti vadovaujamasi
Darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalimi, numatančia darbuotojo teisę atšaukti prašymą nutraukti
darbo sutartį ne v÷liau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Pareišk÷jo nuomone,
atsakovas pažeid÷ šią teis÷s normą. Jis teig÷, kad vadovaujantis Darbo kodekso 297 straipsnio
3 dalimi, pripažinus atleidimą iš valstyb÷s tarnybos neteis÷tu, jis turi būti grąžintas į ankstesnes
pareigas ir priteistas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstin÷s pravaikštos laiką.
Atsakovas Taurag÷s apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija atsiliepime į pareišk÷jo
D. Cigano skundą (b. l. 27) nurod÷, kad su skundu nesutinka.
Atsakovas pažym÷jo, kad pareišk÷jas nepagrįstai teigia, jog atsistatydinimo pareiškimą
paraš÷ verčiamas atsakovo. Nurod÷, kad 2003 m. spalio 27 d. prašymą d÷l atleidimo iš valstyb÷s
tarnybos savo noru pareišk÷jas paraš÷ laisva valia. Taip pat nurod÷, jog šiuo atveju negalima
vadovautis Darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalies nuostatomis, nes valstyb÷s tarnautojų atleidimo iš
valstyb÷s tarnybos pagrindai bei procedūra reglamentuojama Valstyb÷s tarnybos įstatymo
44 straipsnyje.
Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2003 m. gruodžio 22 d. sprendimu (b. l. 57–
60) pareišk÷jo D. Cigano skundą patenkino. Teismas pripažino D. Cigano atleidimą iš Taurag÷s
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Operatyvios kontrol÷s skyriaus specialisto pareigų
neteis÷tu. Teismas panaikino Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos viršininko
2003 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. P-115 „D÷l D. Cigano atleidimo iš valstyb÷s tarnybos“ ir grąžino
pareišk÷ją į ankstesnes pareigas bei priteis÷ iš atsakovo Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos vidutinį darbo užmokestį už priverstin÷s pravaikštos laiką nuo 2003 m. lapkričio 12 d.
iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
Teismas pažym÷jo, kad Valstyb÷s tarnybos įstatyme nenumatyta teis÷ atšaukti prašymą d÷l
atsistatydinimo bei nenumatytas šios teis÷s draudimas, t. y. šis teisinis santykis
nereglamentuojamas. Prašymo atsistatydinti atšaukimo teis÷ yra vienas iš valstyb÷s tarnautojo
teisinio statuso elementų, tod÷l vadovaujantis Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsniu valstyb÷s
tarnautojo atžvilgiu subsidiariai turi būti taikomos Darbo kodekso normos. Netaikant kitų valstyb÷s
tarnautojo statusą ir socialines garantijas reglamentuojančių įstatymų, kiek šie santykiai
nereglamentuoti Valstyb÷s tarnybos įstatymu ir neprieštarauja šio įstatymo 5 straipsnio prasmei,
būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, įtvirtintas Konstitucijos 29 straipsnyje. Teismas pažym÷jo,
kad pareišk÷jas prašymą d÷l atsistatydinimo iš valstyb÷s tarnybos atsakovui įteik÷ 2003 m. spalio
28 d., o atšauk÷ – 2003 m. spalio 30 d., t. y. ne v÷liau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo
dienos, kaip nustatyta Darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalyje. Teismas konstatavo, jog pareišk÷jas

valią d÷l atsistatydinimo iš tarnybos savo noru pakeit÷ per įstatymo nustatytą terminą, tod÷l
Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos viršininko 2003 m. spalio 29 d. įsakymas
Nr. P-115 „D÷l D. Cigano atleidimo iš valstyb÷s tarnybos“ yra neteis÷tas. Teismas taip pat
pažym÷jo, kad skyriaus viršininko priekaištų d÷l netinkamo pareigų atlikimo negalima laikyti
psichologiniu spaudimu, tačiau tai nul÷m÷ pareišk÷jo prašymo d÷l atleidimo iš valstyb÷s tarnybos
padavimą. Aplinkybę, jog pareišk÷ją buvo skubama atleisti iš valstyb÷s tarnybos, patvirtina tai, kad
jo prašymas d÷l atsistatydinimo buvo patenkintas po keleto dienų, nors Valstyb÷s tarnybos įstatymo
44 straipsnio 3 dalis numato, jog privaloma įsp÷ti ne v÷liau kaip prieš keturiolika kalendorinių
dienų. Įstatymas nenumato, kad įsp÷jimo terminas gali būti sutrumpintas. Teismas nurod÷, kad
konstatavus, jog buvo pažeista atleidimo iš valstyb÷s tarnybos procedūra, šis pažeidimas yra
pagrindas pripažinti atleidimą neteis÷tu, o aplinkyb÷ d÷l pareišk÷jo valios išreiškimo neturi
lemiamos reikšm÷s. Teismas taip pat nurod÷, jog vadovaujantis Darbo kodekso 297 straipsnio
3 dalimi pareišk÷jui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstin÷s pravaikštos laiką nuo
2003 m. lapkričio 12 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Pažym÷jo, kad konkrečios
priteistinos sumos nenurodo, nes nežinoma teismo sprendimo įvykdymo diena.
Atsakovas Taurag÷s apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija apeliaciniame skunde
(b. l. 63–65) prašo panaikinti Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 22 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą bei atmesti pareišk÷jo D. Cigano skundą.
Atsakovas teigia, kad pareišk÷jas neįrod÷, jog pareiškimą d÷l atleidimo iš valstyb÷s tarnybos
paraš÷ prieš savo valią. Taip pat jis teigia, jog teismas neteisingai išaiškino Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 5 straipsnio nuostatas, tod÷l nepagrįstai taik÷ Darbo
kodekso 127 straipsnio 4 dalį. Atsakovas pažymi, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymas nenumato
galimyb÷s valstyb÷s tarnautojui atšaukti prašymą atsistatydinti iš valstyb÷s tarnybos savo noru. Be
to, pareišk÷jo pareiškimas d÷l 2003 m. spalio 27 d. pareiškimo atšaukimo buvo gautas 2003 m.
spalio 30 d., kai valstyb÷s tarnybos teisiniai santykiai skundžiamu įsakymu jau buvo nutraukti, o
pareišk÷jas prarado valstyb÷s tarnautojo teisinį statusą.
Pareišk÷jas D. Ciganas atsiliepime į atsakovo Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos apeliacinį skundą (b. l. 69–70) prašo apeliacinį skundą atmesti.
Pareišk÷jas nurodo, kad atsakovo argumentai, jog teismas netinkamai taik÷ Darbo kodekso
127 straipsnio 4 dalies nuostatas, yra nepagrįsti.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Byloje neginčijamai nustatyta, kad pareišk÷jo prašymas d÷l atleidimo iš pareigų savo noru
(atsistatydinimo) buvo jo surašytas ir įteiktas atsakovui 2003 m. spalio 27 d. (b. l. 18). Pagal
procesinių terminų skaičiavimo taisykles, nustatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ)
66 straipsnio 2 dalyje trijų dienų termino pasibaigimo diena yra 2003 m. spalio 30 d., t. y. šia diena
apimamas trijų dienų procesinis terminas. Byloje taip pat neginčijamai nustatyta, kad pareišk÷jo
2003 m. spalio 29 d. prašymas d÷l pirmojo prašymo (2003 m. spalio 27 d.) atšaukimo buvo
atsakovo gautas 2003 m. spalio 30 d., t. y. nurodyto termino ribose, tod÷l konstatuotina, kad ginčo
d÷l min÷tų faktinių aplinkybių tarp šalių n÷ra, šis tarnybinis ginčas kilo d÷l to, kad šalys skirtingai
traktuoja galimybę taikyti šioje situacijoje Darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalies nuostatą d÷l
darbuotojo (pareišk÷jo) teis÷s atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį (pareiškimą d÷l
atsistatydinimo) ne v÷liau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos.
Patikrinusi bylą materialin÷s teis÷s normų taikymo ir aiškinimo aspektais, kolegija
konstatuoja, kad darbo santykius reglamentuojančių įstatymų taikymą valstyb÷s tarnautojams
reguliuoja Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnis. Pagal šį straipsnį darbo santykius ir socialines
garantijas reglamentuojantys įstatymai (šiuo atveju – Darbo kodeksas) valstyb÷s tarnautojams

taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstyb÷s tarnybos įstatymas.
Valstyb÷s tarnautojo teisę atsistatydinti savo noru nustato Valstyb÷s tarnybos įstatymo 44 straipsnio
1 dalies 1 punktas. Ši teis÷ yra valstyb÷s tarnautojo teisių (jų statuso) sudedamoji dalis, tod÷l yra
būtina išaiškinti, ką reiškia šios teis÷s reglamentavimas. Kolegija pažymi, kad teis÷s nustatymas
savaime negali būti laikomas ir šios (nustatytos) teis÷s reglamentavimu, nes reglamentavimo
samprata apima ir teis÷s disponavimo bei įgyvendinimo taisykles. Tokiose taisykl÷se (šiuo atveju
atsižvelgiant į valstyb÷s tarnybos teisinių santykių dvišalį pobūdį) turi būti nustatytos abiejų šių
santykių šalių teis÷s ir pareigos vykdant tarnybinių santykių nutraukimo (tarnautojo atsistatydinimo
savo noru būdu) procedūrą. Laikantis šių santykių šalių lygiateisiškumo principo (Valstyb÷s
tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis) šioje procedūroje abi šalys gali tur÷ti ne tik atitinkamas
pareigas, bet ir atitinkamas teises. Valstyb÷s tarnybos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta
valstyb÷s tarnautojo pareiga įsp÷ti apie ketinimą atsistatydinti ne v÷liau kaip prieš 14 kalendorinių
dienų. Ši įstatymo nuostata skirta užtikrinti tarnybos santykių, kartu ir viešojo administravimo
santykių stabilumą, nes suteikia institucijai (kitai šių santykių šaliai) galimybę atitinkamai
pasiruošti būsimajai situacijai, tačiau ši nuostata negali būti panaudota prieš pareiškusį norą
atsistatydinti tarnautoją. Tai reiškia, kad pareiškęs norą atsistatydinti tarnautojas taip pat turi tur÷ti
laiko atitinkamai pasiruošti būsimajai situacijai. Jo teis÷ atsistatydinti negali būti besąlygiškai
paversta jo pareiga nutraukti tarnybinius santykius. Konstatuotina, kad kiekviena šių teisinių
santykių šalis turi savo interesų, kurie turi būti atitinkamai apsaugoti teis÷s aktu. Nurodytų interesų
balansui užtikrinti skirtas pareiškimo nutraukti teisinius santykius savo noru atšaukimo institutas.
Pažym÷tina, kad šis institutas yra nustatytas ne tik darbo santykius reglamentuojančiame Darbo
kodekse (127 straipsnio 4 dalis), bet ir statutinius teisinius santykius reglamentuojančiuose teis÷s
aktuose: Lietuvos Respublikos diplomatin÷s tarnybos įstatyme (58 straipsnio 6, 7 dalys), Vidaus
tarnybos statute (55 straipsnio 3 dalis).
Taigi sisteminis ir loginis išvardytų teis÷s normų aiškinimas leidžia daryti išvadą ir
konstatuoti, kad pareiškimo atsistatydinti savo noru atšaukimas yra valstyb÷s tarnautojo
statuso dalis ir kad jis n÷ra reglamentuotas Valstyb÷s tarnybos įstatymo. Taigi pirmosios instancijos
teismas teisingai pritaik÷ ir išaiškino Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnį bei Darbo kodekso
127 straipsnio 4 dalį. Teismo šiuo klausimu padarytos išvados yra teisingos ir pagrįstos, tod÷l
tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
nutaria:
Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o Taurag÷s apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
1.3.2.5. D÷l tarnybin÷s nuobaudos – atleidimo iš pareigų – skyrimo
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies esm÷ – draudimas skirti griežčiausią
tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš valstyb÷s tarnybos, nesant šioje teis÷s normoje numatytų sąlygų
(šiurkštaus tarnybinio nusižengimo arba atvejo, kai prieš tai valstyb÷s tarnautojui nors kartą per
paskutinius 12 m÷nesių buvo taikyta tarnybin÷ nuobauda – griežtas papeikimas). Ši teis÷s norma
neįpareigoja visais atvejais atleisti iš valstyb÷s tarnybos, kai tarnautojas padaro šiurkštų tarnybinį
nusižengimą, o tik suteikia tokią galimybę.
Administracin÷ byla Nr. A2-334-2004; Bylų kategorija 19.4

NUTARTIS
2004 m. kovo 31 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Birut÷s Janavičiūt÷s (praneš÷ja) ir Ričardo
Piličiausko,
sekretoriaujant Kristinai Vilkauskaitei,
dalyvaujant pareišk÷jui Stasiui Petrauskui,
atsakovo atstovui daliai Jocienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s administracijos apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos
administracinio teismo 2003 m. gruodžio 15 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo
Stasio Petrausko skundą atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s administracijai d÷l įsakymo
panaikinimo, grąžinimo į tarnybą ir kompensacijos priteisimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷ :
Pareišk÷jas praš÷ panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymą, kuriuo jis atleistas iš Kaišiadorių rajono
savivaldyb÷s Kraštotvarkos skyriaus ved÷jo, vyriausiojo architekto pareigų, grąžinti jį į tarnybą
ir priteisti kompensaciją už visą priverstin÷s pravaikštos laiką. Pareišk÷jas nurod÷, kad iš
tarnybos jis buvo atleistas nepagrįstai. Įsakymas d÷l atleidimo buvo priimtas, atsižvelgus į
Tarnybin÷s etikos komisijos išvadą d÷l pareišk÷jo tarnybin÷s veiklos patikrinimo. Komisija
konstatavo, kad pareišk÷jas, būdamas Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s mero 2002 m. spalio
28 d. potvarkiu Nr. 370 sudarytos Nuolatin÷s statybos komisijos pirmininkas, dalyvavo
komisijos darbe bei teik÷ rekomendacijas d÷l statybos leidimo išdavimo, kai statinio
projektuotoja buvo jo dukters A. Stalaučinskien÷s projektavimo studija, ir 2003 metais 9
kartus derino savo dukters projektavimo studijos rengtą projektinę dokumentaciją.
Komisija padar÷ išvadą, kad nenusišalindamas pareišk÷jas pažeid÷ Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 dalį.
Komisija, atsižvelgdama į tai, kad pareišk÷jas anksčiau drausmin÷n atsakomyb÷n trauktas
nebuvo, pasiūl÷ pareikšti griežtą papeikimą, tačiau atsakovas į šį pasiūlymą neatsižvelg÷, taip
pažeisdamas Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstyb÷s tarnautojams tvarkos, patvirtintos
Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977, 11.1 punktą, Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 29 straipsnio 2 dalį. Pareišk÷jas nurod÷, kad tarnybinis nusižengimas nesuk÷l÷ jokių
padarinių, iki atleidimo iš pareigų pareišk÷jas nebuvo baustas, o buvo tik skatintas. Apie tai,
kad jo dukt÷ turi personalinę įmonę, užsiimančią architektūrine ir inžinerine veikla bei
konsultacijomis, jis kiekvienais metais deklaravo, tačiau jis vis tiek buvo paskirtas Nuolatin÷s
statybos komisijos pirmininku. Nuolatinei komisijai svarstant A. Stalaučinskien÷s studijos
parengtus projektus, niekaip negal÷jo pasireikšti jo turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, nes
projekto autorius jokių kontaktų su statybos komisija neturi.
Atsakovas su skundu nesutiko. Atsakovas nurod÷, kad nuobauda pareišk÷jui paskirta
pagrįstai. Institucijos vadovas, skirdamas nuobaudą tarnautojui, turi atsižvelgti į tarnybinio
nusižengimo tyrimo komisijos išvadą, tačiau tai nereiškia, jog išvadoje pateiktas siūlymas yra
privalomas vadovui. Teis÷ priimti sprendimą d÷l nuobaudos skyrimo suteikta tik jam, o
tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija teikia tik išvadą. Atsakovas nurod÷, kad jis, net esant
asmens interesų deklaracijoms, neturi galimybių kiekvienu atveju kontroliuoti jo ryšius su
privačiais asmenimis, tod÷l Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje

įstatymo 11 straipsnyje ir nustatyta asmens, dirbančio valstyb÷s tarnyboje, pareiga
nusišalinti kiekvienu konkrečiu atveju, iškilus interesų konfliktui.
Kauno apygardos administracinis teismas 2003 m. gruodžio 15 d. sprendimu panaikino
Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymą,
kuriuo pareišk÷jas buvo atleistas iš tarnybos, grąžino pareišk÷ją į Kaišiadorių rajono
savivaldyb÷s Kraštotvarkos skyriaus ved÷jo, vyriausiojo architekto pareigas ir priteis÷
pareišk÷jui iš Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s 4257,67 Lt.
Teismas nurod÷, kad, pareišk÷jui dirbant Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s
Kraštotvarkos skyriaus ved÷ju, vyriausiuoju architektu, įvyko viešųjų ir privačių interesų
konfliktas, nes pareišk÷jo dukt÷ yra projektavimo studijos savinink÷, o pareišk÷jas vadovavo
Nuolatinei statybos komisijai, kuri išduoda leidimus statybos darbams vykdyti. Atsakovui tokia
pad÷tis buvo žinoma. Pareišk÷jas asmens, dirbančio valstybin÷je tarnyboje, privačių interesų
deklaracijoje nurod÷, kad gali kilti interesų konfliktas ir kaip galimo konflikto pagrindas gali
būti tai, kad jo dukt÷ yra projektavimo studijos savinink÷. Liudytojas R. Bauba paaiškino, kad
iki 2003 m. birželio m÷n. dirbo Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriumi.
Jam ir savivaldyb÷s merui buvo žinoma, kad pareišk÷jo tarnyboje galimas interesų konfliktas,
bet pareišk÷jas savo pareigas atliko gerai, skundų d÷l jo tarnybos nebuvo, jis buvo skatintas,
buvo vienintelis architektas, Nuolatin÷je statybos komisijoje nebuvo kuo jį pakeisti, tod÷l jokių
priemonių d÷l pareišk÷jo nebuvo imtasi. Teismas nurod÷, kad atsakovas buvo gavęs skundą, jog
pareišk÷jas siekia naudos dukters įmonei, bet skunde nurodyti faktai nepasitvirtino. Teismas
nurod÷, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo 11 straipsnio
5 punkte nustatyta, jog institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas gali nušalinti
valstybin÷je tarnyboje dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar
pri÷mimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas
sukels interesų konfliktą. Nagrin÷jamu atveju šia teise nebuvo pasinaudota. Kaišiadorių rajono
savivaldyb÷s administracijos direktorius, sužinojęs apie galimą interesų konfliktą,
nesivadovavo Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo
22 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pagal kurį atitinkamų valstyb÷s ar savivaldybių institucijų
vadovai ar jų įgalioti atstovai, kontroliuodami, kaip vykdomas šis įstatymas, remdamiesi
metin÷mis privačių interesų deklaracijomis arba asmens, dirbančio valstybin÷je tarnyboje,
prašymu, parengia asmeniui rašytines rekomendacijas, kokių priemonių asmuo turi imtis, kad
savo tarnybinę veiklą suderintų su šio įstatymo reikalavimais. Teismas nurod÷, kad Valstyb÷s
tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 punkte nustatyta, jog tarnybin÷ nuobauda skiriama
atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius.
Skiriant tarnybinę nuobaudą pareišk÷jui, į tai nebuvo atsižvelgta. Teismas nurod÷, kad
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, jog tarnybin÷ nuobauda –
atleidimas iš pareigų – gali būti skiriama už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą, siekiant gauti neteis÷tų pajamų ar privilegijų sau ar
kitiems. Nagrin÷jamu atveju tokių aplinkybių nenustatyta. Teismas nurod÷, kad pareišk÷jui
paskirta tarnybin÷ nuobauda yra per griežta.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo
2003 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareišk÷jo skundą
atmesti.
Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas. Teismas
savo sprendimą pri÷m÷, vadovaudamasis šiam atvejui netaikytina iki 2003 m. liepos 23 d. galiojusia
Valstyb÷s tarnybos įstatymo redakcija. Tuo tarpu naujoji įstatymo redakcija, kuria tur÷jo vadovautis
teismas, yra kitokia. Šios redakcijos Valstyb÷s tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog
tarnybin÷ nuobauda – atleidimas iš pareigų – gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, o to
paties straipsnio 6 dalies 4 punkte įvardyta, kad šiurkščiu pažeidimu laikoma piktnaudžiavimas tarnyba
bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas.

Taigi pagal nuo 2003 m. liepos 23 d. galiojančią Valstyb÷s tarnybos įstatymo redakciją jau pats
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo pažeidimo faktas yra laikomas
šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu, už kurį gali būti skiriama griežčiausia tarnybin÷ nuobauda –
atleidimas iš pareigų. Atsakovas nurodo, kad tai, jog Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymas buvo pažeistas, abejonių nekyla. Tai patvirtino ir Tarnybinio nusižengimo tyrimo
komisija 2003 m. spalio 13 d. išvadoje Nr. 27. Atsakovas nurodo, kad tarnybin÷ nuobauda –
atleidimas iš pareigų – pareišk÷jui buvo paskirta pagrįstai ir teis÷tai, laikantis Valstyb÷s tarnybos
įstatymo ir Vyriausyb÷s 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintos Tarnybinių nuobaudų
skyrimo valstyb÷s tarnautojams tvarkos nuostatų.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareišk÷jas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime
pareišk÷jas iš esm÷s sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išd÷stytais argumentais.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmetamas. Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio
15 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
Valstyb÷s tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 15 punktas kaip vieną
atleidimo iš valstyb÷s tarnybos pagrindų numato tarnybin÷s nuobaudos – atleidimo iš pareigų –
paskyrimą. Tokią tarnybinę nuobaudą numato VTĮ 29 straipsnio 3 dalies 4 punktas.
Šio įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje numatyti atvejai, kada gali būti skiriama ši tarnybin÷
nuobauda. Vienas iš tokių atvejų – už šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Šio straipsnio 5 dalyje
pateikiama šiurkštaus nusižengimo sąvoka, juo pripažįstant nusižengimą, kuriuo šiurkščiai
pažeidžiamos valstyb÷s tarnybos bei kitų valstyb÷s tarnautojo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar
kitų norminių teis÷s aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama valstyb÷s tarnautojo
pareigoms ar valstyb÷s tarnautojo veiklos etikos principams. To paties straipsnio 6 dalies 4 punktas
numato, kad šiurkščiu pažeidimu laikomas ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas.
Pareišk÷jui tarnybin÷ nuobauda paskirta už Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybin÷je tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, numatančio, kad viešųjų interesų
viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybin÷je tarnyboje, privalo įstatymų nustatyta tvarka ir
priemon÷mis vengti interesų konflikto, bei 11 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta nuostata, kad
asmeniui, dirbančiam valstybin÷je tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant
sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, pažeidimą.
Pareišk÷jas, būdamas Nuolatin÷s statybos komisijos pirmininkas, nenusišalino, kaip to reikalauja
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, kai buvo
svarstomi jo dukters A. Stalaučinskien÷s projektavimo studijos parengti statinių projektai ir teik÷
rekomendacijas d÷l statybos leidimų išdavimo. Tokiais savo veiksmais pareišk÷jas padar÷ tarnybinį
nusižengimą, kvalifikuotiną kaip šiurkštų. Tačiau VTĮ 29 straipsnio 4 dalies esm÷ – draudimas
skirti griežčiausią tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš valstyb÷s tarnybos, nesant šioje teis÷s normoje
numatytų sąlygų (šiurkštaus tarnybinio nusižengimo arba atvejo, kai prieš tai valstyb÷s tarnautojui
nors kartą per paskutinius 12 m÷nesių buvo taikyta tarnybin÷ nuobauda – griežtas papeikimas). Ši
teis÷s norma neįpareigoja visais atvejais atleisti iš valstyb÷s tarnybos, kai tarnautojas padaro
šiurkštų tarnybinį nusižengimą, o tik suteikia tokią galimybę.
VTĮ 29 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tarnybin÷ nuobauda skiriama atsižvelgiant
į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstyb÷s tarnautojo
veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tod÷l ir šiuo atveju nustačius, jog pareišk÷jas padar÷
šiurkštų tarnybinį nusižengimą, tur÷jo būti įvertinti min÷ti kriterijai. Kolegijos nuomone, parenkant
nuobaudą tur÷jo būti atsižvelgta į tai, kad pareišk÷jas asmens, dirbančio valstyb÷s tarnyboje, privačių

interesų deklaracijoje nurod÷ A. Stalaučinskien÷s projektavimo studiją, taigi atsakovui buvo žinoma
apie galimą privačių ir viešųjų interesų konfliktą.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 5 dalis
numato, kad institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas gali nušalinti valstybin÷je tarnyboje
dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar pri÷mimo procedūros, jeigu yra
pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą. Atsakovas,
nors ir žinodamas apie galimą interesų konfliktą, šia teise nepasinaudojo.
To paties įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad atitinkamų valstyb÷s ar
savivaldybių institucijų vadovai ar jų įgalioti atstovai kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys
valstybin÷je tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas. Atitinkamų valstyb÷s ar savivaldybių
institucijų vadovai ar jų įgalioti atstovai, kontroliuodami, kaip vykdomas šis įstatymas, remdamiesi
metin÷mis privačių interesų deklaracijomis arba asmens, dirbančio valstybin÷je tarnyboje, prašymu
parengia asmeniui rašytines rekomendacijas, kokių priemonių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę
veiklą suderintų su šio įstatymo reikalavimais (22 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Atsakovas šios
prievol÷s ne tik neįvykd÷, bet ir paskyr÷ pareišk÷ją Nuolatin÷s statybos komisijos pirmininku. Esant
tokioms aplinkyb÷ms, kolegija pripažįsta, kad tarnybinio nusižengimo padarymą iš dalies l÷m÷ ir
atsakovo veiksmai.
Byloje nenustatyta, kad nusižengimas būtų suk÷lęs kokius nors neigiamus padarinius, kad
d÷l to būtų nukent÷ję kiti asmenys ar viešasis interesas. Į tai taip pat turi būti atsižvelgiama,
parenkant atsakomyb÷s mastą. Reikšminga yra ir ta aplinkyb÷, kad pareišk÷jas iki šio nusižengimo
tarnybinių nuobaudų netur÷jo.
Šių argumentų pagrindu kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad
pareišk÷jui paskirta nuobauda yra pernelyg griežta, tod÷l naikintina.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
nutaria:
Apeliacinį skundą atmesti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.2.6. D÷l profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudas vidaus
reikalų įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų nariams. D÷l tarnybin÷s nuobaudos skyrimo
terminų. D÷l profesin÷s sąjungos procesin÷s pad÷ties, jai kreipusis į administracinį teismą
ginti savo nario teisių
Kai n÷ra profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo drausminei nuobaudai skirti
vidaus reikalų įstaigų pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui, arba atsisakymą duoti sutikimą
panaikinančio teismo sprendimo, paskirta tarnybin÷ nuobauda yra neteis÷ta.
Profesin÷s sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti
tarnybinę nuobaudą pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos
skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybin÷ nuobauda n÷ra skiriama pareigūnui d÷l jo
naryst÷s profesin÷se sąjungose, d÷l atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams
arba d÷l veiklos profesin÷se sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos
pagrįstumo ir kitų teis÷tumo klausimų.
Teismas, nagrin÷damas administracinę bylą, kurioje yra ginčijamas profesin÷s sąjungos
renkamojo organo nesutikimas d÷l tarnybin÷s nuobaudos skyrimo, privalo patikrinti, ar

nesutikimas yra grindžiamas d÷l pareigūno naryst÷s profesin÷se sąjungose, d÷l atstovavimo vidaus
reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba d÷l veiklos profesin÷se sąjungose, ar d÷l kitų
priežasčių. Teismas privalo nustatyti, ar profesin÷s sąjungos renkamojo organo nesutikimas
nepažeidžia vidaus reikalų įstaigos interesų, ar nekliudo vidaus reikalų įstaigai vykdyti įstatymais
jai priskirtų užduočių bei vidaus administravimo funkcijų, ar nekenkia vidaus tarnybos interesams.
Spręsdamas šį ginčą teismas neturi nagrin÷ti būsimos nuobaudos pagrįstumo klausimų, nesusijusių
su pareigūno naryste profesin÷je sąjungoje.
Laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka išnagrin÷jamas skundas d÷l profesin÷s sąjungos
renkamojo organo nesutikimo d÷l nuobaudos skyrimo pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui,
neįskaitomas į Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalyje nustatytą 30 dienų terminą.
Tais atvejais, kai profesin÷ sąjunga kreipiasi į administracinį teismą gindama konkretaus
profesin÷s sąjungos nario teises, pareišk÷ju teismo procese turi dalyvauti tas asmuo, kuris turi
materialinį teisinį suinteresuotumą teismo procese, t. y. profesin÷s sąjungos narys. Profesin÷
sąjunga tokiame teismo procese dalyvauja kaip administracin÷s bylos proceso dalyvis –
pareišk÷jo atstovas.
Administracin÷ byla Nr. A3-170-2004; Bylų kategorija 19.4

NUTARTIS
2004 m. balandžio 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Birut÷s Janavičiūt÷s, Gintaro Kryževičiaus,
Ričardo Piličiausko (praneš÷jas) ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant Giedrei Telksnienei,
dalyvaujant Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos atstovui Arūnui
Marcinkevičiui,
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato atstovams Leandrui Pociui, Egidijui
Radzevičiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Vilniaus
miesto Vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2003 m. spalio 31 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Vilniaus miesto
Vyriausiojo policijos komisariato skundą atsakovui Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Tomui Juoniui d÷l atsisakymo duoti
sutikimą skirti nuobaudą panaikinimo ir pagal pareišk÷jo Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo
įstaigų profesin÷s sąjungos skundą atsakovui Vilniaus miesto Vyriausiajam policijos komisariatui,
trečiajam suinteresuotam asmeniui Tomui Juoniui d÷l įsakymo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 2003 m. liepos 22 d. tarnybinio
patikrinimo išvadoje Nr. 1-2-R8-19 buvo konstatuota, kad jaunesnysis inspektorius Tomas Juonys
neatliko savo tiesioginių funkcijų, vilkino ikiteisminį tyrimą, taip pažeisdamas Baudžiamojo
proceso kodekso 2 straipsnį, 176 straipsnio 1 dalį, taip pat pažeid÷ Vilniaus miesto vyriausiojo
policijos komisariato darbo tvarkos taisyklių 3.1, 3.2, 3.3, 3.16 punktus, nustatančius pareigas

sąžiningai ir dorai dirbti, laiku ir tinkamai atlikti pavestas užduotis, laikytis darbo drausm÷s, laiku
ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukm÷s, visą darbo laiką skirti darbui, tiksliai vykdyti
administracijos nurodymus, negalint atvykti į darbą nustatytu laiku, apie tai pranešti tiesioginiam
darbo vadovui, kai neatvykstama į darbą d÷l ligos, pirmąją nedarbingumo dieną apie tai pranešti
tiesioginiam vadovui ir darbo laiko apskaitą tvarkančiam darbuotojui (b. l. 71).
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 2–asis policijos komisariatas 2003 m.
liepos 25 d. kreip÷si į profesinę sąjungą prašydamas sutikimo skirti drausminę nuobaudą –
papeikimą (b. l. 80).
Profesin÷ sąjunga 2003 m. rugpjūčio 4 d. nusprend÷ nesutikti su išvada skirti drausminę
nuobaudą – papeikimą – d÷l to, kad tarnybinio patikrinimo medžiagoje neteisingai nurodyta
T. Juonio pavard÷, siūloma nuobauda yra per griežta, T. Juonio kalt÷s n÷ra, nes ekspertiz÷s
atliekamos ilgą laiką ir nepriklauso nuo pareigūno, n÷ra duomenų, kad prokuroras būtų pareiškęs
priekaištus d÷l netinkamo darbo (b. l. 66–67).
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis komisaras 2003 m.
rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-V2-378, vadovaudamasis patikrinimo išvada Nr. 1-2-R8-19 ir
Vidaus tarnybos statuto 26 straipsniu, jaunesniajam inspektoriui Tomui Juoniui paskyr÷ tarnybinę
nuobaudą – papeikimą (b. l. 49).
Pareišk÷ja Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷ sąjunga byloje Nr. I41701/2003 kreip÷si į administracinį teismą prašydama pripažinti neteis÷tu Vilniaus miesto
vyriausiojo policijos komisariato vyriausiojo komisaro 2003 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 1V2-378 bei panaikinti šiuo įsakymu Tomui Juoniui, jaunesniajam inspektoriui, paskirtą tarnybinę
nuobaudą – papeikimą, priteisti iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 100 Lt žyminį
mokestį, išlaidas, susijusias su bylos nagrin÷jimu, bei atstovavimo išlaidas.
Profesin÷s sąjungos nuomone, įsakymas neteis÷tas ir naikintinas d÷l to, kad šis pareigūnas
yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos narys, tod÷l buvo
privalomas išankstinis profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimas. Pažym÷jo, kad profesin÷
sąjunga 2003 m. rugpjūčio 4 d. Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą informavo apie
priimtą nutarimą nesutikti su drausmin÷s nuobaudos skyrimu. Kai n÷ra profesin÷s sąjungos
sutikimo, drausminei nuobaudai skirti arba jos atsisakymą duoti sutikimą panaikinančio teismo
sprendimo, nuobauda T. Juoniui negal÷jo būti paskirta, o paskirta turi būti panaikinta. Vilniaus
miesto vyriausiasis policijos komisariatas vadovaujasi vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio
27 d. įsakymu Nr. IV-308 patvirtinta Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarka, tačiau šis teis÷s aktas įsigaliojo po ginčijamo įsakymo d÷l
tarnybin÷s nuobaudos paskyrimo pri÷mimo.
Atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas praš÷ Vilniaus apskrities
ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos skundą atmesti. Atsiliepime jis nurod÷, kad
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos sutikimas nebuvo būtinas, nes
Vidaus tarnybos statuto 44 straipsnio 3 punktas nurodo išankstinio sutikimo būtinumą tik
išrinktiems į renkamuosius vidaus reikalų įstaigos profesin÷s sąjungos organus. Tuo tarpu
T. Juonys n÷ra išrinktas į profesin÷s sąjungos renkamuosius organus, nevykdo jokios atstovavimo
veiklos, d÷l kurios numatomos garantijos, tod÷l nuobaudos derinimas su profesine sąjunga n÷ra
būtinas.
Pareišk÷jas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas byloje Nr. I10-1960/2003
kreip÷si į administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities tardytojų profesin÷s
sąjungos (nuo 2003 m. rugpjūčio 11 d. – Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷
sąjunga) atsisakymą duoti sutikimą skirti nuobaudą – papeikimą Vilniaus miesto vyriausiojo
policijos komisariato 2-ojo policijos komisariato KP NTS jaunesniajam inspektoriui Tomui
Juoniui, ir priteisti iš atsakovo 100 Lt žyminį mokestį. Skunde jis nurod÷, kad Vilniaus miesto
vyriausiasis policijos komisariatas, atlikęs tarnybinį patikrinimą, nustat÷, jog Vilniaus miesto
vyriausiojo policijos komisariato 2-ojo policijos komisariato KP NTS jaunesnysis inspektorius

T. Juonys 2003 m. birželio 20 d. pav÷lavo į darbą, taip pat neatliko savo tiesioginių funkcijų,
vilkino ikiteisminį tyrimą, pažeid÷ Baudžiamojo proceso kodekso 2 straipsnį, 176 straipsnio l dalį;
taip pat pažeid÷ Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato darbo tvarkos taisyklių,
patvirtintų Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiojo komisaro 2002 m. liepos
3 d. įsakymu Nr. 181 3.1, 3.2, 3.3, 3.16 punktus. Paaiškino, kad 2003 m. liepos 25 d. raštu Nr. 12-R4-6137 tarnybinio patikrinimo medžiaga pateikta Vilniaus apskrities tardytojų profesinei
sąjungai, o 2003 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. 31 ši profesin÷ sąjunga informavo, kad nesutinka su
išvada skirti nuobaudą – papeikimą. Pareišk÷jo nuomone, atsakovo atsisakymas nepagrįstas, nes
dokumentuose nurodyta pavard÷ Jonys yra tik technin÷ klaida. Taip pat nesutiko, kad T. Juoniui
siūloma nuobauda yra per griežta, nes buvo nustatytas ne vienas pažeidimas, šis pareigūnas ne tik
pav÷lavo į darbą, bet ir užvilkino kelių bylų tyrimą. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad pareigūno darbą
tiriant bylas privalo kontroliuoti ne tik prokurorai, bet ir tiesioginiai vadovai, tod÷l prokuroro
rašytinių pastabų nebuvimas n÷ra pagrindas T. Juonio tiesioginiams vadovams atimti galimybę
operatyviai ir adekvačiai reaguoti į kiekvieną policijos pareigūno padarytą tarnybinio nusižengimo
faktą. Tarnybinio patikrinimo metu surinktų faktinių duomenų visuma įrodo Vilniaus miesto
vyriausiojo policijos komisariato 2-ojo policijos komisariato KP NTS jaunesniojo inspektoriaus
T. Juonio veikoje esant tarnybinių nusižengimų, tod÷l siūlymas taikyti nuobaudą yra pagrįstas.
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato nuomone, profesin÷s sąjungos atsisakymas
duoti sutikimą skirti T. Juoniui drausminę nuobaudą pažeidžia darbdavio teises, užkerta kelią
adekvačių drausminio poveikio priemonių taikymui. Vien pav÷lavimo atvykti į tarnybą fakto
pakanka drausminei nuobaudai skirti. Pareišk÷jas paaiškinime nurod÷, kad jis pav÷lavo į tarnybą
be priežasties. Atstovų teigimu, profesin÷s sąjungos sutikimo skirti drausminę nuobaudą šiuo
atveju nereik÷jo, nes toks sutikimas reikalingas tik renkamiems profesin÷s sąjungos nariams.
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷ sąjunga atsiliepime nurod÷, kad
nesutinka su Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato skundu. Paaiškino, kad jaunesnysis
inspektorius T. Juonys per visą darbo laikotarpį Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato
2-ojo policijos komisariate drausminių nuobaudų netur÷jo. Nei ikiteisminio tyrimo pareigūno
veiksmus kontroliuojantis prokuroras, nei vadovai tiesiogiai n÷ra pareiškę priekaištų d÷l T. Juonio
netinkamo darbo. Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 2003 m. rugpjūčio 21 d.
paskirta drausmin÷ nuobauda – papeikimas yra per griežta, nes pažeidimas padarytas pirmą kartą.
Be to, tarnybinio patikrinimo metu neatsižvelgta į T. Juonio tiriamų bylų skaičių, paskirtų
ekspertiz÷s išvadų įtaką tolimesniam tyrimui bei Baudžiamojo proceso įstatymo pasikeitimo įtaką
bylų tyrimui, o šios aplinkyb÷s taip pat yra svarbios, siekiant objektyviai įvertinti T. Juonio darbą.
Pažym÷jo, kad tyrimas negal÷jo būti nešališkas, esant tiesioginio pavaldumo santykiams.
Trečiasis suinteresuotas asmuo T. Juonys praš÷ tenkinti Vilniaus apskrities ikiteisminio
tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos skundą. Paaiškino, kad galiojančių nuobaudų neturi.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. spalio 15 d. nutartimi bylas sujung÷,
vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi ir motyvuodamas,
kad abiejose bylose keliami reikalavimai yra tarpusavyje susiję, grindžiami tomis pačiomis
faktin÷mis aplinkyb÷mis, bylose dalyvauja tie patys proceso dalyviai (b. l. 107).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. spalio 31 d. sprendimu nusprend÷
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos skundą patenkinti visiškai:
panaikinti Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiojo komisaro 2003 m.
rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. L-V2-378 paskirtą tarnybinę nuobaudą – papeikimą Vilniaus miesto
vyriausiojo policijos komisariato 2-ojo policijos komisariato KP NTS jaunesniajam inspektoriui
T. Juoniui; iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus apskrities ikiteisminio
tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos naudai priteisti 248 Lt teismo išlaidų. Teismas taip pat
nusprend÷ Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato skundą patenkinti visiškai: panaikinti
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos atsisakymą duoti sutikimą
skirti nuobaudą Tomui Juoniui. Teismas nustat÷, kad T. Juonys yra Vilniaus apskrities

ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos narys. Teismas konstatavo, kad Vidaus tarnybos
statuto patvirtinimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalyje įsakmiai nurodyta, jog, skiriant drausmines
nuobaudas, reikalingas išankstinis profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimas. Teismas
padar÷ išvadą, kad Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas skirdamas papeikimą
T. Juoniui pasielg÷ neteis÷tai, tod÷l ginčijamas įsakymas naikintinas. Teismas pažym÷jo, kad
proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų
atlyginimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio l dalis). Vilniaus apskrities
ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷ sąjunga pateik÷ įrodymus apie tur÷tas teismo išlaidas – PVM
sąskaitą–faktūrą, kasos pajamų orderio kvitą (248 Lt), žyminio mokesčio kvitą (102 Lt). Teismas
nurod÷, kad abiejų šalių skundai tenkintini, tod÷l žyminis mokestis nepriteisiamas. Teismas,
ištyręs profesin÷s sąjungos atsisakymo duoti sutikimą skirti nuobaudą T. Juoniui motyvus, padar÷
išvadą, kad atsisakymas nepagrįstas. Teismas nurod÷, kad profesin÷ sąjunga akcentuoja, kad
tarnybiniame patikrinime nurodytas Jonys. Tai pripažintina rašymo apsirikimu. Teismo nuomone,
tikslinga panaikinti šį atsisakymą ir pasiūlyti Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui
dar kartą kreiptis į profesinę sąjungą d÷l sutikimo skirti drausminę nuobaudą pagal Vidaus
tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo keliamus reikalavimus.
Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniu skundu prašo pakeisti
pirmosios instancijos teismo sprendimą iš dalies: dalį, kuria Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato skundas patenkintas visiškai ir panaikintas Vilniaus apskrities tardytojų profesin÷s
sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti nuobaudą T. Juoniui, palikti nepakeistą, o reikalavimus
pagal profesin÷s sąjungos skundą atmesti kaip nepagrįstus bei pateiktus netinkamos šalies. Taip
pat prašo priteisti iš Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos sumok÷tą
žyminį mokestį (150 Lt). Apelianto nuomone, profesin÷s sąjungos sutikimas nebuvo būtinas, nes
Vidaus tarnybos statuto (toliau – Statuto) 44 straipsnio 3 punktas nurodo išankstinio sutikimo
būtinumą tik išrinktiems į renkamuosius vidaus reikalų įstaigos profesin÷s sąjungos organus.
Tokių garantijų pagrįstumą ir būtinumą nulemia 1971 m. Tarptautin÷s darbo organizacijos
konvencijos Nr. 135 „D÷l darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmon÷je“
nuostatos. Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, T. Juonys n÷ra išrinktas
į profesin÷s sąjungos renkamuosius organus, nevykdo jokios darbuotojų atstovavimo veiklos, d÷l
kurios ir yra numatomos garantijos, tod÷l nuobaudos derinimas su profesine sąjunga n÷ra būtinas.
Be to, tokį aiškinimą pagrindžia ir vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas
Nr. IV–308, kuriuo patvirtintos Tvarkos III dalies 26 punktas nurodo, kad skiriant tarnybinę
nuobaudą (išskyrus atleidimą iš vidaus tarnybos) pareigūnui, išrinktam į renkamuosius vidaus
reikalų statutin÷s įstaigos profesin÷s sąjungos organus, reikalingas išankstinis tos profesin÷s
sąjungos renkamojo organo sutikimas. Teigia, kad Statuto 43 straipsnio 4 punkto nuostata, kuria
r÷m÷si savo skunde profesin÷ sąjunga taip pat numato garantijas, susijusias su nuobaudų skyrimu
d÷l naryst÷s profesin÷se sąjungose, d÷l atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų
nariams arba d÷l veiklos profesin÷se sąjungose. Nurodo, kad teismas nepagrįstai vadovaujasi tik
gramatiniu teis÷s akto aiškinimo būdu. Statuto 43 straipsnio 4 dalies aiškinimas, kad reikia gauti
sutikimą iš profesin÷s sąjungos prieš skiriant nuobaudą kiekvienam profesin÷s sąjungos nariui,
prieštarauja sisteminiam bei loginiam įstatymo aiškinimo būdui. Pažymi, kad teismo siūlymas
Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui dar kartą kreiptis į profesinę sąjungą d÷l
sutikimo skirti nuobaudą yra betikslis, nes baig÷si terminas drausminei nuobaudai skirti. Mano,
kad profesin÷ sąjunga neduodama savo sutikimo bausti asmenį net esant akivaizdiems
pažeidimams įgyja nepagrįstą pranašumą prieš darbdavį, nes net teismo keliu panaikinus neteis÷tą
atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą l m÷nesio terminas bus praleistas. Tod÷l
mano, kad teismas tur÷tų spręsti klausimą d÷l Statuto nuostatų atitikimo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai arba remtis Konstitucija kaip tiesiogiai taikomu aktu. Apelianto nuomone, teismas
taip pat nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. kovo 10 d. nutartyje civilin÷je
byloje Nr. 3K–3–330/2003 suformuotos praktikos, pagal kurią profesin÷ organizacija, turinti

įgaliojimų nagrin÷ti ginčą ikiteismin÷se darbo ginčo stadijose, teisme n÷ra ginčo šalis ir n÷ra
tinkamas ieškovas. Tod÷l šiuo atveju pagal profesin÷s sąjungos skundą pastaroji yra netinkama
šalis jos skundžiamojoje dalyje. Taip pat pažymi, kad teismas, patenkindamas abiejų šalių
skundus, nepagrįstai visas išlaidas priteis÷ tik vienai šaliai.
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo profesin÷ sąjunga prašo Vilniaus miesto vyriausiojo
policijos komisariato apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. spalio 31 d. sprendimą palikti galioti. Paaiškina, kad T. Juonys yra Vilniaus apskrities
ikiteisminio tyrimo profesin÷s sąjungos narys. Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo
43 straipsnio 4 punkto nuostata numato, kad, skiriant drausmines nuobaudas, yra reikalingas
išankstinis profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimas. Profesin÷s sąjungos nuomone,
Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas neteisingai aiškina min÷to įstatymo
43 straipsnio 4 punkto nuostatą. Teismo sprendimas yra teis÷tas ir teisingas, nes priimant įsakymą
d÷l tarnybin÷s nuobaudos paskyrimo buvo pažeista pagrindin÷ nuobaudų skyrimo procedūra,
apibr÷žta imperatyvia įstatymo nuostata.
Trečiasis suinteresuotas asmuo T. Juonys prašo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
spalio 31 d. sprendimą palikti galioti. Paaiškina, kad jis yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo
profesin÷s sąjungos narys. Pažymi, kad pagal Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo
43 straipsnio 4 punktą, skiriant drausmines nuobaudas, yra reikalingas išankstinis profesin÷s
sąjungos renkamojo organo sutikimas. Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas
drausminę nuobaudą paskyr÷ nepaisydamas Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesin÷s sąjungos atsisakymo duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas netenkinamas.
D÷l profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudas vidaus reikalų
įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų nariams – būtinumo
Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad darbuotojui, įmon÷je
veikiančios profesin÷s sąjungos renkamojo organo nariui, skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus
drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesin÷s sąjungos renkamojo
organo sutikimas. Tačiau Profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnio 2 dalis numato, kad šio
įstatymo taikymo ypatyb÷s krašto apsaugos, policijos, valstyb÷s saugumo ir kitose organizacijose
gali būti nustatytos šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Taigi nors
Profesinių sąjungų įstatymas yra bendro pobūdžio įstatymas ir nustato profesinių sąjungų veiklos
pagrindus (šio įstatymo preambul÷), bet kartu įstatyme yra įtvirtinta ir nuostata, kad atskirose
veiklos srityse įstatymu gali būti nustatytos ir kitokios taisykl÷s. Pažym÷tina, kad Profesinių
sąjungų įstatyme n÷ra nustatyta, kad krašto apsaugos, policijos, valstyb÷s saugumo ir kitose
organizacijose profesinių sąjungų teis÷s privalo būti siauresn÷s. Taigi Profesinių sąjungų įstatymo
21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nenustatytos absoliučios taisykl÷s, taikomos visiems valstyb÷s
tarnautojams ar statutiniams pareigūnams.
2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto
43 straipsnio 1 dalyje vidaus reikalų įstaigų pareigūnams yra suteikta teis÷ steigti profesines
sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Šio statuto devintajame skirsnyje (43–45 straipsniai)
yra reglamentuojami profesinių sąjungų veiklos ypatumai vidaus reikalų įstaigose.
Statuto 43 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad profesinių sąjungų nariams (išskyrus išimtį,
nustatytą šio straipsnio 5 dalyje ir šio Statuto 53 straipsnio 1 dalies 13 punkte, t. y. pareigūnas,

išrinktas į renkamuosius vidaus reikalų įstaigos profesin÷s sąjungos organus, atleidžiamas iš
vidaus tarnybos, jei su juo ši profesin÷ sąjunga sudaro darbo sutartį) negali būti taikomos
tarnybin÷s nuobaudos ir atleidimas iš tarnybos d÷l jų naryst÷s profesin÷se sąjungose, d÷l
atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba d÷l veiklos profesin÷se
sąjungose. Skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo,
taip pat reikalingas išankstinis profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimas. To paties Statuto
44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pareigūnui, išrinktam į renkamuosius vidaus reikalų įstaigos
profesin÷s sąjungos organus ir tarnaujančiam vidaus tarnyboje, skiriant tarnybines nuobaudas
(išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos) reikalingas išankstinis tos profesin÷s
sąjungos renkamojo organo sutikimas. Aiškinant šias teis÷s normas gramatiniu, taip pat šias ir jau
pamin÷tas Profesinių sąjungų įstatymo normas ir sisteminiu būdu, akivaizdu, kad Statuto
43 straipsnio 4 dalies antrajame sakinyje yra suformuluota santykinai savarankiška teis÷s norma,
nustatanti, kad profesinių sąjungų nariams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę
nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesin÷s sąjungos renkamojo organo
sutikimas. Taigi Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalis numato platesnes apsaugos
garantijas vidaus reikalų sistemos pareigūnams – profesinių sąjungų nariams, nei jos nustatomos
Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje, t. y. profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimas
skirti tarnybinę nuobaudą, išskyrus atleidimą iš tarnybos, yra privalomas visais atvejais skiriant
nuobaudas profesinių sąjungų nariams, o ne tik profesin÷s sąjungos renkamojo organo nariams.
Taip įstatymai aiškinami ir administracinių teismų praktikoje (pvz., administracin÷ byla Nr. A71189-2003). Kai n÷ra profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo drausminei nuobaudai skirti
vidaus reikalų įstaigų pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui, arba atsisakymą duoti sutikimą
panaikinančio teismo sprendimo, paskirta tarnybin÷ nuobauda yra neteis÷ta.
Nepagrįsti apelianto argumentai, kad išd÷stytas įstatymų aiškinimas yra negalimas, nes
Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalyje ir Vidaus tarnybos statuto 44 straipsnio 3 dalyje
dviejuose skirtinguose straipsniuose du kartus numatoma tokia pat teis÷s norma. Vidaus tarnybos
statuto 43 straipsnio 4 dalis ir Vidaus tarnybos statuto 44 straipsnio 3 dalis pagal savo turinį
nesutampa. Be to, Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnyje yra reglamentuojami profesinių sąjungų
veiklos ypatumai, o Vidaus tarnybos statuto 44 straipsnyje – vidaus reikalų įstaigos vadovų ir
profesinių sąjungų tarpusavio santykiai. Nors šiuose straipsniuose išd÷stytos normin÷s
medžiagos dalis sutampa ir d÷l to yra abejonių d÷l teis÷kūros technikos tobulumo išd÷stant
norminę medžiagą atskiruose įstatymo straipsniuose, bet teis÷kūros technikos netobulumas
pamin÷tose normose nesudaro pakankamo pagrindo teismui aiškinti įstatymus apelianto nurodytu
būdu.
Apelianto nurodytas vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308
patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo
tvarkos 26 punktas nenustato kitokių taisyklių, nei yra nustatyta Vidaus tarnybos statuto
43 straipsnio 4 dalyje. Be to, min÷tas vidaus reikalų ministro įsakymas negaliojo T. Juonio
tarnybinio nusižengimo tyrimo ir tarnybin÷s nuobaudos paskyrimo metu ir n÷ra taikytinas šioje
byloje.
Apelianto nurodytoje Konvencijoje „D÷l darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų
galimybių įmon÷je“ n÷ra nuostatų, draudžiančių nacionalin÷je teis÷je nustatyti profesinių sąjungų
nariams tokias pat garantijas kaip ir profesinių sąjungų renkamųjų organų nariams.
D÷l profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudas vidaus reikalų
įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų nariams – turinio
Kaip jau nurodyta, Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalis numato garantiją vidaus
reikalų sistemos pareigūnams – profesinių sąjungų nariams – profesin÷s sąjungos renkamojo
organo sutikimas skirti tarnybinę nuobaudą, išskyrus atleidimą iš tarnybos, yra privalomas visais

atvejais. Aiškinantis šios garantijos turinį ir realizavimo tvarką privalu atsižvelgti į kitas Vidaus
tarnybos statuto normas, sistemiškai susijusias su teis÷s normomis, nurodytomis Vidaus tarnybos
statuto 43 straipsnyje ir reguliuojančias profesinių sąjungų vidaus reikalų įstaigose statusą, vidaus
reikalų sistemos pagrindus.
Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnyje yra nustatyta, kad profesin÷s sąjungos veikia
laikydamosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų.
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstyb÷s
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“. Šiomis Konstitucijos nuostatomis yra įtvirtintas
visų asmenų lygyb÷s principas. Jo turi būti laikomasi taikant įstatymus. Šis principas įpareigoja
vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esm÷s tokius pat faktus savavališkai
vertinti skirtingai. Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas visų asmenų lygyb÷s principas reiškia
žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, šis principas nustato formalią visų
asmenų lygybę, taip pat tai, kad asmenys negali būti diskriminuojami arba kad jiems negali būti
teikiama privilegijų. Šis konstitucinis principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas
nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose pad÷tyse,
atžvilgiu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 30 d. ir 2000 m. geguž÷s
8 d. nutarimai). Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vidaus tarnyba
grindžiama lygiateisiškumo principu. Aiškindamas šias teis÷s normas teismas pažymi, kad vidaus
reikalų sistemos pareigūnai – profesinių sąjungų nariai ir vidaus reikalų sistemos pareigūnai,
nesantys profesinių sąjungų nariai, yra ir privalo būti traktuojami kaip lygūs įgyvendindami savo
pagrindines teises, numatytas Vidaus tarnybos statute ir kituose įstatymuose. Naryst÷ profesin÷je
sąjungoje vidaus reikalų sistemos pareigūno statuso nekeičia ir nesukuria tokios pareigūno
pad÷ties, d÷l kurios pareigūnas, būdamas profesin÷s sąjungos narys, gali būti traktuojamas iš
esm÷s skirtingai nuo pareigūnų, kurie n÷ra profesin÷s sąjungos nariai. Būtinyb÷ gauti sutikimą yra
garantija profesin÷s sąjungos nariams, kuri būtina, kad būtų išvengta galimyb÷s diskriminuoti
pareigūnus d÷l jų veiklos profesin÷je sąjungoje, t. y. kad su jais nebūtų susidorota už tokią jų
veiklą, taip pat užtikrinant lygias su kitais pareigūnais teises.
Be to, iš Vidaus tarnybos statuto 1–5, 11 skirsnių matyti, kad tarnyba vidaus reikalų
įstaigose grindžiama statutiniais santykiais. To paties Statuto 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
profesin÷s sąjungos neturi teis÷s paveikti vidaus reikalų įstaigos funkcijų įgyvendinimo, o
43 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad profesinių sąjungų veikla vidaus reikalų įstaigoje šios vidaus
reikalų įstaigos vadovo teikimu įstatymų nustatyta tvarka gali būti sustabdyta ar nutraukta, jeigu
jos vykdoma veikla prieštarauja įstatymams ir trukdo įgyvendinti funkcijas siekiant užtikrinti
žmogaus teises ir viešąjį saugumą. Aiškindamas šias teis÷s normas teismas pažymi, kad statutinių
santykių pobūdis lemia ypatingą drausm÷s ir drausmin÷s atsakomyb÷s reikšmę vidaus reikalų
įstaigose, o jų specifika kelia vidaus reikalų įstaigų pareigūnams ir didesnius reikalavimus.
Tinkamos drausm÷s užtikrinimas – vidaus reikalų įstaigų veiklos efektyvumo užtikrinimo
priemon÷. D÷l šių aplinkybių vidaus reikalų įstaigos vadovyb÷, nepriklausomai nuo pareigūno
naryst÷s profesin÷je sąjungoje, turi tur÷ti galimybę operatyviai ir tinkamai reaguoti į kiekvieną
pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, o tokios galimyb÷s nepagrįstas apribojimas gal÷tų
sutrikdyti tarnybinę drausmę, taip sukeliant pavojų viešajam interesui. Pamin÷tos teis÷s normos
nustato profesin÷ms sąjungoms pareigą savo teis÷mis naudotis protingai, jomis nepiktnaudžiauti ir
be pakankamo pagrindo neriboti darbdavio teisių.
Teismas, atsižvelgdamas į išd÷stytas teis÷s normas ir nurodytus argumentus bei
įvertindamas tai, kad įstatymų leid÷jas Vidaus tarnybos statuto nuostatą, numatančią profesin÷s
sąjungos renkamojo organo sutikimo būtinumą skiriant tarnybinę nuobaudą, įd÷jo į 43 straipsnio
4 dalį, kurioje yra papildomai nurodyta, kad profesinių sąjungų nariams negali būti taikomos
tarnybin÷s nuobaudos ir atleidimas iš tarnybos d÷l jų naryst÷s profesin÷se sąjungose, d÷l
atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba d÷l veiklos profesin÷se
sąjungose, daro išvadą, kad profesin÷s sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti

išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui – profesin÷s sąjungos narui, privalo
įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybin÷ nuobauda n÷ra
skiriama pareigūnui d÷l jo naryst÷s profesin÷se sąjungose, d÷l atstovavimo vidaus reikalų įstaigų
profesinių sąjungų nariams arba d÷l veiklos profesin÷se sąjungose, nevertindamas pareigūnui
inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teis÷tumo klausimų, pvz., ar įrodytas pažeidimo faktas,
kaip kvalifikuotina pažeid÷jo veika, kokia konkreti tarnybin÷ nuobauda skirtina pareigūnui.
Teismas, nagrin÷damas administracinę bylą, kurioje yra ginčijamas profesin÷s sąjungos
renkamojo organo nesutikimas d÷l tarnybin÷s nuobaudos skyrimo, privalo patikrinti, ar
nesutikimas yra grindžiamas d÷l pareigūno naryst÷s profesin÷se sąjungose, d÷l atstovavimo vidaus
reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba d÷l veiklos profesin÷se sąjungose, ar d÷l kitų
priežasčių. Teismas privalo nustatyti, ar profesin÷s sąjungos renkamojo organo nesutikimas
nepažeidžia vidaus reikalų įstaigos interesų, ar nekliudo vidaus reikalų įstaigai vykdyti įstatymais
jai priskirtų užduočių bei vidaus administravimo funkcijų, ar nekenkia vidaus tarnybos
interesams. Spręsdamas šį ginčą teismas neturi nagrin÷ti būsimos nuobaudos pagrįstumo
klausimų, nesusijusių su pareigūno naryste profesin÷je sąjungoje. Taip įstatymai aiškinami ir
susiklosčiusioje teismų praktikoje (pvz., civilin÷ byla Nr. 3K-7-1136/2000, administracin÷s bylos
Nr. A4-1240-2003, Nr. A11-37/2004).
D÷l tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminų kreipusis į profesin÷s sąjungos renkamą
organą d÷l sutikimo skiriant nuobaudas vidaus reikalų įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų
nariams
Kaip jau nurodyta, Vidaus tarnybos statute yra įtvirtinta teis÷s norma, draudžianti be
profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo arba atsisakymą duoti sutikimą panaikinančio
teismo sprendimo skirti vidaus reikalų įstaigų pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui tarnybinę
nuobaudą. Kaip matyti iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 straipsnio, bylos, kurioje yra
ginčijamas profesin÷s sąjungos renkamojo organo nesutikimas d÷l tarnybin÷s nuobaudos skyrimo,
nagrin÷jimas gali užtrukti keletą m÷nesių. Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta,
kad tarnybin÷ nuobauda turi būti paskirta ne v÷liau kaip per 30 dienų nuo tarnybinio nusižengimo
išaišk÷jimo dienos. Negalima skirti tarnybin÷s nuobaudos, jei nuo nusižengimo padarymo dienos
pra÷jo vieneri metai. To paties įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad į šio straipsnio
3 dalyje nustatytą 30 dienų terminą neįskaitomas laikas, kai pareigūnas nebuvo tarnyboje d÷l ligos
ar atostogų. Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 4 dalyje nustatyti laikotarpiai susiję su
pareigūno, kuris traukiamas tarnybin÷n atsakomyb÷n, nebuvimu darbe d÷l svarbių priežasčių. Šių
laikotarpių neįskaičiavimo į terminą nuobaudai skirti paskirtis – būtinyb÷ užtikrinti prielaidas
objektyviai nustatyti visas reikšmingas aplinkybes nuobaudai skirti ir garantuoti galimybę
pareigūnui gintis nuo gresiančios tarnybin÷s atsakomyb÷s. Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio
4 dalis nereglamentuoja, ar laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka išnagrin÷jamas skundas d÷l
profesin÷s sąjungos renkamojo organo nesutikimo d÷l nuobaudos skyrimo pareigūnui, įskaitomas
ar ne į Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalyje nustatytą 30 dienų terminą. Aiškinant kitaip
– kad Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 4 dalyje yra nustatyti visi laikotarpiai, kurie
neįskaitomi į Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalyje nustatytą 30 terminą, būtų paneigta
prezumpcija, kad įstatymų leid÷jas elgiasi protingai nustatydamas teis÷s normas, nes ginčas
teisme d÷l profesin÷s sąjungos renkamojo organo atsisakymo duoti sutikimą skirti nuobaudas
objektyviai negali būti išnagrin÷tas per 30 dienų terminą, ir naryst÷ profesin÷je sąjungoje užkirstų
galimybę taikyti tarnybines nuobaudas pareigūnams. Taigi teismas konstatuoja, kad Vidaus
tarnybos statute n÷ra nustatyta, kaip tur÷tų būti skaičiuojami terminai tarnybinei nuobaudai
paskirti kreipusis į profesin÷s sąjungos renkamąjį organą d÷l sutikimo skiriant nuobaudas vidaus
reikalų įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų nariams.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu n÷ra
įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, ir įstatymo, reglamentuojančio panašius santykius,
teismas vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir
protingumo kriterijais. Teismas, atsižvelgdamas į šiame sprendime nurodytas teis÷s normas ir
ginčą sprendžiant taikytinus teis÷s principus, konstatuoja, kad laikas, per kurį įstatymų nustatyta
tvarka išnagrin÷jamas skundas d÷l profesin÷s sąjungos renkamojo organo nesutikimo d÷l
nuobaudos skyrimo pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui – neįskaitomas į Vidaus tarnybos
statuto 26 straipsnio 3 dalyje nustatytą 30 dienų terminą.
D÷l profesin÷s sąjungos atsisakymo duoti sutikimą T. Juoniui drausminei nuobaudai
paskirti
Ši teismo sprendimo dalis n÷ra skundžiama apeliaciniu skundu. Teismas patikrinęs šios
teismo sprendimo dalies teis÷tumą ir pagrįstumą Administracinių bylų teisenos įstatymo
136 straipsnio tvarka konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino teismui
pateiktus įrodymus ir padar÷ pagrįstą išvadą, kad profesin÷s sąjungos atsisakymas duoti sutikimą
T. Juoniui drausminei nuobaudai paskirti yra nepagrįstas – profesin÷ sąjunga netur÷jo teisinio
pagrindo analizuoti drausmin÷s pažeidimo fakto, nuobaudos pagrįstumo ir teis÷tumo klausimo ir
tokiu atsisakymu duoti sutikimą patraukti trečiuosius suinteresuotus asmenis drausmin÷n
atsakomyb÷n nepagrįstai suvarž÷ policijos komisariato galimybę operatyviai ir adekvačiai
reaguoti į policijos pareigūnų netinkamą elgesį. Tokia aplinkyb÷ – pakankamas pagrindas
profesin÷s sąjungos nesutikimą pripažinti nepagrįstu.
D÷l Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato komisaro 2003 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymo Nr. 1-V2-378 teis÷tumo
Byloje įrodyta, kad T. Juonys yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s
sąjungos narys (b. l. 6). Taip pat įrodyta, kad Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato
komisaro 2003 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-V2-378 T. Juoniui drausmin÷ nuobauda paskirta
negavus šios profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo. Imperatyvi įstatymo norma nustato,
kad skiriant nuobaudas profesinių sąjungų nariams yra reikalingas išankstinis profesin÷s sąjungos
renkamojo organo sutikimas. Šiuo atveju T. Juonys yra nubaustas tokio sutikimo negavus, tod÷l
pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarnybin÷ nuobauda paskirta neteis÷tai, yra teisinga.
Tarnybin÷s nuobaudos paskyrimas iš anksto negavus profesin÷s sąjungos sutikimo yra esminis
procedūrinis pažeidimas, kuris yra pakankamas pagrindas paskirtai nuobaudai panaikinti. Taigi
pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino neteis÷tą aktą.
Apeliacin÷s instancijos teismas šalina iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus,
kad tikslinga pasiūlyti Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui dar kartą kreiptis į
profesinę sąjungą d÷l sutikimo skirti drausminę nuobaudą pagal Vidaus tarnybos statuto
patvirtinimo įstatymo keliamus reikalavimus, nes toks teismo pasiūlymas n÷ra pagrįstas įstatymu.
Vilniaus miesto Vyriausiasis policijos komisariatas jau kreip÷si į profesin÷s sąjungos renkamąjį
organą. Taip pat teismo sprendimu yra pripažinta, kad profesin÷s sąjungos renkamasis organas
nepagrįstai nedav÷ sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą T. Juoniui. Taigi Vilniaus miesto
vyriausiasis policijos komisariatas turi teisę skirti tarnybinę nuobaudą T. Juoniui vadovaudamasis
2003 m. liepos 22 d. tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 1-2-R8-19, jeigu n÷ra praleisti Vidaus
tarnybos statuto 26 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyti terminai.
D÷l profesin÷s sąjungos procesin÷s pad÷ties, jai kreipusis ginti profesin÷s sąjungos nario
teisių į administracinį teismą

Kaip matyti iš skundo (b. l. 3), profesin÷ sąjunga kreip÷si į teismą nurodydama save
pareišk÷ju, Tomą Juonį – trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Skundą pasiraš÷ profesin÷s sąjungos
pirmininkas. Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrin÷jo pamin÷tų asmenų procesin÷s pad÷ties
nekeisdamas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas
suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta
pažeista ar ginčijama jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas. Iš šios teis÷s normos išplaukia,
kad pareišk÷jo, kaip ginčo (administracin÷s bylos) šalies ir administracin÷s bylos proceso šalies
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 straipsnio 1 ir 2 dalys), požymis yra materialinis
teisinis suinteresuotumas, t. y. pareišk÷jas turi tur÷ti aiškiai identifikuojamą suinteresuotumą
apginti materialiosios teis÷s normų saugomą teisę ar interesą. Iš skundo dalyko bei pagrindo
matyti, kad profesin÷ sąjunga skundu gina jos nario Tomo Juonio subjektyviąją teisę nebūti
nepagrįstai ir neteis÷tai nubaustam tarnybine nuobauda. Skundo patenkinimas profesinei sąjungai
nesukelia teisinių pasekmių – nepakeičia profesin÷s sąjungos turimų teisių ir pareigų apimties.
Skundo reikalavimo patenkinimas sukelia teisines pasekmes tik profesin÷s sąjungos nariui Tomui
Juoniui. Taigi teismas konstatuoja, kad šioje byloje profesin÷ sąjunga neturi savarankiško
materialinio teisinio suinteresuotumo.
Be to, Profesinių sąjungų įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad profesin÷s
sąjungos atstovauja profesin÷s sąjungos nariams santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotuoju atstovu,
profesin÷s sąjungos gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkte teismui nustatyta teis÷ imtis
nagrin÷ti administracinę bylą pagal įstatymų nustatytų institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų
kreipimąsi d÷l kitų asmenų teisių gynimo. Iš pamin÷tų teis÷s normų matyti, kad įstatymas suteikia
teisę profesinei sąjungai atstovauti savo narių interesams ir kreiptis į teismą, tačiau tokiu atveju
profesin÷ sąjunga veikia kaip darbuotojo (šios profesin÷s sąjungos nario) atstovas, o ne kaip
administracin÷s bylos proceso šalis.
Įvertindamas šias teis÷s normas teismas konstatuoja, kad tais atvejais, kai profesin÷
sąjunga kreipiasi į administracinį teismą gindama konkretaus profesin÷s sąjungos nario teises,
pareišk÷ju teismo procese turi dalyvauti tas asmuo, kuris turi materialinį teisinį suinteresuotumą
teismo procese, t. y. profesin÷s sąjungos narys. Profesin÷ sąjunga tokiame teismo
procese dalyvauja kaip administracin÷s bylos proceso dalyvis – pareišk÷jo atstovas.
Pirmosios instancijos teismas neatsižvelg÷ į šias teis÷s normas ir nesprend÷ tinkamo
pareišk÷jo klausimo pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 54 straipsnį. Apeliacin÷s
instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Tomas Juonys dalyvavo nagrin÷jant bylą teisme,
išreišk÷ savo sutikimą d÷l jo teisių gynimo šiame procese (b. l. 7), kad pamin÷tas procesinis
pažeidimas netur÷jo įtakos bylos teisingam išsprendimui, vertina, kad padarytas procesinis
pažeidimas n÷ra esminis ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 1 dalis).
D÷l bylų sujungimo
Pirmosios instancijos teismas sujung÷ dvi bylas. Administracinių bylų teisenos įstatymo
69 straipsnyje „Bylų sujungimas ir išskyrimas“ yra nustatyta, kad teismas, nustatęs, kad tame
pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio
akto teis÷tumą arba skundas (prašymas) paduotas skirtingų pareišk÷jų, tačiau d÷l to paties
atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrin÷jimo iš esm÷s pabaigos nutartimi
gali juos sujungti į vieną bylą. Šia teis÷s norma yra išsamiai reglamentuotas bylų sujungimas
administraciniame procese ir pateiktas baigtinis pagrindų sąrašas, kada administracines bylas
galima sujungti. Pirmosios instancijos teismas bylas sujung÷ nesant įstatyme numatyto pagrindo,
t. y. padar÷ procesinį pažeidimą. Tačiau apeliacin÷s instancijos teismas nustat÷, kad pamin÷tas

procesinis pažeidimas netur÷jo įtakos bylos teisingam išsprendimui, tod÷l vertina, kad padarytas
procesinis pažeidimas n÷ra esminis ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 1 dalis).
D÷l teismo išlaidų paskirstymo
Apeliantas nurodo, kad nesutinka su teismo išlaidų paskirstymu. Bet apeliantas nesutikimo
nepagrind÷ procesin÷s teis÷s normomis ir faktin÷mis bylos aplinkyb÷mis. Apeliacin÷s instancijos
teismas patikrinęs šios dalies skundžiamą sprendimą nenustat÷, kad pirmosios instancijos teismas
būtų netinkamai aiškinęs ir taikęs procesin÷s teis÷s normas ar netinkamai vertinęs įrodymus.
Vilniaus apygardos administracinis teismas teisingai vertino teismui pateiktus įrodymus,
panaikinti skundžiamą sprendimą n÷ra įstatyme numatytų pagrindų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.2.7. D÷l vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo
Statutinių vidaus reikalų sistemos pareigūnų atestaciją nustato specialios statutin÷s
normos, tod÷l Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios valstyb÷s tarnautojų
neeilinę atestaciją, netaikytinos.
Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 dalies nuostata, kad neeilin÷ atestacija gali būti
surengta prireikus, aiškintina kaip vidaus reikalų ministro ar vidaus reikalų įstaigos vadovo teis÷
surengti neeilinę atestaciją esant tam tikroms faktin÷ms aplinkyb÷ms, kurios kelia abejonių d÷l
pareigūno kvalifikacijos, taip pat d÷l pareigūno atitikimo Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnyje
nustatytiems reikalavimams.
Administracin÷ byla Nr. A4-422-2004; Bylų kategorija 19.3

NUTARTIS
2004 m. geguž÷s 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Gintaro
Kryževičiaus, Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja), Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant apeliantui Kęstučiui Pauliukui,
apelianto atstovui advokato pad÷j÷jui Arūnui Žliobai,
atsakovo atstovei Jolantai Bružaitei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
K. Pauliuko apeliacinį skundą d÷l Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2004 m. sausio 19 d.

sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo K. Pauliuko skundą atsakovui Valstyb÷s sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos
rinktinei d÷l įsakymo pripažinimo neteis÷tu.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Kęstutis Pauliukas praš÷ teismą pripažinti neteis÷tu Valstyb÷s sienos apsaugos
tarnybos Pakrančių apsaugos rinktin÷s vado 2003 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. 10-217 ,,D÷l
Kęstučio Pauliuko neeilin÷s atestacijos“. Nurod÷, kad jis yra Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos
Pakrančių apsaugos rinktin÷s Palangos užkardos sargybų būrio vyresnysis pasienietis. Šioje
institucijoje dirba nuo 1996 m. sausio m÷nesio. Per visą tarnybos laiką nebaustas, tarnybos
rezultatai teigiami, keturis kartus skatintas už gerą tarnybą. Konfliktas su darbdaviu kilo po to, kai
pareišk÷jas Klaip÷dos miesto apylink÷s teismui pateik÷ ieškinį d÷l tarnybinių patalpų nuomos
sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo su pareišk÷ju sudaryti nuomos sutartį. Pareišk÷jo
nuomone, neeilin÷ atestacija, vadovaujantis Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 straipsnio 13 dalimi,
gali būti skiriama tik tais atvejais, kai kyla abejonių pareigūno žiniomis ar sugeb÷jimais. Jam
(pareišk÷jui) neeilin÷ atestacija skirta suabejojus jo pri÷mimo į tarnybą teis÷tumu. Valstyb÷s sienos
apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktin÷s vado 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu patvirtinta
tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 42-27, kurios pagrindu priimtas skundžiamas įsakymas, jo
nuomone, tendencinga, nes joje pateikiami iškreipti faktai. Įtarimas, kad priimant į tarnybą
pareišk÷jas pateik÷ suklastotą dokumentą, t. y. brandos atestatą, gal÷tų būti pagrindas kreiptis į
atitinkamą instituciją d÷l ikiteisminio tyrimo prad÷jimo arba pagrindas, vadovaujantis Vidaus
tarnybos statuto 53 straipsnio l dalies 10 punktu, kreiptis į teismą d÷l sprendimo, kuriuo jis priimtas
į tarnybą, pripažinimo neteis÷tu.
Atsakovas Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pakrančių apsaugos rinktin÷ pareišk÷jo skundą praš÷ atmesti. Nurod÷, kad tarnybinis
patikrinimas, vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308
,,D÷l tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo bei panaikinimo tvarkos“
patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 6 punktu, K. Pauliuko atžvilgiu prad÷tas gavus
informaciją, kad, tikrinant pareigūno tarnybos bylą, suk÷l÷ įtarimą šio pareigūno tarnybos byloje
esanti brandos atestato B Nr. 031345, išduoto 1993 m. birželio 18 d. (registracijos Nr. 7), kopija su
neaiškiu mokymo įstaigos herbiniu antspaudu, be to, brandos atestatą išdavusi mokymo įstaiga
patvirtino, kad K. Pauliukas šioje mokymo įstaigoje nesimok÷ ir jos nebaig÷. Vadovaujantis
min÷tos Tvarkos 17 punktu, pareigūnui buvo surašytas pranešimas d÷l tarnybinio nusižengimo,
tačiau pareišk÷jas su juo pasirašytinai susipažinti atsisak÷. Tarnybinis patikrinimas baigtas 2003 m.
lapkričio 10 d, surašius tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 42–27. Tarnybinio patikrinimo metu
nustatyta, kad K. Pauliukas, 1996 metais stodamas į tarnybą vidaus reikalų sistemoje, pateik÷
brandos atestatą B Nr. 031345, kuris buvo išduotas kito asmens vardu, K. Pauliukas anketoje jo
paties nurodytos mokymo įstaigos nebaig÷, joje nesimok÷, į tarnybą vidaus reikalų sistemoje
priimtas pasinaudojus apgaule, visą tarnybos laiką nuo atsakovo vadovyb÷s sl÷p÷ faktą, kad neturi
vidurinio išsilavinimo. Atsakovo teigimu, pareišk÷jas savo veiksmais pažemino pareigūno vardą.
Be to, K. Pauliukas neatitinka jo kvalifikacijai keliamo reikalavimo, t. y. neturi būtino vidurinio
išsilavinimo, nustatytojo pareigyb÷s aprašyme, patvirtintame Pakrančių apsaugos rinktin÷s vado
2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 149. Atsakovas pažym÷jo, kad 2003 m. rugpjūčio 29 d.
atsakovas pažym÷jo, kad vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-314 ,,D÷l vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklių 4 punkte numatyta, kad prireikus vidaus reikalų įstaigos
vadovas įsakymu gali surengti sau pavaldžių pareigūnų atestacijų. Šiuo atveju sąvoka ,,prireikus”
traktuotina, kaip tarnybinio patikrinimo išvados rekomendacin÷s dalies realizavimas, geb÷jimų,

būtinų K. Pauliuko pareigyb÷s aprašyme nustatytų funkcijų vykdymui bei pačių reikalavimų
atitikimo įvertinimas.
Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2004 m. sausio 19 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą atmet÷.
Teismas, remdamasis byloje esančių įrodymų visuma, konstatavo, kad atsakovas, atlikdamas
tarnybinį patikrinimą, nepažeid÷ tarnybinių patikrinimo atlikimo tvarkos procedūrų, patvirtintų
vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. IV-308 ,,D÷l tarnybinių patikrinimų
atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos“ bei pareišk÷jo teisių.
Teismas nurod÷, kad pats pareišk÷jas teismo pos÷dyje patvirtino, kad 1993 m. yra baigęs
Radviliškio S. Dariaus ir S. Gir÷no vidurin÷s mokyklos devynmečio mokslo programą Radviliškio
vakarin÷je mokykloje, vidurinio išsilavinimo neturi ir brandos atestato, priimant jį į tarnybą,
nepateik÷, anketose nurod÷, kad turi vidurinį išsilavinimą, nes taip patar÷ darbuotoja, pri÷musi iš jo
dokumentus.
Teismo nuomone, atsakovas, nustatęs, kad pareišk÷jas neturi Vidaus tarnybos statuto
6 straipsnio 3 punkte numatyto ne žemesnio kaip vidurinis išsilavinimo, būtino asmeniui,
pretenduojančiam į vidaus tarnybą, prival÷jo imtis atitinkamų veiksmų. Vidaus reikalų ministro
2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 ,,D÷l tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių
nuobaudų skyrimo bei panaikinimo tvarkos“ patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos
21 punkte numatyta, kad vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą, arba kitas pareigūnas,
pavedęs atlikti tarnybinį patikrinimą, gavęs tarnybinio patikrinimo medžiagą bei išvadą, ne v÷liau
kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo turi ją įvertinti ir priimti vieną iš šių sprendimų: patvirtinti
išvadą ir išspręsti klausimą d÷l pareigūno patraukimo (nepatraukimo) tarnybinei atsakomybei bei
įgyvendinti kitas būtinas prevencines priemones. Šiuo atveju atsakovas pagrįstai, vadovaudamasis
Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 punktu, numatančiu, kad prireikus vidaus reikalų įstaigos
vadovas savo įsakymu gali surengti neeilinę sau pavaldžių pareigūnų atestaciją, pri÷m÷ skundžiamą
įsakymą ,,D÷l Kęstučio Pauliuko neeilin÷s atestacijos“. Tokią teisę atsakovui suteikia ir Vidaus
reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-314 ,,D÷l vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Vidaus tarnybos pareigūnų
atestavimo tvarkos taisyklių 4 punktas.
Teismas nurod÷, kad atsakovo veiksmai ir pasirinkta pozicija, sprendžiant pareišk÷jo
pri÷mimo į vidaus tarnybą teis÷tumo klausimą, n÷ra šios bylos nagrin÷jimo dalykas. Teismas
svarsto atsakovo įsakymo ,,D÷l Kęstučio Pauliuko neeilin÷s atestacijos“ teis÷tumo klausimą. Taigi
pareišk÷jo teiginiai, kad atsakovas, nor÷damas atleisti jį iš tarnybos, prival÷jo kreiptis į teismą d÷l
sprendimo, kuriuo jis priimtas į tarnybą pripažinimo neteis÷tu, nenagrin÷tini.
Teismas pažym÷jo, kad pareišk÷jui taikytinos ne Valstyb÷s tarnybos įstatymo, o Vidaus
tarnybos statuto bei sprendime minimų poįstatyminių aktų nuostatos, nes pagal Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 4 straipsnio 2 punktą šis įstatymas statutiniams valstyb÷s tarnautojams taikomas tik tiek,
kiek jų statuso nereglamentuoja statutai.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo panaikinti Klaip÷dos apygardos administracinio
teismo sprendimą ir priimti naują, kuriuo jo skundą patenkinti, taip pat priteisti visas su bylos
nagrin÷jimu susijusias išlaidas. Nurodo, kad teismas, nagrin÷damas tarnybinio patikrinimo išvados
tes÷tumo ir pagrįstumo klausimą, iš÷jo už skundo nagrin÷jimo ribų, nes pareišk÷jas ginčijo tik
Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktin÷s vado 2003 m. lapkričio 12 d.
įsakymo Nr. 10-217 ,,D÷l Kęstučio Pauliuko neeilin÷s atestacijos“ teis÷tumą. Be to, vidaus reikalų
ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 ,,D÷l tarnybinių patikrinimų atlikimo bei
tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos“ patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo
tvarkos 23 punkte numatyta, kad žemesnių pagal pavaldumą tikrintojų išvadų teis÷tumą ir
pagrįstumą vertina aukštesn÷s pagal pavaldumą įstaigos tikrintojai, pavedus aukštesn÷s pagal
pavaldumą įstaigos pareigūnui, turinčiam teisę pavesti atlikti tarnybinius patikrinimus. Taigi,
ginčijant tarnybinio patikrinimo išvadą, turi būti laikomasi ikiteismin÷s ginčo nagrin÷jimo tvarkos.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad, prieš
kreipiantis į administracinį teismą įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti
individualūs teis÷s aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais turi būti
ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka instituciją. Pareišk÷jas,
vadovaudamasis šiomis nuostatomis, atskiru skundu kreip÷si į Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos
vadą A. Songailą d÷l Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apaugos rinktin÷s vado 2003 m.
lapkričio 10 d. įsakymu patvirtintos patikrinimo išvados Nr. 42-27 teis÷tumo ir pagrįstumo. Teismui
buvo pateiktas šio skundo nuorašas ir prašoma sustabdyti bylą, kol bus išnagrin÷tas minimas
skundas, tačiau teismas nesilaik÷ įstatymo reikalavimų ir bylos nestabd÷.
Pareišk÷jo nuomone, teismas tur÷jo tirti ne tik tai, ar atsakovas tur÷jo teise priimti
skundžiamą įsakymą, bet ir tai, ar atsakovas tokia teise nepiktnaudžiavo. Iš bylos medžiagos matyti,
kad per visus 8 tarnybos metus pareišk÷jas buvo vertinamas teigiamai, tačiau viskas pasikeit÷ po
civilinio ieškinio prieš atsakovą pateikimo. Pareišk÷jui nuolat buvo daromas psichologinis bei
tarnybinis spaudimas. Šį faktą atsakovo atstov÷ J. Bružait÷ teisme ginčijo, tačiau jį patvirtina
tolimesni įvykiai, kurie teismo pos÷džio metu pareišk÷jui nebuvo žinomi, t. y. kad atsakovo atstovei
J. Bružaitei d÷l pareišk÷jui daromo psichologinio bei tarnybinio spaudimo prad÷tas tarnybinis
patikrinimas. Teismas prival÷jo tirti atsakovo poziciją ir jo veiksmus, sprendžiant pareišk÷jo
atleidimą iš vidaus tarnybos. Buvo būtina išsiaiškinti, ar atsakovas skyr÷ neeilinę atestaciją
tur÷damas išankstinį tikslą atestuoti pareišk÷ją neigiamai, ar siekdamas objektyviai įvertinti
pareišk÷jo tinkamumą tarnybai. Šios aplinkyb÷s, pažeidžiant Administracinių bylų teisenos
įstatymo 81 straipsnį, nebuvo ištirtos.
Pareišk÷jas įsitikinęs, kad nagrin÷jamu atveju neeilin÷s atestacijos tikslas buvo ne įvertinti
pareigūno tarnybinę veiklą, sugeb÷jimus bei tinkamumą eiti pareigoms, kaip numatyta vidaus
reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-314 „D÷l vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų atestavimo taisyklių 2 punkte, bet būdas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto
53 straipsniu, atleisti pareišk÷ją iš vidaus tarnybos.
Teismas taip pat netinkamai aiškino Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 dalies nuostatą,
kad neeilin÷ atestacija gali būti rengiama ,,prireikus“. Iš teismo sprendimo motyvų galima spręsti,
kad teismas šią sąvoką aiškino kaip teisę atlikti neeilinę atestaciją visais atvejais, kai turintis teisę ją
paskirti asmuo mano, kad ji reikalinga. Toks neeilin÷s atestacijos skyrimo pagrindo aiškinimas
suteiktų galimybę vadų savivalei pareigūnų atžvilgiu. Be to, tarnybinio patikrinimo išvada iš viso
negali būti neeilin÷s atestacijos pagrindas. Tarnybinio patikrinimo išvada n÷ra drausmin÷s
atsakomyb÷s realizavimo forma – nepaskyrus nuobaudos, t. y. nepritaikius drausmin÷s
atsakomyb÷s, išvada tampa teisiškai nereikšminga. 2003 m. lapkričio 10 d. tarnybinio patikrinimo
išvada gal÷tų būti tik pagrindas kreiptis į teismą, siekiant pripažinti neteis÷tu sprendimą, kuriuo
pareišk÷jas buvo priimtas i tarnybą, ir tokiu būdu realizuoti galimybę jį iš tarnybos atleisti (pagal
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 10 punktą). Kadangi specialioji norma (Vidaus
tarnybos statutas) neeilin÷s atestacijos skyrimo pagrindų klausimo detaliai nereglamentuoja, tai,
norint tinkamai išaiškinti ir pritaikyti Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 dalį, teismas prival÷jo
taikyti Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 straipsnio 13 dalį, kurioje numatyta, kad neeilinis valstyb÷s
tarnautojo vertinimas gali būti surengtas tik tada, kai iškyla abejonių d÷l įstaigos vadovo ar karjeros
valstyb÷s tarnautojo tarnybin÷s veiklos rezultatų arba yra valstyb÷s tarnautojo rašytinis prašymas
perkelti į aukštesnes pareigas. Pagrindo abejoti pareišk÷jo tarnybos rezultatais nebuvo.
Apeliantas pabr÷žia, kad teismas bylą nagrin÷jo nepakankamai įsigilindamas į skundo esmę
ir į šalių pateikiamus faktus. Sprendimas priimtas atmestinai ir skubotai, paviršutiniškai apžvelgiant
situaciją, neatsižvelgiant į teisingumo ir teisin÷s valstyb÷s principus bei jų įgyvendinimo būtinumą
sprendžiant administracines bylas, šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad sprendimas surašytas su
gramatin÷mis, skyrybos bei stiliaus klaidomis, sprendimo tekstas nenuoseklus ir nelogiškas. Teismo
pos÷džio metu nebuvo tiriami ir skelbiami rašytiniai įrodymai, jų turinys. Teismas buvo šališkas,

teik÷ atsakovui privilegijų, o pareišk÷jo prašymai (pvz., įpareigoti atsakovą pateikti jau surašytą ir
pareišk÷jo pasirašytą išvadą d÷l pareišk÷jo tinkamumo tarnybai) nebuvo tenkinami.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Klaip÷dos apygardos administracinio teismo
sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Be argumentų, kurie jau buvo išd÷styti
pirmosios instancijos teismui, atsiliepime nurodoma, kad teismas pagrįstai nagrin÷jo tarnybinio
patikrinimo išvados teis÷tumą ir pagrįstumą, nes to praš÷ atsakovas, šio klausimo neišnagrin÷jus,
nebūtų buvę galima priimti ir sprendimo d÷l paties skundžiamo įsakymo teis÷tumo. Pirmosios
instancijos teismas pagrįstai nevertino ginčo d÷l tarnybinio patikrinimo išvados nagrin÷jimo ne
teismo tvarka būtinyb÷s. Nei vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308
,,D÷l tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos“
patvirtintoje Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkoje, nei Valstyb÷s sienos apsaugos vado 2002 m.
liepos 22 d. įsakymu Nr. 316 „D÷l Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos darbo reglamento“
patvirtintame Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos darbo reglamente n÷ra normų, įpareigojančių
aukštesn÷s pagal pavaldumą įstaigos tikrintojus privalomai tikrinti ir kontroliuoti kiekvienos
struktūrinio padalinio tarnybinio patikrinimo išvados teis÷tumo. Ginčo nagrin÷jimo ne teisme
procedūra šiuo atveju neprivaloma. Be to, iš byloje esančių dokumentų matyti, kad nuo tarnybinio
patikrinimo išvados iki tol, kol atsakovas nepateik÷ Klaip÷dos apygardos administraciniam teismui
atsiliepimo į skundą, kuriame akcentavo, jog pareišk÷jas nepasinaudojo neteisminio ginčo
nagrin÷jimo teise, apeliantui nekilo neaiškumų d÷l tarnybinio patikrinimo išvados teis÷tumo ir
pagrįstumo. Pažym÷tina, kad d÷l K. Pauliuko skundo, kuriuo vienu iš punktų buvo skundžiamas
Pakrančių apsaugos rinktin÷s tarnybinio patikrinimo išvados teis÷tumas ir pagrįstumas, Valstyb÷s
sienos apsaugos tarnyba atliko tarnybinį patikrinimą. 2004 m. vasario 6 d. patvirtinta tarnybinio
patikrinimo išvada Nr. 27-17 „D÷l PAR Palangos užkardos sargybų būrio vyresniojo pasieniečio
Kęstučio Pauliuko skundo tyrimo“, joje konstatuojama, kad Pakrančių apsaugos rinktin÷, atlikdama
tarnybinį patikrinimą d÷l K. Pauliuko, nepažeid÷ tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos procedūrų
bei K. Pauliuko teisių.
Atkreiptinas apelianto d÷mesys į tai, kad atestacijos rezultatai n÷ra šio ginčo dalykas, tod÷l
pareišk÷jo nurodomas dokumentas, kurį teismas, neva būdamas šališkas, atsisak÷ įpareigoti
atsakovą pateikti, šioje byloje n÷ra svarbus. Pagal apelianto ieškinį iškelta civilin÷ byla Klaip÷dos
apylink÷s teisme d÷l tarnybinių gyvenamųjų patalpų taip pat nesusijusi su šio ginčo dalyku, be to,
2004 m. sausio 27 d. Klaip÷dos apylink÷s teismas šioje byloje (Nr. 2-606-40-2004) pri÷m÷
sprendimą (dar neįsiteis÷jęs), kuriuo K. Pauliuko ieškinį atmet÷.
Teismo pos÷dyje šalys naujų argumentų nepateik÷, palaik÷ apeliaciniame skunde bei
atsiliepime į jį išd÷stytas pozicijas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmetamas.
Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taik÷ materialin÷s teis÷s normas ir teisingai
įvertino faktines bylos aplinkybes. Sprendimas teis÷tas ir pagrįstas (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 81, 86 straipsniai).
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas be išlygų
taikomas valstyb÷s tarnautojams, išskyrus statutinius valstyb÷s tarnautojus. Statutiniams valstyb÷s
tarnautojams šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai (to
paties straipsnio 2 dalis). Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba priskirtina prie vidaus reikalų įstaigų
(Vidaus tarnybos statuto 4 straipsnis) ir pareišk÷jas, kaip Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos
Pakrančių apsaugos rinktin÷s Palangos užkardos sargybų būrio vyresnysis pasienietis, yra statutinis
valstyb÷s tarnautojas, tod÷l ir jo statusą reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas
2003 m. balandžio 29 d. Vidaus tarnybos patvirtinimo įstatymu. Ginčo esm÷ – pareišk÷jo neeilin÷

atestacija. Tokią atestaciją įtvirtina Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 dalis, o atestavimo
tvarką reglamentuoja vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1V-314 ,,D÷l
vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo patvirtintos Vidaus
tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo tvarkos taisykl÷s. Šių teis÷s normų visuma leidžia daryti
išvadą, kad statutinių vidaus reikalų sistemos pareigūnų atestacijos klausimas sureguliuotas
specialiomis statutin÷mis normomis, tod÷l Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos,
reglamentuojančias valstyb÷s tarnautojų neeilinę atestaciją, pareišk÷jui netaikytinos. Tai teisingai
nurod÷ ir Klaip÷dos apygardos administracinis teismas.
Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prireikus vidaus reikalų
ministras, vidaus reikalų centrin÷s įstaigos vadovas ar vidaus reikalų įstaigos vadovas savo įsakymu
gali surengti neeilinę sau pavaldžių pareigūnų atestaciją. Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio
23 d. įsakymu Nr. 1V-314 ,,D÷l vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklių,
nustatančių pareigūnų atestavimo tvarką, 4 punkte įtvirtinta analogiška įstatymo normai nuostata,
kad prireikus vidaus reikalų ministras ar vidaus reikalų įstaigos vadovas savo įsakymu gali surengti
neeilinę sau pavaldžių pareigūnų atestaciją.
Kolegija konstatuoja, kad nuostata, jog neeilin÷ atestacija gali būti surengta prireikus,
aiškintina kaip vidaus reikalų ministro ar vidaus reikalų įstaigos vadovo teis÷ surengti neeilinę
atestaciją esant tam tikroms faktin÷ms aplinkyb÷ms, kurios kelia abejonių d÷l pareigūno
kvalifikacijos, taip pat d÷l pareigūno atitikimo Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnyje nustatytiems
reikalavimams.
Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktin÷s vado 2003 m. lapkričio
10 d. patvirtintoje patikrinimo išvadoje Nr. 42-27 ,,D÷l Pakrančių apsaugos rinktin÷s Palangos
sargybų būrio vyresniojo pasieniečio Kęstučio Pauliuko tikrov÷s neatitinkančių duomenų pateikimo
stojant į tarnybą vidaus reikalų sistemoje“ nustatyta, kad Kęstutis Pauliukas, 1996 metais stodamas į
tarnybą, pateik÷ brandos atestatą, kuris realiai buvo išduotas kito asmens vardu (K. Pauliukas
Radviliškio rajono savivaldyb÷s švietimo skyriaus S. Dariaus ir S. Gir÷no vidurin÷s mokyklos
Nr. 32 nebaig÷ ir joje nesimok÷) bei tai, kad pareišk÷jas neturi vidurinio išsilavinimo. Pagal Vidaus
tarnybos statuto 18 straipsnio 2 dalį ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo tvarkos
taisyklių 2 punktą pareigūno atestavimo tikslas – įvertinti pareigūno tarnybinę veiklą, sugeb÷jimus
bei tinkamumą einamoms pareigoms. Kolegija konstatuoja, kad tarnybinio patikrinimo metu
nustačius faktą, kad pareišk÷jas neturi pagal Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą
vidaus tarnybos pareigūnui būtino vidurinio išsilavinimo, atsakovas padar÷ pagrįstą išvadą, kad d÷l
šios aplinkyb÷s turi būti įvertintas Kęstučio Pauliuko tinkamumas vidaus tarnybai.
Vidaus sistemos pareigūnų atestavimo taisyklių 4 punkte taip pat nustatyta, kad neeilin÷
pareigūno atestacija gali būti rengiama ne anksčiau kaip pra÷jus 6 m÷nesiams nuo eilin÷s pareigūno
atestacijos dienos. Iš bylos medžiagos matyti, kad paskutinį kartą pareišk÷jas Kęstutis Pauliukas
atestuotas 2000 m. kovo 2 d. (Pareigūno atestacijos lapas, b. l. 84–86). Tai, kad pareišk÷jui 2004
metų kovą pagal grafiką tur÷jo būti paskirta eilin÷ atestacija, nelaikytina kliūtimi surengti ir neeilinę
atestaciją. Teis÷s aktai tokio draudimo nenumato.
Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad egzistavo faktin÷s
aplinkyb÷s, sudariusios pagrindą abejoti K. Pauliuko tinkamumu tarnybai, d÷l to, vadovaujantis
teis÷s aktais, suteikiančiais teisę prireikus skirti pareigūno neeilinę atestaciją, ir buvo priimtas
skundžiamas Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktin÷s vado 2003 m.
lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 10-217 ,,D÷l Kęstučio Pauliuko neeilin÷s atestacijos“. Toks įsakymas
pagrįstas ir teis÷tas.
Tenkinti apeliacinį skundą jame kitais nurodytais argumentais taip pat n÷ra pagrindo.
Apeliantas nepateik÷ įrodymų savo prielaidai, kad ginčijamas įsakymas priimtas d÷l apelianto ir
atsakovo konflikto, kilusio d÷l apelianto iniciatyva iškeltos civilin÷s bylos.

Pirmosios instancijos teismas išnagrin÷jo bylą visapusiškai ir objektyviai ir naikinti ar keisti
teismo sprendimą n÷ra pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2004 m. sausio 19 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
K. Pauliuko apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.2.8. D÷l atlygio už laipsnį mok÷jimo

Pagal Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį vidaus tarnybos pareigūnų
darbo užmokestį sudaro atlyginimas pagal užimamas pareigas (tarnybinis atlyginimas), atlygis už
kvalifikacinę kategoriją, atlygis už laipsnį ir procentinis priedas už vidaus reikalų sistemoje
ištarnautus metus. Atlygio mok÷jimas tiesiogiai siejamas su tam tikro laipsnio tur÷jimu. Pagal
Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 14 straipsnį bei Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
sistemoje statuto 73 punktą vidaus tarnybos pareigūnų laipsniai nustatomi siekiant nustatyti vidaus
tarnybos pareigūnų tarpusavio santykius, žym÷ti jų tarnybos stažą ir kvalifikaciją. Šios teis÷s aktų
nuostatos rodo, kad laipsnių suteikimas yra atskira (atskirai reglamentuojama) vidaus tarnybos
procedūra, specialiai skirta ne atlyginimui (atlyginimo priedui) nustatyti, o kitiems teisiniams
santykiams nustatyti. Pagal Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 3 dalis bei
Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 74 punktą pirmąjį karininko laipsnį
pareigūnams suteikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. Taigi pirmojo karininko
laipsnio suteikimas yra vidaus reikalų ministro išimtin÷ kompetencija. Toks laipsnio suteikimas,
kaip veiksmas (įforminamas atitinkamu vidaus reikalų ministro įsakymu), yra individualus teis÷s
aktas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) taikymo prasmę, o jo neatlikimas
laikytinas neveikimu. Ir pirmuoju, ir antruoju atvejais tai yra skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka
veiksmas ar neveikimas.
Administracin÷ byla Nr. A11-596-2004; Bylų kategorija 19.5
NUTARTIS
2004 m. birželio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Arūnui Marcinkevičiui,
atsakovo Vidaus reikalų ministerijos atstovei Irinai Kudrevičiūtei,
atsakovo Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariato atstovui Egidijui Radzevičiui,

viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jo Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos skundą atsakovams
Vidaus reikalų ministerijai, Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui, Vilniaus rajono
policijos komisariatui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Eglei Matačiūnienei, Rimui
Balčiūnui, Renatai Mačiulaitienei, Ritai Gelažienei, Dainiui Jamontui, Julitai Dabulskytei, Vaidai
Juodraitytei, Aleksandrui Kovalenkai, Alisai Kovalevskajai, Linai Pugačiūkienei, Vytautui
Lamauskui, Ivonai Purkinienei, Irinai Pūkas, Aivarui Raišiui, Laurai Skardžiūtei, Irenai Ulbinienei,
Ingai Urbonienei, Evai Versockienei d÷l įsakymo panaikinimo ir kompensacijos priteisimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷ sąjunga (buvusi
Vilniaus apskrities tardytojų profesin÷ sąjunga) su skundu (T. 1, b. l. 1–2, 8–9, ) kreip÷si į Vilniaus
apygardos administracinį teismą prašydamas:
1) pripažinti neteis÷tu vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 662
„D÷l dalinio vidaus tarnybos padalinių pertvarkymo“;
2) priteisti tretiesiems suinteresuotiems asmenims Rimui Balčiūnui, Irenai Ulbinienei,
Laurai Skardžiūtei, Alisai Kovalevskajai, Giedriui Cininui, Donatui Raščiui, Linai Pugačiūkienei,
Aleksandrui Kovalenkai, Vaidai Juodraitytei, Vytautui Agintui, Evai Versockienei, Irinai Pūkas,
Ingridai Ivanovienei, Eglei Matačiūnienei, Ingai Kel, Raimundui Rušinui, Giedriui Radišauskui,
Ingai Urbonienei, Julitai Dabulskytei, Renatai Bartkutei, Dainiui Jamontui, Vytautui Lamauskui,
Ritai Gelažienei, Ivonai Purkinienei, Aivarui Raišiui iš atsakovo Vidaus reikalų ministerijos
piniginę kompensaciją už visą laikotarpį, per kurį nebuvo mokami priedai už laipsnius.
Taip pat pareišk÷jas praš÷ atnaujinti skundo padavimo terminą (T. 1, b. l. 3, 7).
Patikslinęs skundą (T. 3, b. l. 187–193), pareišk÷jas praš÷:
1) pripažinti vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 662 „D÷l dalinio
vidaus tarnybos padalinių pertvarkymo“ prieštaraujančiu iki 2003 m. geguž÷s 1 d. galiojusiam
Laikinajam vidaus tarnybos įstatymui Nr. I-2120 (1991 m. gruodžio 18 d. įstatymo redakcija);
2) priteisti iš atsakovų Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato neišmok÷tą vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio dalį (atlygį už laipsnį)
tretiesiems suinteresuotiems asmenims: R. Balčiūnui – 3685,5 Lt; R. Mačiulaitienei (buvusi
Bartkut÷) – 4252,5 Lt; R. Gelažienei – 2320,5 Lt; D. Jamontui – 819 Lt; J. Dabulskytei – 955,5 Lt;
V. Juodraitytei – 2730 Lt; A. Kovalenkai – 1092 Lt; A. Kovalevskajai – 4410 Lt; L. Pugačiūkienei
– 3780 Lt; V. Lamauskui – 3937,5 Lt; I.Purkinienei –1501,5 Lt; I. Pūkas – 2677,5 Lt; A. Raišiui –
2320,5 Lt; L. Skardžiūtei – 1092 Lt; I. Ulbinienei – 2593,5 Lt; I. Urbonienei – 1365 Lt; E.
Versockienei – 1911 Lt.
3) priteisti iš atsakovų Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus rajono policijos komisariato
neišmok÷tą vidaus tarnybos pareigūno darbo užmokesčio dalį (atlygį už laipsnį) trečiajam
suinteresuotam asmeniui E.Matačiūnienei 4725 Lt;
4) priteisti iš atsakovų bylin÷jimosi išlaidas.
Pareišk÷jas nurod÷, kad vidaus reikalų ministras 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 662
įsak÷ nuo 2000 m. sausio 1 d. pertvarkyti Tardymo departamentą bei teritorinius padalinius į to
paties pavadinimo civilines institucijas. Vadovaujantis šiuo įsakymu į Tardymo departamentą naujai
priimtiems tardytojams, t. y. tretiesiems suinteresuotiems asmenims, pažeidžiant Laikinojo vidaus
tarnybos įstatymo 5, 25, 43, straipsnius, Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje
statuto (toliau – Statutas) 73 punktą, nebuvo suteikti pareiginiai laipsniai ir nemokamas atlygis už

juos. Taip pat nurod÷, jog vidaus reikalų ministro 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 319 buvo
pakeistas skundžiamas įsakymas ir nuo 2002 m. liepos m÷n. tardytojams suteikti pareiginiai
laipsniai ir prad÷tas mok÷ti atlygis. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad d÷l neteis÷to įsakymo tretieji
suinteresuoti asmenys patyr÷ žalą, nes pinigin÷s kompensacijos už laipsnius nebuvo išmok÷tos.
Teig÷, jog teis÷s aktuose įtvirtinta Vidaus reikalų ministerijos teis÷ ir pareiga spręsti pirmųjų vidaus
tarnybos karininkų laipsnių suteikimo klausimą bei mok÷ti atlygį už laipsnius vidaus tarnybos
pareigūnams.
Atsakovas Vidaus reikalų ministerija atsiliepime į pareišk÷jo Vilniaus apskrities ikiteisminio
tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos skundą (T. 1, b. l. 65–67) praš÷ skundą atmesti.
Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas praleido įstatymo nustatytą kreipimosi į administracinį
teismą terminą ir neprašo jo atnaujinti bei nepateik÷ įrodymų, jog terminas praleistas d÷l svarbios
priežasties (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, Darbo įstatymų kodeksas).
Pažym÷jo, kad vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 662 yra individualus
teis÷s taikymo aktas, įtvirtinantis vienkartinį paliepimą, kurį įgyvendinus baigiasi šio akto galiojimo
laikas, tod÷l prašymas panaikinti negaliojantį teis÷s aktą yra nelogiškas ir nepagrįstas. Panaikinus
skundžiamą įsakymą būtų panaikintas ir jo pakeitimas, t. y. vidaus reikalų ministro 2002 m. birželio
25 d. įsakymas Nr. 319, kurio pagrindu pasikeit÷ trečiųjų suinteresuotų asmenų teisinis statusas ir
buvo suteikti vidaus tarnybos pareigūnų pareiginiai laipsniai. Atsakovas teig÷, jog pareišk÷jas savo
reikalavimus grindžia atskiromis Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo bei Statuto nuostatomis,
pažeisdamas teismų praktikoje susiformavusias teis÷s aiškinimo ir taikymo taisykles. Taip pat teig÷,
jog vidaus reikalų ministras tur÷jo teisę pertvarkyti tam tikrus vidaus tarnybos padalinius, keičiant
šių padalinių ir juose tarnaujančių valstyb÷s tarnautojų statusą, tod÷l ginčijamas įsakymas
neprieštarauja Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo ir Statuto reikalavimams. Pasikeitus trečiųjų
suinteresuotų asmenų teisiniam statusui, t. y. tapus civiliais valstyb÷s tarnautojais, išnyko pagrindas
mok÷ti jiems priedą už vidaus pareigūno pareiginį laipsnį, tod÷l reikalavimas d÷l kompensacijų
priteisimo taip pat yra neteis÷tas ir nepagrįstas, tod÷l atmestinas.
Atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į pareišk÷jo
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos skundą (T. 3, b. l. 181–183)
praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas nurod÷, kad yra netinkamas atsakovas,
nes reikalavimai turi būti reiškiami sprendimą pri÷musiai institucijai. Pažym÷jo, kad skirti
tardytojams karininko laipsnį arba paskirti aukštesnį karininko laipsnį buvo vidaus reikalų ministro
kompetencija (Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 15 straipsnis, Statuto 74, 76 punktai). Teig÷, jog
vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 662 nepažeid÷ galiojusių teis÷s aktų.
Atsakovas Vilniaus rajono policijos komisariatas atsiliepime į pareišk÷jo Vilniaus apskrities
ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos skundą (T. 3, b. l. 178–179) praš÷ skundą atmesti
kaip nepagrįstą.
Vilniaus rajono policijos komisariatas nurod÷ tuos pačius motyvus, kaip ir Vilniaus miesto
vyriausiasis policijos komisariatas.
Tretieji suinteresuoti asmenys E. Matačiūnien÷, R. Balčiūnas, R. Mačiulaitien÷,
R. Gelažien÷, D. Jamontas, J. Dabulskyt÷, V. Juodraityt÷, A. Kovalenka, A. Kovalevskaja,
L. Pugačiūkien÷, V. Lamauskas, I. Purkinien÷, I. Pūkas, A. Raišys, L. Skardžiūt÷, I. Ulbinien÷,
I. Urbonien÷, E. Versockien÷ atsiliepime į pareišk÷jo Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesin÷s sąjungos skundą (T. 4, b. l. 1–2) praš÷ skundą patenkinti visiškai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. kovo 4 d. sprendimu (T. 4, b. l. 15–18)
administracinę bylą d÷l reikalavimo pripažinti neteis÷tu vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio
7 d. įsakymą Nr. 662 nutrauk÷, o pareišk÷jo Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesin÷s sąjungos reikalavimą d÷l darbo užmokesčio dalies priteisimo tretiesiems
suinteresuotiems asmenims atmet÷ kaip nepagrįstą.

Teismas nurod÷, kad pareišk÷jas prašo priteisti neapskaičiuotą ir neišmok÷tą darbo
užmokesčio dalį (atlygį už laipsnį) tretiesiems suinteresuotiems asmenims. Šį savo reikalavimą
grindžia tuo, jog d÷l skundžiamo įsakymo laiku nebuvo suteikti vidaus tarnybos karininkų laipsniai,
d÷l to neapskaičiuota bei neišmok÷ta darbo užmokesčio dalis (atlygis už laipsnį) tretiesiems
suinteresuotiems asmenims. Teismas pažym÷jo, kad bylos medžiaga nustatyta, jog tretiesiems
suinteresuotiems asmenims nebuvo skaičiuojama darbo užmokesčio dalis už laipsnį, kol toks
laipsnis nebuvo suteiktas. Pareišk÷jas neginčija, kad darbo užmokestis pagal tuo metu galiojusius
teis÷s aktus buvo apskaičiuotas neteisingai. Teismas pažym÷jo, kad skundžiamas įsakymas tur÷jo
įtakos pareiginio laipsnio tretiesiems suinteresuotiems asmenims suteikimui, o darbo užmokesčio
dydžiui – pareiginio laipsnio tur÷jimo faktas. Ginčijamas įsakymas yra individualus administracinis
teis÷s aktas. Jo galiojimas tur÷jo įtakos laipsnio suteikimui. Tretieji suinteresuoti asmenys per
įstatymo nustatytą terminą jo neskund÷. Įsakymas buvo panaikintas ikiteismine tvarka. Praleistas
terminas jį skųsti ir neprašoma jo atnaujinti. D÷l šių motyvų pareišk÷jo reikalavimas priteisti
neapskaičiuotą ir neišmok÷tą darbo užmokesčio dalį laikomas nepagrįstu.
Pareišk÷jas Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷ sąjunga apeliaciniame
skunde (T. 4, b. l. 31–37) prašo:
1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą, kuriuo:
– priteisti iš atsakovų Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato neišmok÷tą vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio dalį (atlygį už laipsnį)
tretiesiems suinteresuotiems asmenims: R. Balčiūnui – 3685,5 Lt; R. Mačiulaitienei (buvusi
Bartkut÷) – 4252,5 Lt; R. Gelažienei –2320,5 Lt; D. Jamontui –819 Lt; J. Dabulskytei – 955,5 Lt;
V. Juodraitytei – 2730 Lt; A. Kovalenkai – 1092 Lt; A. Kovalevskajai – 4410 Lt; L. Pugačiūkienei
– 3780 Lt; V. Lamauskui – 3937,5 Lt; I.Purkinienei –1501,5 Lt; I. Pūkas – 2677,5 Lt; A. Raišiui –
2320,5 Lt; L. Skardžiūtei – 1092 Lt; I. Ulbinienei – 2593,5 Lt; I. Urbonienei – 1365 Lt; E.
Versockienei – 1911 Lt.
– priteisti iš atsakovų Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus rajono policijos komisariato
neišmok÷tą vidaus tarnybos pareigūno darbo užmokesčio dalį (atlygį už laipsnį) trečiajam
suinteresuotam asmeniui E. Matačiūnienei 4725 Lt.
2) priteisti iš atsakovų bylin÷jimosi išlaidas.
Pareišk÷jas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 2 d.
nutartimi administracin÷je byloje Nr. A8–825/2003, teigia, kad trejų metų terminas paduoti skundą
d÷l neišmok÷tos darbo užmokesčio dalies priteisimo nebuvo praleistas. Be to, pažymi, kad
nurodytoje nutartyje apeliacin÷s instancijos teismas konstatavo, jog 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymas
Nr. 662, kuriuo nutrauktas atlygio už laipsnius mok÷jimas tardytojams, yra neteis÷tas. Pareišk÷jo
teigimu, ši nutartis turi prejudicinę galią. Pareišk÷jas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas
neįvertino, jog ginčijamas įsakymas tapo būtina padarinių, t. y. atlygių už laipsnius neapskaičiavimo
ir nesumok÷jimo, atsiradimo sąlyga bei šių padarinių priežastis. Taip pat nurodo, kad teismas
nepasisak÷ bei neišsprend÷ skundžiamo įsakymo 3 dalies nuostatos įtakos ginčui d÷l atlygio už
tarnybinius laipsnius apskaičiavimo ir išmok÷jimo. Teismas tur÷jo įvertinti skundžiamo įsakymo
teisinę reikšmę bei jo įtaką ginčo atsiradimui.
Atsakovas Vidaus reikalų ministerija atsiliepime į pareišk÷jo Vilniaus apskrities ikiteisminio
tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos apeliacinį skundą (T. 4, b. l. 51–53) nurodo, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareišk÷jas praleido įstatymų nustatytą kreipimosi į
administracinį teismą terminą ir nepraš÷ jo atnaujinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo
33 straipsnio 1 dalis). Pažymi, kad vidaus reikalų ministras tur÷jo teisę pertvarkyti tam tikrus vidaus
tarnybos padalinius, keičiant šių padalinių ir juose tarnaujančių valstyb÷s tarnautojų statusą, tod÷l
ginčijamas įsakymas neprieštarauja Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo ir Statuto reikalavimams.
Atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į pareišk÷jo
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos apeliacinį skundą (T. 4, b. l. 40–

42) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas nurodo, kad vidaus reikalų ministro
1999 m. gruodžio 7 d. įsakymui Nr. 662, kuris yra individualus teis÷s aktas, ginčyti senaties
terminai, susiję su darbo užmokesčiu, netaikytini. Nepripažinus šio įsakymo neteis÷tu, n÷ra teisinio
pagrindo reikalavimams d÷l neišmok÷tos darbo užmokesčio dalies. Pažymi, jog negali būti
atsakingas už kito asmens neteis÷to akto padarinius. Skirti tardytojams karininko laipsnį arba
paskirti aukštesnį karininko laipsnį buvo vidaus reikalų ministro kompetencija (Laikinojo vidaus
tarnybos įstatymo 15 straipsnis, Statuto 74, 76 punktai). Piniginiai reikalavimai turi būti reiškiami
Vidaus reikalų ministerijai. Taip pat pažymi, jog ginčijamas įsakymas nepažeid÷ galiojusių teis÷s
aktų. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims nebuvo skaičiuojama darbo užmokesčio dalis už
laipsnį, kol tokie laipsniai nebuvo suteikti, tod÷l darbo užmokesčio apskaičiavimą
reglamentuojantys teis÷s aktai nebuvo pažeisti. Be to, tardytojai gal÷jo būti tiek vidaus tarnybos
pareigūnai, tiek ir vidaus tarnybos tarnautojai. Net ir pripažinus įsakymą neteis÷tu, būtų galima
kalb÷ti apie žalą, padarytą d÷l neteis÷tų veiksmų (nepagrįstai sustabdant laipsnių suteikimą), o ne
apie neišmok÷to darbo užmokesčio dalį. Nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2003 m. spalio 2 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A8–825/2003 nekonstatavo įsakymo
neteis÷tumo fakto. Šis teismas tik pažym÷jo, kad pareišk÷jas reikalavimą grindžia įsakymo
neteis÷tumu.
Atsakovas Vilniaus rajono policijos komisariatas atsiliepime į pareišk÷jo Vilniaus apskrities
ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos apeliacinį skundą (T. 4, b. l. 45–47) prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį
skundą atmesti.
Vilniaus rajono policijos komisariatas nurodo, kad yra netinkamas atsakovas, nes
reikalavimai turi būti reiškiami sprendimą pri÷musiai institucijai. Pažymi, kad skirti tardytojams
karininko laipsnį arba paskirti aukštesnį karininko laipsnį buvo vidaus reikalų ministro
kompetencija (Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 15 straipsnis, Statuto 74, 76 punktai). Teigia, jog
vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 662 nepažeid÷ galiojusių teis÷s aktų.
Tretiesiems suinteresuotiems asmenims nebuvo skaičiuojama darbo užmokesčio dalis už laipsnį,
kol tokie laipsniai nebuvo suteikti, tod÷l darbo užmokesčio apskaičiavimą reglamentuojantys teis÷s
aktai nebuvo pažeisti. Nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. spalio
2 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A8-825/2003 nekonstatavo įsakymo neteis÷tumo fakto.
Šis teismas tik pažym÷jo, jog pareišk÷jas reikalavimą grindžia įsakymo neteis÷tumu.
Tretieji suinteresuoti asmenys E.Matačiūnien÷, R. Balčiūnas, R. Mačiulaitien÷,
R. Gelažien÷, D. Jamontas, J. Dabulskyt÷, V. Juodraityt÷, A. Kovalenka, A. Kovalevskaja,
L. Pugačiūkien÷, V. Lamauskas, I. Purkinien÷, I. Pūkas, A. Raišys, L. Skardžiūt÷, I. Ulbinien÷,
I. Urbonien÷, E. Versockien÷ atsiliepime į pareišk÷jo Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesin÷s sąjungos apeliacinį skundą (T. 4, b. l. 49–50) prašo apeliacinį skundą patenkinti visiškai.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Šis administracinis ginčas kilo d÷l tretiesiems suinteresuotiems asmenims nemok÷to atlygio
už laipsnį nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2002 m. liepos m÷n. Pagal Laikinojo vidaus tarnybos
įstatymo 25 straipsnį toks atlygis yra vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio dalis, tod÷l
nagrin÷jant šią bylą taikytinos teis÷s normos, min÷tu laikotarpiu reglamentavusios santykius d÷l
pareigūnų laipsnių suteikimo ir atlygio už šiuos laipsnius mok÷jimo. Kolegija pažymi, kad tretieji
suinteresuoti asmenys nurodytu laikotarpiu buvo priimti į Tardymo departamentą tardytojais, tačiau
jiems nebuvo suteikti karininko (vidaus tarnybos pareigūnų) laipsniai, nustatyti Laikinojo vidaus

tarnybos įstatymo 14–15 straipsniuose. Laipsniai nebuvo suteikti pareišk÷jo skundžiamo šioje
byloje atsakovo 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 662 (pakeisto atsakovo 2002 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. 319) pagrindu.
Nurodyta, kad atlygio už laipsnį mok÷jimas yra numatytas Laikinojo vidaus tarnybos
įstatymo 25 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokestį
sudaro atlyginimas pagal užimamas pareigas (tarnybinis atlyginimas), atlygis už kvalifikacinę
kategoriją, atlygis už laipsnį ir procentinis priedas už vidaus reikalų sistemoje ištarnautus metus. Iš
šios įstatymo nuostatos matyti, kad ginčijamo atlygio mok÷jimas tiesiogiai siejamas su tam tikro
laipsnio tur÷jimu. Pagal Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 14 straipsnį bei Statuto 73 punktą
vidaus tarnybos pareigūnų laipsniai nustatomi siekiant reguliuoti vidaus tarnybos pareigūnų
tarpusavio santykius, žym÷ti jų tarnybos stažą ir kvalifikaciją. Šios teis÷s aktų nuostatos rodo, kad
laipsnių suteikimas yra atskira (atskirai reglamentuojama) vidaus tarnybos procedūra, specialiai
skirta ne atlyginimui (atlyginimo priedui) nustatyti, o kitiems teisiniams santykiams nustatyti. Pagal
Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 3 dalis bei Statuto 74 punktą pirmąjį karininko
laipsnį pareigūnams suteikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. Taigi pirmojo
karininko laipsnio suteikimas yra vidaus reikalų ministro išimtin÷ kompetencija. Toks laipsnio
suteikimas, kaip veiksmas (įforminamas atitinkamu vidaus reikalų ministro įsakymu), yra
individualus teis÷s aktas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) taikymo prasmę, o jo
neatlikimas laikytinas neveikimu. Ir pirmuoju, ir antruoju atvejais tai yra skundžiamas ABTĮ
nustatyta tvarka veiksmas ar neveikimas. Iš pareišk÷jo skundžiamo atsakovo 1999 m. gruodžio 7 d.
įsakymo Nr. 662 matyti, kad jame yra nurodyta ir įsakymo pavidalu suformuluota vidaus reikalų
ministro pozicija neskirti pareiginių laipsnių vidaus tarnybos pareigūnams (tarp jų ir Tardymo
departamento bei jo teritorinių padalinių pareigūnams). Atsižvelgiant į tai, kad šis įsakymas
priimtas kompetentingo suteikti pirmąjį karininko laipsnį asmens, jis (1999 m. gruodžio 7 d.
įsakymas Nr. 662) taip pat laikytinas ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu individualiu teis÷s aktu.
Pažym÷tina, kad šis įsakymas tur÷jo dvigubą reikšmę: buvo savarankiškai skundžiamas ABTĮ
nustatyta tvarka administracinis aktas ir teisinis pagrindas (kaip nurodyta Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo kolegijos 2003 m. spalio 2 d. nutartyje) nemok÷ti tretiesiems
suinteresuotiems asmenims atlygio už laipsnį. Taigi konstatuotina, kad atsakovo nesuteikimas
tretiesiems suinteresuotiems asmenims pirmųjų karininko laipsnių kiekvienu konkrečiu atveju
laikytinas ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu neveikimu, o 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 662
– ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu individualiu teis÷s aktu.
Iš bylos matyti, kad atsakovo (vidaus reikalų ministro) laipsnių tretiesiems suinteresuotiems
asmenims nesuteikimas n÷ vieno iš jų nebuvo apskųstas ABTĮ nustatyta tvarka. N÷ vienas iš
trečiųjų suinteresuotų asmenų taip pat neapskund÷ atsakovo 1999 m. gruodžio 7 d. įsakymo
Nr. 662. Pastarojo įsakymo galiojimas šioje byloje nagrin÷jamu aspektu pasibaig÷ 2002 m. birželio
25 d. (atsakovui pri÷mus min÷tą 2002 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 319), tačiau pareišk÷jas (kurio
įstatai buvo įregistruoti 2002 m. geguž÷s 24 d.) apskund÷ šį įsakymą tik po 8 m÷nesių (pareišk÷jo
skundas paduotas teismui 2003 m. vasario 28 d.). Esant išvardytoms aplinkyb÷ms, pareišk÷jo
nurodytos termino kreiptis į teismą praleidimo priežastys (T. 1, b. l. 3, 7) pagal ABTĮ 34 straipsnio
taikymo prasmę negali būti pripažintos svarbiomis, tod÷l pirmosios instancijos teismo
sprendimo dalis d÷l bylos dalies (d÷l reikalavimo pripažinti neteis÷tu 1999 m. gruodžio 7 d.
įsakymą Nr. 662) nutraukimo kolegijos pripažintina iš esm÷s pagrįsta (ABTĮ 101 straipsnio
6 punktas). Tretieji suinteresuoti asmenys, min÷tu laikotarpiu (nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2002 m.
liepos m÷n.) netur÷ję teis÷s aktų nustatyta tvarka suteiktų vidaus tarnybos pareigūnų laipsnių, pagal
Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 25 straipsnį netur÷jo tuo metu teisinio pagrindo gauti atitinkamų
atlygių už laipsnį, tod÷l pareišk÷jo reikalavimas d÷l šio atlygio priteisimo teismo atmestas pagrįstai.
Taigi tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo. Kolegija nenustat÷
ir kitų, apelianto nenurodytų pagrindų pakeisti arba panaikinti pirmosios instancijos teismo priimtą
sprendimą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
136 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija

bylų

teisenos

įstatymo

nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą,
o Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesin÷s sąjungos apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1. 3. 3. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
1.3.3.1. D÷l apskrities viršininko ar jo vadovaujamos administracijos teis÷s kreiptis į teismą
ginant valstyb÷s ar asmenų interesus. D÷l administracin÷s bylos šalių
Nei Apskrities valdymo įstatyme, nei Tipiniuose apskrities viršininko administracijos
nuostatuose n÷ra tiesioginių įgalinimų kreiptis apskrities viršininkui ar jo vadovaujamai
administracijai į teismą su reikalavimais, ginant kitų asmenų, valstyb÷s ar kitus viešuosius
interesus.
Sprendimą, kuriuo atkurta nuosavyb÷s teis÷ į žemę, pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnį turi teisę apskųsti piliečiai. Nei
valstyb÷s, nei savivaldyb÷s institucijoms teis÷ apskųsti šiuos sprendimus nenumatyta. Žem÷s
reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad ,,sprendimus d÷l žem÷s įsigijimo teismui
gali apskųsti asmenys“, tačiau to paties straipsnio 3 dalyje – kad ,,nustačius, kad sprendimas d÷l
žem÷s įsigijimo priimtas pažeidžiant įstatymus ir kilus d÷l to ginčui, sprendimą pri÷musios ar
žem÷s reformą kontroliuojančios institucijos privalo inicijuoti priimto sprendimo panaikinimą
teismine tvarka“. Inicijavimas kaip subjekto teis÷ kreiptis į teismą d÷l atitinkamo akto panaikinimo
galimas tik tada, jei tam subjektui tokią teisę nustato specialus įstatymas. Jei specialiame įstatyme
tokios teis÷s n÷ra, o sprendimas turi būti panaikintas teismine tvarka, tokio sprendimo nuginčijimo
inicijavimas reiškiasi informacijos pateikimu subjektui, turinčiam teisę kreiptis į teismą d÷l tokio
sprendimo panaikinimo.
Nei apskrities viršininko administracija, nei jos viršininkas neįgalioti įstatymo ginti teisme
valstyb÷s ir viešąjį interesus bei kitų asmenų teises, susijusias su nuosavyb÷s teisių į nekilnojamąjį
turtą atkūrimu.
Iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 4 dalies ir 48 straipsnio 2 dalies
darytina išvada, kad administracin÷je byloje privalo būti abi bylos šalys, t. y. pareišk÷jas ir
atsakovas. Įstatyme nenumatyta, kad pareišk÷jas ir atsakovas byloje gal÷tų sutapti. Tokių šalių
būtinumą lemia ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis, nustatantis, kad
administracinis teismas sprendžia ginčus d÷l teis÷s viešojo ar vidaus administravimo srityje. Tai
reiškia, kad ginčo bylose tarp šalių (fizinio ar juridinio asmens ir administravimo subjekto) d÷l
tikro ar tariamo teis÷s pažeidimo turi kilti ginčas, o nagrin÷jant tokį ginčą teisme,
procese dalyvaujančios šalys turi priešingus interesus.
Administracin÷ byla Nr. A4-65-2004; Bylų kategorija 13.1.1
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Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo, Ričardo Piličiausko, Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja) ir
Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant L. Česnavičienei,
nedalyvaujant šalims ir jų atstovams,
rašytinio teismo proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens
Rolandos Juočien÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
rugs÷jo 25 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Vilniaus apskrities viršininko
administracijos skundą tretiesiems suinteresuotiems asmenims Rolandai Juočienei, valstyb÷s įmonei
Registrų centrui d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas – Vilniaus apskrities viršininko administracija – (toliau – VAVA), remdamasi
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2002 m. spalio 28 d. informacija ir rekomendacija,
išd÷styta pažymoje „D÷l valstybinio žem÷tvarkos instituto inžinier÷s R. Juočien÷s veiksmų atliekant
žem÷tvarkos projektavimo darbus Aukštadvario kadastro vietov÷je (Trakų rajone)“ apie pažeidimus,
padarytus atkuriant nuosavyb÷s teises į žemę R. Juočienei, kreip÷si į Trakų rajono apylink÷s teismą,
prašydamas panaikinti savo (VAVA) 2000 m. spalio 10 d. priimtą sprendimą Nr. 79-8597 ,,D÷l
nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietov÷je pilietei Rolandai Juočienei“, kaip priimtą
pažeidžiant Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio ir poįstatyminių aktų reikalavimus, taip pat praš÷,
jei n÷ra galimyb÷s R. Juočien÷s perleistus žem÷s sklypus sugrąžinti kitiems, sąžiningiems įgij÷jams,
atlyginti valstybei padarytą žalą – priteisti iš R. Juočien÷s valstyb÷s naudai 29 000 Lt. Atsakovais
nurod÷ R. Juočienę ir valstybin÷s įmon÷s Registrų centro Vilniaus filialą.
Trakų apylink÷s teismas, suabejojęs bylos teismingumu, kreip÷si į specialiąją teismingumo
kolegiją. Ši kolegija nustat÷, kad byla d÷l abiejų reikalavimų, nors kiekvienas iš jų priskirtini skirtingos
rūšies teismams, nagrin÷tina bendrosios kompetencijos teisme, tačiau Trakų rajono apylink÷s teismas
nutartimi išskyr÷ bylas, perduodamas bylą d÷l Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo
nagrin÷ti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o civilinę bylą d÷l žalos išieškojimo iš
R. Juočien÷s sustabd÷ iki bus išnagrin÷ta administracin÷ byla.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, prieš prad÷damas nagrin÷ti bylą, pareikalavo
naujo pareišk÷jo skundo, atitinkančio Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, ir prašymo
atnaujinti terminą skundui paduoti. Naujajame skunde pareišk÷jas nurod÷ atsakovu save, t. y. Vilniaus
apskrities viršininko administraciją, o R. Juočien÷ buvo įtraukta į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu.
Teismas bylos ir proceso šalių nekoregavo. Atnaujinęs terminą skundui paduoti, teismas bylą
išnagrin÷jo dalyvaujant min÷toms šalimis.
Pareišk÷jas prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti nurod÷, kad apie pažeidimus,
padarytus priimant ginčijamą VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimą Nr. 79-8597, jį informavo
2002 m. spalio 30 d. Seimo kontrolierių įstaigos kontrolier÷. Gauta informacija buvo tikrinama.
2002 m. lapkričio 15 d. Vilniaus apskrities viršininkas pri÷m÷ įsakymą Nr. 4937 „D÷l Seimo
kontrolier÷s pažymos“, kuriuo nusprend÷ kreiptis į teismą d÷l VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimo
Nr. 79-8597 panaikinimo. Pareišk÷jas nurod÷, kad į Trakų rajono apylink÷s teismą kreip÷si 2002 m.
lapkričio 27 d. Teismas 2003 m. liepos 24 d. nutartimi išskyr÷ bylas ir perdav÷ bylos dalį d÷l min÷to
sprendimo panaikinimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pareišk÷jas mano, kad terminas
kreiptis į administracinį teismą praleistas d÷l svarbių priežasčių.
Ginčijamo akto neteis÷tumą pareišk÷jas grind÷ R. Juočien÷s neteis÷tais veiksmais ir
imperatyvių teis÷s aktų normų pažeidimu, teigdamas, kad pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnį
pretendentai atkurti nuosavyb÷s teises į žemę grupuojami į 12 grupių pagal įstatyme nustatytą
eiliškumą. Sugrupuoti pretendentus turi projekto autorius. Aukštadvario kadastro vietov÷je

žem÷tvarkos projekto parengiamieji darbai tur÷jo būti baigti iki 2000 m. vasario 1 d. Trečiasis
suinteresuotas asmuo R. Juočien÷ pateik÷ iki 2000 m. vasario 1 d. dvi išvadas d÷l žem÷s gavimo
neatlygintinai nuosavyb÷n šioje kadastro vietov÷je: Utenos apskrities viršininko 1999 m. balandžio
7 d. pasirašytą išvadą Nr. 454 d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į 0,5 ha plotą Utenos rajone, Užpalių
kaime, kuris priskirtas valstyb÷s išperkamai žemei (Trakų rajono žem÷tvarkos skyriuje išvada gauta
1999 m. balandžio 28 d.), ir Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo pasirašytą 1999 m. gruodžio
14 d. išvadą Nr. 2242, pagal kurią R. Juočien÷ tur÷jo teisę į l,4 ha plotą (išvada gauta 1999 m. gruodžio
15 d.). Vykdydama Aukštadvario kadastro vietov÷s projekto parengiamuosius darbus, komisija,
susidedanti iš projekto autor÷s R. Juočien÷s, Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo pavaduotojo ir
šio skyriaus darbuotojų, peržiūr÷jo gautas išvadas, sudar÷ pretendentų eiles ir 2002 m. vasario 10 d.
pasiraš÷ šių pretendentų eilių sąrašą. Pagal min÷tas išvadas šio sąrašo 4 pretendentų eil÷je Nr. 16 ir 8
eil÷je įrašyta ir R. Juočien÷. Rengiant žem÷tvarkos projektą, R. Juočien÷ Trakų rajono žem÷tvarkos
skyriaus specialistams Aukštadvaryje pateik÷ dar vieną Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo
pasirašytą 2000 m. rugpjūčio 4 d. išvadą Nr. 3583 d÷l lygiaverčio 2 ha žem÷s sklypo, tačiau
R. Juočienei perleista teis÷ į šį sklypą tik 2000 m. rugpjūčio 9 d. notaro patvirtinta sutartimi. Pati
išvada buvo pasirašyta anksčiau, negu įgyta teis÷ į žem÷s sklypą. Pareišk÷jo teigimu, taip pažeisti
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 ,,D÷l Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo
tvarkos ir sąlygų“ patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka) 105 punkto reikalavimai. Vilniaus
apskrities viršininkas 2000 m. rugs÷jo 13 d. įsakymu Nr. 3006-79 patvirtino piliečių, pageidaujančių
įsigyti lygiaverčius žem÷s sklypus, išvadas, pateiktas nuo 2000 m. liepos 1 d. iki 2000 m. rugs÷jo 1 d.,
t. y. po žem÷tvarkos projekto parengiamųjų darbų (po 2000 m. vasario 1 d.). Įsakymo pirmame priede
įrašyta R. Juočien÷, nurodant, kad ji yra 5 pretendentų eil÷je.
Pareišk÷jas nurod÷, kad R. Juočien÷, būdama projekto autor÷, savavališkai nusistat÷ eiliškumą
lygiaverčiams žem÷s sklypams įsigyti Aukštadvario kadastro vietov÷je ir savo pavardę įsiraš÷ 4
pretendentų eil÷je (d÷l 1,2 ha žem÷s) ir 5 eil÷je (d÷l 0,9 ha žem÷s sklypo). Pareišk÷jas pažym÷jo, kad
Žem÷s reformos įstatymo (2000 m. birželio 27 d. redakcija) 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 4
pretendentų eil÷je yra tie asmenys, kuriems perduodami neatlygintinai lygiaverčiai naudojamiems
žem÷s sklypai, kai jie sutinka palaisvinti asmeniniam ūkiui ar valstiečių ūkiui naudojamą žemę, kurią
pageidauja susigrąžinti natūra jos savininkai, 5 pretendentų eil÷je yra tie asmenys, kuriems perduodami
nuosavyb÷n neatlygintinai lygiaverčiai šiuo metu naudojamiems žem÷s sklypai yra toje pačioje
kadastrin÷je vietov÷je, kurioje norima susigrąžinti, žem÷ užimta asmeninio ūkio ar valstiečių ūkio
žem÷s. Taip numatyta ir anksčiau galiojusioje įstatymo redakcijoje. R. Juočien÷ netur÷jo ir nenaudojo
Aukštadvario kadastrin÷je vietov÷je asmeniniam, valstiečių ūkiui suteiktos žem÷s, tod÷l negal÷jo jos
palaisvinti pageidaujantiems ją susigrąžinti savininkams. Ji netur÷jo grąžintinos žem÷s asmeniniam
ūkiui skirtoje teritorijoje, tod÷l negal÷jo būti įtraukta į 4 ir 5 pretendentų eiles. Pretendentų sąrašą
pasiraš÷ pati R. Juočien÷. Pareišk÷jas nurod÷, kad R. Juočienei buvo perleista teis÷ į žemę tik tose
valdose, kurios buvo priskirtos valstyb÷s išperkamai žemei. Ji iki 2000 m. rugs÷jo 1 d. buvo Vilniaus
miesto gyventoja ir rengiant žem÷tvarkos projektą gal÷jo būti įrašyta tik į 9 eilę. Tai, kad R. Juočien÷
save įraš÷ į 4 ir 5 pretendentų eiles, pažeid÷ 140 kitų pretendentų, tur÷jusių pirmumo teisę pasirinkti
žemę iš laisvo žem÷s fondo žem÷s, teises. Taip R. Juočien÷ susiprojektavo sau 4 žem÷s sklypus.
Pareišk÷jas, būdamas byloje ir atsakovas, kitokios (atsakovo) pozicijos nepareišk÷.
Trečiasis suinteresuotas asmuo R. Juočien÷ su skundu nesutiko ir nurod÷, kad nuosavyb÷s
teis÷s į žemę jai atkurtos nepažeidžiant įstatymo reikalavimų. Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus
išvada Nr. 3583 d÷l teis÷s į nuosavyb÷s teisių atkūrimą ved÷jo pasirašyta ne 2000 m. rugpjūčio 4 d.,
bet 2000 m. rugpjūčio 11 d., o notariškai patvirtinta teisių perleidimo sutartis 2000 m. rugpjūčio 9 d.
Tai paneigia pareišk÷jo teiginį, kad išvada pasirašyta ankščiau, nei buvo perleista nuosavyb÷s teis÷ į
žemę. R. Juočien÷ neigia, kad ji savavališkai nustat÷ eiliškumą, nes eiliškumas buvo patvirtintas
apskrities viršininko įsakymu, jai nedalyvaujant. Teismine tvarka nenuginčijus įsakymo, kuriuo

patvirtinti pretendentų sąrašai, n÷ra galimyb÷s ginčyti sprendimo, priimto šio įsakymo pagrindu. Be to,
iki 2002 m. liepos 17 d. Žem÷s reformos įstatyme eiliškumas buvo reglamentuotas kitaip, o v÷lesn÷s
įstatymo nuostatos neįpareigojo peržiūr÷ti sudarytų eiliškumo grupių. Trečiojo suinteresuoto asmens
nuomone, nenurodyta teis÷s norma, pagal kurią jai, kaip valstyb÷s tarnautojai, draudžiama pretenduoti
atkurti nuosavyb÷s teises. R. Juočien÷s ir jos atstov÷s teigimu, n÷ra įstatyminio pagrindo atnaujinti
skundo padavimo terminą, nes terminai skaičiuojami ne nuo sužinojimo apie pažeidimą datos, bet nuo
sužinojimo apie aktą momento. Apie savo priimtą sprendimą VAVA tur÷jo žinoti nuo pat jo pri÷mimo
momento.
Trečiasis suinteresuotas asmuo valstyb÷s įmon÷ Registrų centras atsiliepime į skundą nurod÷,
kad Vilniaus filialas n÷ra šio ginčo materialinio teisinio santykio subjektas, turintis savarankišką teisinį
suinteresuotumą d÷l ginčo objekto, o tik valstyb÷s įmon÷, įstatymų nustatyta tvarka vykdanti
nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimą
Nekilnojamojo turto registre pateiktų dokumentų pagrindu, pareišk÷jo teisių nepažeid÷, pareikšto
ieškinio dalykas yra nesusijęs su Nekilnojamojo turto registru.
Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino pareišk÷jo prašymą d÷l skundo
padavimo termino atnaujinimo ir skundą: panaikino Vilniaus apskrities viršininko administracijos
2000 m. spalio 10 d. sprendimą Nr. 79–8597 ,,D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo
vietov÷je pilietei R. Juočienei“.
Teismas konstatavo, kad terminas skundui paduoti praleistas d÷l svarbių ir objektyvių
priežasčių, kurios nepriklaus÷ nuo pareišk÷jo valios. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas
pri÷jo prie išvados, kad valstyb÷s tarnautojai, nustatin÷jantys pretendentų eiliškumą nuosavyb÷s teistų
atkūrimui iki žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto Aukštadvario kadastro vietov÷je parengiamųjų
darbų pabaigos, t. y. iki 2000 m. vasario 1 d., klaidino pareišk÷ją, pateikdami neteisingus duomenis,
d÷l to, teismo nuomone, gal÷jo būti priimtas neteis÷tas sprendimas, pažeidžiantis kitų pretendentų
teises ir teis÷tus interesus. Teismas konstatavo, kad nuo 2000 metų iki 2002 m. lapkričio 27 d. d÷l
intensyvios žem÷s reformos ir nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę Vilniaus apskrityje praktiškai buvo
neįmanoma patikrinti valstyb÷s tarnautojų sudaromos ir pateikiamos tvirtinti informacijos apie
pretendentus. Vykdant žem÷s reformą nebuvo nustatyta valstyb÷s tarnautojų piktnaudžiavimo faktų ir
nebuvo pagrindo nepasitik÷ti pateikiama informacija. VAVA iki 2000 m. spalio 10 d. sprendimo
pri÷mimo datos netur÷jo informacijos apie pažeidimus, šią informaciją gavo tik 2002 m. spalio 30 d.,
kai Seimo kontrolierių įstaiga informavo apie nustatytus pažeidimus priimant min÷tą sprendimą.
Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pareišk÷jas kreip÷si d÷l sprendimo nuginčijimo į Trakų rajono
apylink÷s teismą 2002 m. lapkričio 27 d., padar÷ išvadą, kad kreiptasi per vieną m÷nesį nuo
sužinojimo apie akto neteis÷tumą datos.
Vertindamas ginčijamo sprendimo teis÷tumą, teismas konstatavo, kad, atkuriant nuosavyb÷s
teises į kaimo vietov÷je esančią žemę, kai tokią teisę turintis asmuo pretenduoja gauti nuosavyb÷n
neatlygintinai lygiavertį žem÷s sklypą, turi būti vadovaujamasi Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalies, Žem÷s reformos įstatymo 4 straipsnio,
19 straipsnio 1, 4 dalių, 20 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1998 m.
balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtinta Žem÷s reformos kaimo vietov÷je tvarka, Žem÷s reformos
žem÷tvarkos projektų rengimo tvarka, Žem÷s ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. 207 patvirtinta Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų kaimo vietov÷je rengimo
metodika. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pri÷jo prie išvados, kad žem÷s sklypai, į
kuriuos ginčo sprendimu R. Juočienei atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į žemę, priimti pažeidžiant min÷tų
teis÷s aktų nuostatas, nustatančias, kad kaimo vietov÷je neatlygintinai nuosavyb÷n perduodamas
lygiavertis žem÷s sklypas turi būti suformuotas pagal žem÷s reformos žem÷tvarkos projektus ir
laikantis šių projektų rengimo tvarkos bei metodikos. Teismas nustat÷, kad R. Juočien÷ iki žem÷s
reformos žem÷tvarkos projekto nustatytos parengiamųjų darbų užbaigimo datos – 2002 m. vasario
1 d.– Aukštadvario kadastrin÷je vietov÷je pateik÷ dvi išvadas d÷l žem÷s, miško, vandens telkinio
gavimo neatlygintinai nuosavyb÷n šioje kadastro vietov÷je: 1999 m. balandžio 28 d. Trakų rajono

žem÷tvarkos skyriui pateik÷ Utenos apskrities viršininko pasirašytą 1999 m. balandžio 7 d. išvadą
Nr. 454. 1999 m. gruodžio 15 d. Trakų rajono žem÷tvarkos skyriui pateikta Vilniaus apskrities
viršininko administracijos Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo 1999 m. gruodžio 14 d.
pasirašyta išvada Nr. 2242. Atliekant Aukštadvario kadastro vietov÷s projektų parengiamuosius
darbus ir, vadovaujantis Projektų rengimo metodikos 23 punkto nustatyta tvarka, gauti piliečių
prašymai ir išvados buvo grupuojami pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnį. Komisija, į kurios
sud÷tį į÷jo ir R. Juočien÷ (projekto autor÷), sudar÷ pretendentų eiles ir pasiraš÷ jų sąrašą 2000 m.
vasario 10 d., šiame sąraše 4 pretendentų eil÷je pagal 1999 m. gruodžio 14 d. išvadą Nr. 2242 ir 8
pretendentų eil÷je pagal 1999 m. balandžio 7 d. išvadą Nr. 454 įrašyta R. Juočien÷. Pagal Žem÷s
reformos įstatymo 10 straipsnį (2000 m. birželio 27 d. redakcija) R. Juočien÷ negal÷jo būti įtraukta nei
į 4,nei į 8 eilę, nes pagal min÷tas išvadas gal÷jo būti įtraukta tik į 9 pretendentų gauti lygiavertį žem÷s
sklypą Aukštadvario kadastro vietov÷je eilę. Teismas, remdamasis Seimo kontrolieriaus 2002 m.
spalio 28 d. pažyma Nr. 2002/03-1518, padar÷ išvadą, kad R. Juočien÷ netur÷jo Aukštadvario kadastro
vietov÷je asmeniniam ūkiui ar valstiečių ūkiui suteiktos žem÷s, jos nenaudojo ir negal÷jo tokios
kategorijos žem÷s palaisvinti. Ji netur÷jo Aukštadvario kadastro vietov÷je grąžintinos žem÷s
asmeniniam ūkiui ar valstiečių ūkiui skirtoje teritorijoje. R. Juočien÷ Aukštadvario miestelio
gyventoja tapo tik nuo 2000 m. rugs÷jo 1 d. Teismas pažym÷jo, kad, prad÷jus rengti žem÷tvarkos
projektą, R. Juočien÷ pateik÷ Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus specialistams Aukštadvaryje dar
vieną VAVA Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo pasirašytą 2000 m. rugpjūčio 11 d. išvadą
Nr. 3583. Iš R. Juočien÷s pateikto tos pačios išvados projekto, kurį buvo pasirašęs tik išvadą rengęs
projekto autorius A. Papovas, teismas daro išvadą, kad autorius projektą pasiraš÷ 2000 m. rugpjūčio
11 d., tą pačią dieną surašytos dar dvi išvados d÷l to paties savininko V. Čižo žem÷s. Teismo
nuomone, pati išvada negal÷jo būti pasirašyta anksčiau negu projektas. Toliau teismas nurodo, kad
pagal Vyriausyb÷s 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos tvarkos 5 punktą Vilniaus
apskrities viršininkas patvirtino 2000 m. rugs÷jo 13 d. įsakymu Nr. 3006–79 sąrašą piliečių, pateikusių
išvadas nuo 2000 m. liepos 1 d. iki 2000 m. rugs÷jo 9 d. Šio įsakymo pirmame priede (Nr. 229) įrašyta
R. Juočien÷, nurodant, kad ji – 5 pretendentų eil÷je. Pagal min÷tą išvadą R. Juočien÷ negal÷jo būti 5
eil÷je. Pagal visas pateiktas išvadas ji tur÷jo būti 9 pretendentų, siekiančių atkurti nuosavyb÷s teisę,
gaunant žem÷s sklypus lygiaverčiais sklypais, grup÷je. Teismas padar÷ išvadą, kad žem÷s sklypai
R. Juočienei buvo suformuoti pažeidžiant nustatytą tvarką. Kadangi R. Juočienei nuosavyb÷s teis÷ į
žemę buvo atkurta pažeidžiant Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą, vienas
sklypas (pagal 2000 m. rugpjūčio 11 d. išvadą Nr. 3583) suformuotas tada, kai žem÷s reformos
žem÷tvarkos projektų rengimo pirmasis etapas jau buvo pasibaigęs, t. y. pažeidžiant nustatytą tvarką,
ir šis sklypas nepateko į laisvos valstybin÷s žem÷s fondą, nebuvo pasiūlytas kitiems pretendentams.
Taip buvo pažeistas, teismo nuomone, Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnyje įtvirtintas
lygiateisiškumo principas.
R. Juočien÷ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. rugs÷jo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareišk÷jo VAVA skundą d÷l
2000 m. spalio 10 d. VAVA sprendimo Nr. 79-8597 panaikinimo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai
atnaujino terminą skundui paduoti, nes pareišk÷jas praš÷ panaikinti administracinį aktą, kurį pats ir
pri÷m÷ ir apie jį žinojo nuo jo pri÷mimo dienos. Apeliant÷s nuomone, senaties terminas pradedamas
skaičiuoti ne nuo teis÷s akto pažeidimo ar nuo asmens teis÷s pažeidimo momento (kaip yra civiliniame
procese), o nuo skundžiamo akto pri÷mimo ar nuo individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai
dienos. Teismas sprendime neleistinai plečiamai aiškina ir taiko Administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio nuostatą. Kadangi teismingumą vykdo tik teismai, tod÷l teismo
sprendime nurodytas motyvas, kad Seimo kontrolieriai nustat÷ skundžiamo akto neteis÷tumą ir tai
sudaro pagrindą per vieną m÷nesį nuo sužinojimo apie tokį neteis÷tumą kreiptis į teismą, prieštarauja
pačiai teismingumo sistemai. ABTĮ nenumato pagrindo atnaujinti praleisto termino, jei skundas
paduotas per vieną m÷nesį nuo sužinojimo apie akto neteis÷tumą dienos. Pareišk÷jas nenurod÷ jokių
aplinkybių (tik Seimo kontrolieriaus išvadas) ir nepateik÷ jokių įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų

svarbių aplinkybių buvimo faktą, d÷l ko praleistas vieno m÷nesio terminas ginčyti pareišk÷jo
sprendimą. Teismas savo iniciatyva nurodo aplinkybes, įvertinęs jas kaip svarbias termino praleidimo
priežastis. ABTĮ 34 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kol neišspręstas termino atnaujinimo klausimas,
skundas laikomas nepriimtu. Tik pri÷mus skundą atliekami šio įstatymo numatyti veiksmai, taip pat ir
pasiruošimas administracin÷s bylos nagrin÷jimui teisme (ABTĮ 68 straipsnio 1 dalis). Teismas,
nagrin÷damas prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti kartu su skundu, pažeid÷ min÷tą procesinę
teis÷s normą, d÷l ko ji (apeliant÷) negal÷jo tinkamai pasiruošti bylos nagrin÷jimui.
Apeliant÷ taip pat nurodo, kad 2000 m. vasario 10 d., nustatant pretendentų atkurti nuosavyb÷s
teises eiliškumą, pagal kurį ji buvo įrašyta į 4 ir 8 pretendentų eiles pagal 1999 m. gruodžio 14 d.
išvadą Nr. 2242 ir pagal 1999 m. balandžio 7 d. išvadą Nr. 454, dar negaliojo teismo sprendime
nurodomos Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatos. Ši tariamai pažeista įstatymo
norma įsigaliojo tik 2000 m. liepos 12 d., t. y. po to, kai buvo patvirtintos pretendentų (taip pat – ir jos)
eil÷s. Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. spalio 10 d. sprendimo pri÷mimo pagrindas buvo kiti
žem÷s reformos dokumentai (2000 m. vasario 10 d. sąrašas, Vilniaus apskrities viršininko 2000 m.
rugs÷jo 12 d. įsakymas Nr. 3006-79, šio įsakymo priedai), kurių teis÷tumo pareišk÷jas neginčijo, o
teismas d÷l jų nepasisak÷, ir kurių pri÷mimo metu negaliojo Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio
nuostatos, taikytinos jau po šių dokumentų pri÷mimo dienos. Be to, apeliant÷s nuomone, teismas
nepagrįstai plečiamai aiškina Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad Žem÷s
reformos įstatymo (galiojusio nuo 1997 m. liepos 23 d. ir nuo 2000 m. liepos 12 d.) 10 straipsnio
1 dalies 4 punkto, Žem÷s reformos įstatymo (galiojusio nuo 1997 m. liepos 23 d.) 10 straipsnio 1 dalies
5 punkto, Žem÷s reformos įstatymo (galiojusio nuo 2000 m. liepos 12 d.) 10 straipsnio 1 dalies
5 punkto analiz÷ paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą, kad nustatant pretendentų atkurti
nuosavyb÷s teis÷s eiliškumą buvo pažeistos Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio nuostatos, nes
pagal jos tur÷tus ir pateiktus dokumentus grupuojant pretendentus ji tur÷jo teisę atkurti nuosavyb÷s
teises būtent tokiu eiliškumu, koks ir buvo nustatytas. Be to, nei ji pati, nei joks kitas žem÷tvarkos
projektą ir kitus nuosavyb÷s atkūrimo dokumentus rengęs pareigūnas netur÷jo jokių galimybių daryti
įtaką ar kitaip paveikti skundžiamo sprendimo pri÷mimą, nes per tą laiką, kai buvo parengti pirminiai
nuosavyb÷s teisių atkūrimo dokumentai (tarp jų – ir eiliškumo nustatymo), pasikeit÷ teisinis
reguliavimas, ir būtent pareišk÷jo įstaigos pareiga buvo užtikrinti, ar priimamas sprendimas ir jį
lydintys dokumentai atitinka galiojančius teis÷s aktus. Iš Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio
nuostatų (galiojusių sprendžiant jos eiliškumo atkurti nuosavyb÷s teises klausimą) matyti, kad tie
kriterijai, kuriais remdamasis teismas sprend÷ apie jos neatitikimą įstatymo reikalavimams, negaliojo,
tod÷l jai negal÷jo būti taikomi. 1999 m. balandžio 7 d. sutartimi nuosavyb÷s teises į atkurtiną žemę,
kuri buvo priskirta valstyb÷s išperkamos žem÷s kategorijai, jai perleido t÷vas. D÷l šios teis÷s
įgyvendinimo buvo parengta 1999 m. balandžio 7 d. išvada Nr. 454. 1999 m. gruodžio 2 d. sutartimi
jai buvo perleistos teis÷s atkurti nuosavyb÷s teises į buvusio savininko žemę. D÷l šios teis÷s
įgyvendinimo buvo parengta 1999 m. gruodžio 14 d. išvada Nr. 2242. Taigi visi dokumentai, kurie
buvo būtini pagal 2000 m. vasario 10 d. galiojančius žem÷s reformą reguliuojančius teis÷s aktus, buvo
parengti, jie yra teis÷ti, nes nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, o pagal juose esančią informaciją ji
tur÷jo ir tebetur÷s teisę atkurti nuosavyb÷s teises net ir tada, jei teismas panaikinus skundžiamą
administracinį aktą. Be to, visuose žem÷s sklypuose, į kuriuos yra atkurtos nuosavyb÷s teis÷s, šiuo
metu jau yra susiformavusios žem÷naudos, tod÷l bet kokio administracinio akto naikinimas gali sukelti
neprognozuojamas pasekmes.
Apeliant÷ pažymi, kad aplinkyb÷ d÷l jos gyvenimo Aukštadvario miestelyje nuo 2000 m.
rugs÷jo 1 d. n÷ra reikšminga šioje byloje ir neturi jokios įtakos skundžiamo akto teis÷tumui.
Apeliant÷ nurodo, kad teismas netinkamai interpretavo jos aiškinimą d÷l pareišk÷jo skunde
nurodytų aplinkybių, susijusių su VAVA Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo 2000 m. rugpjūčio
11 d. išvada Nr. 3583. Būtent pareišk÷jas ir aiškino teismui, kad ši išvada yra 2000 m. rugpjūčio 11 d.,
o ne 2000 m. rugpjūčio 4 d., kaip teig÷ pareišk÷jas. Ji pateik÷ teismui tiek min÷tos išvados, tiek kartu

su šia išvada rengtų kitų išvadų projektus, kurių eiliškumas ir paneig÷ pareišk÷jo skunde nurodytas
aplinkybes.
Teismas nepagrįstai nurodo, kad VAVA 2000 m. rugs÷jo 13 d. įsakymas Nr. 3006-79 gal÷jo
būti pakeistas, nes byloje n÷ra jokių dokumentų apie tokio įsakymo pakeitimą. Be to, toks
administracinis aktas jau yra suk÷lęs teisines pasekmes, tod÷l atsižvelgiant į Viešojo administravimo
įstatymo 32 straipsnio 6 dalies nuostatas, kad klaidos ištaisymo procedūra, kai klaidą taisyti gali pats
viešojo administravimo subjektas, priimdamas kitą administracinį aktą, netaikoma toms teisin÷ms
klaidoms, kurių ištaisymas reikštų piliečiui ar kitiems asmenims suteiktos ir įsigaliojusios teis÷s
at÷mimą ar suvaržymą, tokio administracinio akto (Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 300679) nenuginčijus teisme, negalima spręsti d÷l skundžiamo akto teis÷tumo. Priešinga išvada reikštų tai,
kad net ir panaikinus skundžiamą aktą faktin÷ ar teisin÷ situacija nepasikeistų, nes jos eiliškumas
atkurti nuosavyb÷s teises buvo pagrįstas ir teis÷tas, o tapo neteis÷tu tik d÷l iki jo realizavimo
pasikeitusio teisinio reguliavimo.
Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamu sprendimu pareišk÷jas nenusprend÷ d÷l pretendentų
eiliškumo, o r÷m÷si jau nustatytomis min÷toje išvadoje ir sąraše eil÷mis, skundžiamo sprendimo
panaikinimas, neginčijant pačių pretendentų eilių nustatymo, nesukels jokių teisinių pasekmių.
Nepanaikinus Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. rugs÷jo 13 d. išvados ir nepripažinus 2000 m.
vasario 10 d. sąrašų negaliojančiais, n÷ra teisinio pagrindo naikinti 2000 m. spalio 10 d. Vilniaus
apskrities viršininko sprendimą Nr. 79-8597.
Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, įžvelgusi problemą d÷l pareišk÷jo –
apskrities viršininko administracijos – teis÷s ginčyti savo priimtą sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių į
nekilnojamąjį turtą atkūrimo, ginant viešąjį interesą ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, Žem÷s reformos
įstatymo 18 straipsnio 3 dalies prasme, taip pat d÷l procesą administracin÷se bylose reglamentuojančių
normų taikymo ir aiškinimo, konkrečiai – ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir 48 straipsnio,
nustatančių privalomas ginčo šalis – pareišk÷ją ir atsakovą, aiškinimo ir taikymo, esant situacijai, kai,
pareišk÷jui ginčijant savo paties priimtą aktą, n÷ra atsakovo, perdav÷ bylą nagrin÷ti išpl÷stinei teis÷jų
kolegijai, manydama, kad šių problemų išsprendimas tur÷s reikšm÷s formuojant vieningą praktiką
administracin÷se bylose.
Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo sprendimas
naikinamas, o Vilniaus apskrities viršininko administracijos skundas paliekamas nenagrin÷tas. Teis÷jų
kolegija nustat÷, kad teismas netinkamai aiškino ir taik÷ procesin÷s teis÷s normas ir d÷l šios pažaidos
teismo sprendimas pripažįstamas neteis÷tu (ABTĮ 142 straipsnio 1 dalis, 143 straipsnis).
D÷l teis÷s kreiptis į teismą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio, reglamentuojančio teisę kreiptis gynybos į
teismą, 1 dalis nustato: ,,Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka
kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas“.
Pagal šią nuostatą kreiptis į teismą gali ne bet kas, o tik pats suinteresuotas asmuo, kurio teis÷s ar
teis÷ti interesai yra pažeisti. Tačiau šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2–5 punktuose nustatytos išimtys,
pagal kurias teismas imasi nagrin÷ti administracinę bylą ne tik pagal asmens arba jo atstovo, kuris
kreipiasi, kad būtų apginta jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą, bet ir pagal
kitų subjektų kreipimąsi. Šioje byloje aktualios 5 straipsnio 3 dalies 2–3 ir 5 punktų nuostatos, kurios
numato galimą bylų nagrin÷jimą pagal ,,įstatymų nustatytų institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų
kreipimąsi d÷l kitų asmenų teisių gynimo“ (2 punktas), ,,pagal prokuroro, administravimo subjektų,

valstyb÷s kontrol÷s pareigūnų, kitų valstyb÷s institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių
asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo“
(3 punktas) ir ,,įstatymų nustatytais atvejais pagal viešojo administravimo subjektų kreipimąsi d÷l
administracinių ginčų sprendimo“ (5 punktas).
To paties įstatymo 56 straipsnis ,,Prokuroro, administravimo subjektų, valstyb÷s institucijų,
įstaigų, organizacijų, tarnybų ir fizinių asmenų, ginančių valstyb÷s, savivaldyb÷s ir asmenų teises,
procesin÷s teis÷s“ 1 dalis taip pat nustato, kad tik įstatymų nustatytais atvejais prokuroras,
administravimo subjektai, valstyb÷s institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys
gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstyb÷s,
savivaldyb÷s ir asmenų teis÷s bei įstatymų saugomi interesai.
Taigi pagal visas šias nuostatas:
1. Kreiptis į teismą d÷l kitų asmenų teisių gynimo gali tik tokie subjektai, kuriems tokią teisę
deleguoja įstatymai.
2. Atitinkami subjektai privalo ginti valstyb÷s ar kitus viešuosius interesus, jei jiems toks
įpareigojimas ir atvejai d÷l tokių interesų gynimo numatyti įstatymuose.
3. Viešojo administravimo subjektas gali kreiptis į teismą tik įstatymo nustatytais atvejais ir tik
kilus administraciniam ginčui.
Ar pareišk÷jas (apskrities viršininko administracija) atitinka min÷tų įstatymo nuostatų
reikalavimus, keliamus subjektui, galinčiam kreiptis į teismą d÷l nustatytų ginamų interesų, galima
atsakyti, išanalizavus pareišk÷jo kompetenciją ir kitus su tuo susijusius klausimus reglamentuojančius
teis÷s aktus.
Apskrities viršininko uždavinius, įgalinimus ir teises, vykdant tuos įgalinimus, apibr÷žia
Apskrities valdymo įstatymo (toliau – AV įstatymas) 5–13 straipsniai. Pagal 18 straipsnį apskrities
viršininkas jam priskirtoms funkcijoms įgyvendinti formuoja administraciją ir jai vadovauja.
Apskrities viršininko administracijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m.
kovo 27 d. nutarimu Nr. 401 ,,D÷l Tipinių apskrities viršininko administracijos nuostatų patvirtinimo“
patvirtinti Tipiniai apskrities viršininko administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai). Nei AV
įstatyme, nei Nuostatuose n÷ra tiesioginių įgalinimų kreiptis apskrities viršininkui ar jo vadovaujamai
administracijai į teismą su reikalavimais, ginant kitų asmenų, valstyb÷s ar kitus viešuosius interesus,
tačiau šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nurodo, kad apskrities viršininkas atlieka ir kitus Lietuvos
Respublikos įstatymuose ir Vyriausyb÷s nutarimuose numatytus įgaliojimus. Kolegijos nuomone, čia
svarbu nustatyti, kaip apskrities viršininko įgalinimus apibr÷žia kiti teis÷s aktai. Kadangi ginčijamas
aktas tiesiogiai susijęs su žem÷s reforma, su nuosavyb÷s teisių į nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimu,
tod÷l svarbi pareišk÷jo kompetencija būtent įgyvendinant žem÷s reformą, veikiant nuosavyb÷s teisių
atkūrimo srityje. AV įstatymo 10 straipsnis apibr÷žia apskrities viršininko įgalinimus žem÷tvarkos ir
žem÷s ūkio klausimų, prie kurių priskiriamas ir žem÷s reformos įgyvendinimas, srityje. Pagal Tipinių
apskrities viršininko administracijos nuostatų 10.4.2 punktą apskrities viršininko administracija
įgaliota pad÷ti apskrities viršininkui įgyvendinti šią reformą. Kitokių savarankiškų įgalinimų šiai
institucijai nesuteikta.
Žem÷s reformos ir žem÷s privatizavimo tvarką reglamentuoja Žem÷s reformos įstatymas, o
nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimą – Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymas. Ginčijamas aktas – sprendimas, kuriuo atkurta nuosavyb÷s teis÷ į žemę. Pagal Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnį tokį sprendimą turi teisę
apskųsti piliečiai. Nei valstyb÷s, nei savivaldyb÷s institucijoms teis÷ apskųsti min÷tus sprendimus
nenumatyta. Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nurodo, kad ,,sprendimus d÷l žem÷s
įsigijimo teismui gali apskųsti asmenys“, tačiau to paties straipsnio 3 dalis nurodo, kad ,,nustačius, kad
sprendimas d÷l žem÷s įsigijimo priimtas pažeidžiant įstatymus ir kilus d÷l to ginčui, sprendimą
pri÷musios ar žem÷s reformą kontroliuojančios institucijos privalo inicijuoti priimto sprendimo
panaikinimą teismine tvarka“. Kadangi Vilniaus apskrities viršininko administracija yra ginčijamą
sprendimą pri÷musi institucija, tai pagal min÷tą nuostatą ji prival÷tų inicijuoti tokio sprendimo

panaikinimą įstatymų nustatyta tvarka (taip pat ir teisme). Įstatymo leid÷jas vartoja terminą
,,inicijuoti“. Tod÷l svarbu išsiaiškinti, ar ši sąvoka apima ir teisę kreiptis į teismą. Kolegijos nuomone,
kad ,,inicijavimas“ gali būti aiškinamas pakankamai plačiai. Tai – ne tik tam tikra iniciatyva, pastangos
atitinkamai veikti, bet ir tiesioginis kreipimasis į teismą, siekiant panaikinti administracinį aktą. Tačiau
pagal teis÷s normų analizę kolegija konstatuoja, kad inicijavimas kaip subjekto teis÷ kreiptis į teismą
d÷l atitinkamo akto panaikinimo galimas tik tada, jei tam subjektui tokią teisę nustato specialus
įstatymas. Jei specialiame įstatyme tokios teis÷s n÷ra, o sprendimas turi būti panaikintas teismine
tvarka, tokio sprendimo nuginčijimo inicijavimas pasireiškia informacijos pateikimu subjektui,
turinčiam teisę kreiptis į teismą d÷l tokio sprendimo panaikinimo. Analizuojant Žem÷s reformos
įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatą, matyti, kad prievol÷ inicijuoti sprendimo panaikinimą
teismine tvarka privaloma tik kilus d÷l to ginčui. Pareišk÷jas skundžia sprendimą, kaip priimtą
pažeidžiant atitinkamus teis÷s aktus, teigdamas, kad tokiu sprendimu trečiajam suinteresuotam
asmeniui R. Juočienei neteis÷tai atkurtos nuosavyb÷s teis÷s, taip pažeidžiant kitų 140 pretendentų
teises ir padarant turtinę žalą valstybei. Tokie motyvai pateikti ieškinyje Trakų apylink÷s teismui ir
Vilniaus apygardos administraciniam teismui, išskyrus bylas. Byloje minimi abstraktūs asmenys, kurių
teis÷s, atkuriant nuosavyb÷s teises, neva pažeistos, nurodant tik jų kiekį – 140. Pareišk÷jas nurodo, kad
sprendimas ginčijamas Seimo kontrolieriaus pasiūlymu. Byloje n÷ra įrodymų, kad minimi 140 asmenų,
ar bent vienas iš jų, pareišk÷ pretenzijas d÷l R. Juočienei atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į konkrečius
žem÷s sklypus. Jokių įrodymų, kad tarp R. Juočien÷s ir kitų konkrečiai neįvardytų asmenų kilo
akivaizdus ginčas d÷l nuosavyb÷s teis÷s į žemę atkūrimo. Iš to darytina išvada, kad ginčo d÷l priimto
sprendimo tarp konkrečių suinteresuotų asmenų nebuvo ir n÷ra. Tokią aplinkybę patvirtina ir šios
bylos šalys – pareišk÷jo ir atsakovo, kaip asmens, turinčio vieną suinteresuotumą, sutapatinimas.
Iš pareišk÷jo pateiktų teismui reikalavimų turinio ir iš to, kad ginčijamas sprendimas susijęs su
nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimu, kuriuo suinteresuota visuomen÷, bei valstyb÷s nuosavyb÷s (žem÷s)
praradimu d÷l numanomai padarytų įstatymų pažeidimų, darytina išvada, kad reikalavimas panaikinti
skundžiamą sprendimą siejamas ne su konkrečios valstybin÷s institucijos (apskrities viršininko ar
administracijos) teisių ar teis÷tų interesų pažeidimu, o su valstyb÷s ir viešojo intereso gynimu. N÷
vienas iš min÷tų įstatymų (Apskrities valdymo įstatymas, Žem÷s reformos įstatymas, Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas) nenustato pareišk÷jo teis÷s ginti
valstyb÷s, viešąjį interesus ar kitų asmenų teises.
Lietuvos Respublikos Seimas, svarstydamas problemas, susijusias su nuosavyb÷s teisių
atkūrimu,
atsižvelgdamas
į
esančius
požymius
d÷l
valstyb÷s
tarnautojų
galimo
piktnaudžiavimo, dalyvaujant nuosavyb÷s teisių atkūrime, 2003 m. liepos 4 d. pri÷m÷ nutarimą ,,D÷l
problemų, susijusių su nuosavyb÷ teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo, sprendimo“. Šio
nutarimo 2 straipsnis kaip tik ir nustato vienintelį subjektą, turintį teisę ginti viešuosius interesus, imtis
priemonių, kad priimti sprendimai d÷l nuosavyb÷s teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo
bei jų pagrindu sudaryti sandoriai įstatymų nustatyta tvarka būtų panaikinti, ir tas subjektas –
Generalin÷ prokuratūra.
Įvertinusi visas bylos aplinkybes, išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija konstatuoja: nei apskrities
viršininko administracija, nei jos viršininkas neįgalioti įstatymo ginti teisme valstyb÷s ir viešąjį
interesus ir kitų asmenų teises, susijusius su nuosavyb÷s teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimu.
D÷l procesin÷s teis÷s normų, reglamentuojančių bylos šalis, taikymo
Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnyje, reglamentuojančiame skundo (prašymo)
formą bei turinį, reikalaujama, kad, kreipiantis į teismą, skunde (prašyme) būtų nurodomi pareišk÷jas
ir atsakovas. Pareišk÷ją ir atsakovą, kaip būtinas bylos šalis, įtvirtina ir Administracinių bylų teisenos
įstatymo 37 straipsnio 4 dalis ir 48 straipsnio 2 dalis, apibr÷žiančios pareišk÷ją kaip skundą (prašymą)
padavusį subjektą, o atsakovą – kaip instituciją, įstaigą, tarnybą, tarnautoją, kurių aktai ar veiksmai
skundžiami. Iš šių įstatymo normų darytina išvada, kad administracin÷je byloje privalo būti abi bylos

šalys – pareišk÷jas ir atsakovas. Įstatymas nenumato, kad pareišk÷jas ir atsakovas byloje gal÷tų sutapti.
Tokių šalių būtinumą lemia ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis, nustatantis, kad
administracinis teismas sprendžia ginčus d÷l teis÷s viešojo ar vidaus administravimo srityje. Tai
reiškia, kad ginčo bylose tarp šalių (fizinio ar juridinio asmens ir administravimo subjekto) d÷l tikro ar
tariamo teis÷s pažeidimo turi kilti ginčas, o nagrin÷jant tokį ginčą teisme, procese dalyvaujančios šalys
turi priešingus interesus. Teismo pareiga tą ginčą išspręsti. Daroma išvada, kad teis÷s ginčijimas lemia
ir šalių buvimą, tod÷l pareišk÷jas ir atsakovas negali sutapti. Tai sąlygoja ir šalių (pareišk÷jo ir
atsakovo) procesinių teisių teisme specifika, atsižvelgiant į kiekvienos šalies skirtingą interesą (ABTĮ
52–54 straipsniai ir kt.).
Nagrin÷jamu atveju, apskrities viršininko administracijai skundžiant savo sprendimą, atsakovas
ir pareišk÷jas byloje sutapatinti. Apskrities viršininko administracija ginčija savo sprendimą, taip tarsi
pripažindama, kad jos darbuotojai veik÷ neteis÷tai, pažeisdami teis÷s aktų reikalavimus, tačiau kaip
atsakov÷ ji kartu suinteresuota, kad tokių pažeidimų būtų nustatyta kuo mažiau ar visai nenustatyta.
Tai – akivaizdus interesų konfliktas. Taigi ir d÷l šių procesin÷s teis÷s normų pažeidimo pareišk÷jo
(atsakovo) skundo teisme nagrin÷jimas yra negalimas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 3 punktu ir
140 straipsnio 2 dalies 5 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 25 d. sprendimą panaikinti ir
Vilniaus apskrities viršininko administracijos skundą palikti nenagrin÷tą.
Nutartis neskundžiama.
1.3.3.2. D÷l sąlygų, kuriomis miesto žem÷ pripažįstama laisva (neužstatyta). D÷l duomenų
baz÷s reikšm÷s apibr÷žiant konkrečios žem÷s statusą

Detaliojo plano nebuvimas n÷ra pakankamas pagrindas pripažinti žemę laisva
(neužstatyta), į kurią nuosavyb÷s teis÷s atkuriamos natūra. Aiškinant Piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas d÷l
reikalavimo, kad valstyb÷s išperkama žem÷ yra ta, kuri priskirta įstatyme nurodytiems objektams
pagal nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus, daroma išvada, kad įstatymo leid÷jas
netur÷jo tikslo tokia formuluote įtvirtinti visų nesuplanuotų teritorijų kaip laisvos (neužstatytos)
žem÷s, kuri gali būti grąžinama natūra, statusą, o tik apibr÷ž÷, kad žem÷s poreikis visuomenei
patvirtinamas vieninteliu įstatyme nustatytu teisiniu pagrindu – įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintu detaliuoju planu. Tai kartu reiškia, kad teikdama informaciją apie nesuplanuotas
teritorijas savivaldyb÷s institucija turi nurodyti, jei tai reikalinga, kad atliekamos ar per protingą
laiką bus atliekamos teritorijų planavimo procedūros, kurių pagrindu atitinkama konkreti teritorija
detaliaisiais planais bus priskirta įstatyme numatytiems objektams. Jeigu tokia informacija
neteikiama, tai reiškia, kad žem÷ yra laisva (neužstatyta) ir grąžintina natūra, o nuosavyb÷s teisių
atkūrimo procedūroms taikytinos taisykl÷s, apibr÷žiamos Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punkte.
Miesto teritorijos suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų baz÷ gali būti naudojama kaip
informacin÷ sistema, tačiau jos duomenys n÷ra teis÷s aktuose numatytas teisinis pagrindas, kuriuo
remiantis konstatuojamas žem÷s teisinis statusas Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 13 straipsnių taikymo prasme.
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SPRENDIMAS
2004 m. kovo 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro
Drigoto (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (praneš÷jas), Nijol÷s
Piškinait÷s ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant L. Česnavičienei,
dalyvaujant vert÷jai J. Liutvinskienei,
pareišk÷jo Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje atstovui M. Jautakiui,
atsakovo Vilniaus miesto savivaldyb÷s atstovams A. Misiūnaitei, A. Karaliui ir R. Vanagaitei,
tretiesiems suinteresuotiems asmenims K. Mozeriui, Č. Sledevskiui, J. Šafranovič, G. Savuškinai,
A. Runevič, S. Samulevič, K. Zapolskai, H. Mečkovskiui ir V. Mečkovskajai,
trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams: Vilniaus apskrities viršininko administracijos –
J. Riaubiškienei, Lietuvos žem÷s savininkų sąjungos Vilniaus skyriaus – R. Liakui, H. Mečkovskio
ir V. Mečkovskajos – G. Jakevičienei, L. Volovajos atstovui V. Volovajui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Vilniaus miesto savivaldyb÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Vyriausyb÷s atstovo
Vilniaus apskrityje skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Vyriausyb÷s atstovas Vilniaus apskrityje kreip÷si į teismą prašydamas Vilniaus miesto
savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 746 „D÷l Vilniaus miesto teritorijos (iki
1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinių skaitmeninių grafinių
duomenų tvirtinimo“ pripažinti prieštaraujančiu Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai, 12 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 70 ir 106 punktams,
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 4, 17, 40 straipsniams ir
jį panaikinti.
Prašyme pareišk÷jas nurod÷, kad priimant tarybos sprendimą Nr. 746 (toliau – sprendimas
Nr. 746) buvo pažeisti aukštesn÷s teisin÷s galios teis÷s aktai, tod÷l šis sprendimas naikintinas.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio
2 dalies l punkte nustatyta, kad nuosavyb÷s teis÷s į žemę, iki 1995 m. birželio l d. buvusią miestams
nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę
tur÷toje vietoje, taip pat piliečiui, nuosavyb÷s teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų ribų žem÷s sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo
12 straipsnį priskirtą valstyb÷s išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti tur÷toje vietoje pilietis
nepageidauja. Kokia žem÷ priskirtina valstyb÷s išperkamai, nustatyta šio įstatymo 12 straipsnyje ir
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 70 punkte.
Įgyvendinant Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5,
12 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057
„D÷l Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo

įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1057)
106 punkte įtvirtintas teis÷s normas netur÷jo būti priimtas savarankiškas atstovaujamosios
savivaldyb÷s institucijos teis÷kūros aktas. Sistemiškai aiškinant Vietos savivaldos, Viešojo
administravimo įstatymus, Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1057 106 punktą, darytina išvada, kad
informaciją žem÷tvarkos skyriams turi pateikti savivaldyb÷s administracija arba vykdomoji
savivaldyb÷s institucija, nes įstatymus ir Vyriausyb÷s nutarimus, nereikalaujančius savivaldyb÷s
institucijų sprendimų, įgyvendina savivaldyb÷s administracija (Vietos savivaldos įstatymo
291 straipsnio 2 dalies 2 punktas, sprendimo Nr. 746 pri÷mimo metu galiojusios įstatymo redakcijos
29 straipsnio 6 dalies 2 punktas). Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1057 106 punkte nustatyta pareiga
pateikti informaciją įgyvendinama siunčiant apskrities viršininko administracijai informacinį
dokumentą, o ne tvarkomąjį dokumentą (tarybos sprendimą). Siunčiamoji informacija turi remtis
tinkamu pagrindu.
Sprendimu Nr. 746 keičiamos aukštesn÷s teisin÷s galios normos, t. y. administracija
įpareigojama vadovautis ne tiesiogiai įstatymu ir Vyriausyb÷s nutarimu bei juose numatytais
juridiniais faktais ir dokumentais, o savivaldyb÷s tarybos sprendimu, kurį priimti taryba netur÷jo
įgaliojimų. Vietos savivaldos įstatymas, kurio 17 straipsnyje apibr÷žiama tarybos kompetencija,
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ar kitas teis÷s aktas
nesuteikia savivaldyb÷s tarybai diskrecijos teis÷s nuspręsti, kuri žem÷ yra valstyb÷s išperkama, o
kuri – grąžintina natūra, nustatyti papildomas valstyb÷s išperkamos žem÷s kategorijas ar savo
sprendimu suteikti atitinkamai teritorijai statusą, kuris nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo aspektu
būtų kitoks nei grąžinama žem÷ ar valstyb÷s išperkama žem÷. Savivaldyb÷s institucijai n÷ra suteikta
teis÷ tvirtinti papildomos tvarkos, kriterijų ar suvestinių duomenų, kuriais vadovaujantis būtų
nustatoma, ar atitinkama žem÷ yra valstyb÷s išperkama, ar ne.
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Konstituciją nuosavyb÷s pa÷mimas
visuomen÷s poreikiams – tai kiekvienu atveju individualus įstatymų nustatyta tvarka priimamas
sprendimas d÷l privačia nuosavyb÷s teise priklausančio turto pa÷mimo (Konstitucinio Teismo
1998 m. birželio 18 d. nutarimas). Visuomen÷s poreikiai – tai visuomet konkretūs ir aiškiai išreikšti
visuomen÷s poreikiai konkrečiam nuosavyb÷s objektui. Pagal Konstituciją paimti nuosavybę
(teisingai atlyginant) galima tik tokiems visuomen÷s poreikiams, kurie objektyviai negal÷tų būti
patenkinti, jeigu nebūtų paimtas tam tikras konkretus nuosavyb÷s objektas (2001 m. balandžio 2 d.
nutarimas). Nors Konstitucinis Teismas ir pažym÷jo, kad min÷tas konstitucinis principas Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo reguliuojamų santykių atžvilgiu
turi tam tikrų ypatumų, tačiau jis galioja ir šiems santykiams.
Konkretaus poreikio konkrečiam objektui principas yra ir Piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio nuostatoje, kad atitinkami objektai turi
būti numatyti detaliuosiuose planuose ir numatytose nuosavyb÷s teisių atkūrimo procedūrose. Pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punktą savivaldyb÷ per m÷nesį nuo žem÷tvarkos skyriaus
prašymo pateikimo žem÷tvarkos skyriui pagal nustatyta tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius
planus pateikia informaciją kartografin÷je medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio
įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos
detalusis planas nepatvirtintas arba jo n÷ra, – apie nesuplanuotas miesto teritorijas. Nuosavyb÷s
teises į laisvą (neužstatytą) žemę atkurti galima ir tada, kai n÷ra detaliojo plano. Tai įtvirtinta
Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1057 106 punkte, kur nurodoma, kad grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę
natūra, kai detaliojo plano n÷ra, sprendime atkurti nuosavyb÷s teises įrašoma sąlyga, kad pilietis,
nor÷damas pl÷toti veiklą šiame žem÷s sklype, privalo parengti detalųjį planą Teritorijų planavimo
įstatymo nustatyta tvarka, tuo tarpu žem÷s priskyrimas valstyb÷s išperkamai pagal Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punktą privalo
remtis galiojančiais detaliaisiais planais.

Sprendimas turi būti pagrįstas tiek nustatytais faktais, tiek galiojančiomis teis÷s normomis.
Sprendimu Nr. 746 tam tikros teritorijos, išskyrus pažym÷tąsias geltona ir violetine spalva, n÷ra
priskiriamos nei valstyb÷s išperkamai, nei grąžintinai žemei, nes joms reikalinga papildoma
analiz÷, įvertinimas. Taryba įpareigoja administraciją vadovautis žinomai netiksliu sprendimu,
kurio jį vykdantys subjektai n÷ra kompetentingi keisti – tarybos spendimus keisti gali tik pati
taryba. Taigi net akivaizdžiam netikslumui ištaisyti yra būtinas tarybos pos÷dis. Pagal Vietos
savivaldos įstatymą (14 straipsnio 4 dalis) tarybos pos÷džiai gali būti šaukiami ir kas 3 m÷nesiai.
Taigi galima teigti, kad vadovavimasis sprendimu Nr. 746 suponuoja Vyriausyb÷s nutarimo
Nr. 1057 106 punkte numatytos pareigos įvykdymo vilkinimą. Sprendimas Nr. 746 pažeidžia ir
svarbius viešojo administravimo principus: nepiktnaudžiavimo valdžia, proporcingumo ir
subsidiarumo (Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis).
Taryba, sprendimu patvirtindama suvestinius skaitmeninius grafinius duomenis, pagal
kuriuos nustatomas teritorijų statusas žem÷s grąžinimo natūra požiūriu, bei 2 sprendimo punktu
įpareigodama savivaldyb÷s administraciją vadovautis šiais duomenimis administruojant teritorijų
planavimą, realizuojant teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, vykdant žem÷s reformą, savavališkai
nustat÷ teis÷s aktų nenumatytą pagrindą priskirti žemę negrąžintinos kategorijai ir taip sudar÷
teisiškai nepagrįstų kliūčių žem÷s gražinimui natūra Vilniaus mieste. Tod÷l sprendimas Nr. 746
kaip neatitinkantis aukštesn÷s galios teis÷s aktų ir priimtas viršijant savivaldyb÷s tarybos
kompetenciją yra neteis÷tas ir naikintinas.
Atsakovas pirmosios instancijos teisme praš÷ skundą atmesti nurodęs, kad ginčijamu
2002 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 746 Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba patvirtino Vilniaus
miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui)
suvestinius grafinius duomenis – šių duomenų bazę iki konkrečios datos – 2002 m. gruodžio 1 d.),
kurioje matyti nesuplanuotos teritorijos ir laisva (neužstatyta) žem÷, nepriskirta valstyb÷s
išperkamai. Šiuos veiksmus Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba atliko vykdydama Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies l punkto
nuostatas. Kad būtų galima nustatyti, kiek Vilniaus mieste yra laisvos (neužstatytos) žem÷s ir ar jos
trūksta, buvo būtina parengti Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka
priskirtos Vilniaus miestui) žem÷lapį su nesuplanuotomis teritorijomis, laisva (neužstatyta) žeme,
kuri yra nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei (Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą įstatymo 5 straipsnio 2 dalies l punktas, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 8 punktas,
40 straipsnio 2 dalis).
Teikdama informaciją Vilniaus apskrities viršininko administracijai Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 106 punkte nustatyta tvarka, Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administracija teikia informaciją, užfiksuotą kartografin÷je medžiagoje (kartografinį
žem÷lapį), kuri yra gaunama Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. 746 patvirtintos Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja
tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinių grafinių duomenų baz÷s pagrindu.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas
teritorijų planavimo, žem÷s sklypų, į kuriuos nuosavyb÷s teis÷ gali būti atkurta piliečiams natūra,
formavimo (ribų, ploto, apribojimų nustatymo) srityje tiek iki ginčijamo Vilniaus miesto
savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 746 pri÷mimo, tiek po jo pri÷mimo
vadovavosi Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057, šiuose teis÷s aktuose
numatytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat kitais teis÷s aktais.
Vilniaus apskrities viršininko administracija pirmosios instancijos teisme praš÷ patenkinti
Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje skundą ir panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos
2002 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 746. Trečiasis suinteresuotas asmuo mano, kad skundžiamas
sprendimas prieštarauja esminei Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 3 punkto nuostatai, kad valstyb÷s išperkamai žemei gali

būti priskirta žem÷, kuri įstatymų nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose užimta
šiame punkte išvardytų objektų.
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyrius,
vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057
patvirtintos Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka) 106 punkte priskirtas funkcijas, siunčia atsakovo
vykdomajai institucijai tur÷tų žem÷s sklypų kartografinę medžiagą ir gauna neigiamus atsakymus,
kuriuose remiamasi skundžiamu sprendimu. Tokiais veiksmais pažeidžiamos piliečių teis÷s atkurti
nuosavyb÷s teises į žemę natūra Vilniaus mieste.
Leokadija Volovaja pirmosios instancijos teisme nurod÷, kad pagal Konstitucinio Teismo
2001 m. balandžio 2 d. nutarimą ir Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 12 straipsnį žem÷ gali būti priskiriama valstyb÷s išperkamai tik remiantis detaliuoju planu.
Kai n÷ra detaliųjų planų, kuriuose žem÷ užimta objektų, d÷l kurių tokia žem÷ yra valstyb÷s
išperkama, Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba negali savo sprendimu priskirti žemę valstyb÷s
išperkamai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1057 106 punktu bei
Vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informaciją žem÷tvarkos skyriui tur÷jo
pateikti savivaldyb÷s administracija, įgyvendinusi įstatymus ir Vyriausyb÷s nutarimus,
nereikalaujančius savivaldyb÷s institucijų sprendimų. Be to, žem÷tvarkos skyriams pateikiamą
informaciją privaloma grįsti detaliaisiais planais, o Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos
sprendimas Nr. 746 n÷ra detalusis planas, tod÷l savivaldyb÷s administracija vykdydama tarybos
sprendimą nusižengia Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
reikalavimams ir Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1057 nuostatoms. Pagal Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo
29 d. nutarimą Nr. 1057 kliūčių gražinti nesuplanuotą žem÷s sklypą natūra n÷ra, taigi Vilniaus
miesto savivaldyb÷s administracija prival÷jo pateikti informaciją apie tokią žemę, kaip apie
nesuplanuotą ir statiniais neužstatytą Vilniaus miesto teritoriją.
H. Meškovskis ir V. Meškovskaja praš÷ skundą patenkinti.
G. Savuškina, A. Runevič praš÷ patenkinti Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje skundą.
K. Zapolska, J. Šafranovič, S. Samulevič, taip pat Eugenijos ir Leonido Pimonovų
Alzheimerio ligos paramos fondo patik÷tinių tarybos pirmininkas raštiškame prašyme nurod÷, kad
visiškai pritaria Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje skunde išd÷stytiems motyvams ir
reikalavimams.
K. Mozeris praš÷ skundą patenkinti.
Lietuvos žem÷s savininkų sąjungos Vilniaus skyriaus atstovas praš÷ atsiliepime nurodytais
motyvais patenkinti Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje skundo reikalavimus. Jis nurod÷, kad
atsakovas nevykdo Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 19 d. nutarimo Nr. 1475 „D÷l Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos Respublikos
piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį tvirtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir
sąlygų” pakeitimo“ 3 punkto, kuriuo savivaldyb÷s įpareigojamos iki 2002 m. lapkričio 1 d. pateikti
apskričių viršininkams visą turimą žem÷s, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusios miestams nustatyta
tvarka priskirtose teritorijose, kartografinę medžiagą, kurioje būtų pažym÷tos savininkų iki
nacionalizacijos tur÷tų žem÷s sklypų ribos. Vilniaus miesto savivaldyb÷ tokios kartografin÷s
medžiagos nepateik÷.
Z. Paškovskis (Paškovskij), B. Rakicka, G. Rakicka, M. Krulikovska, J. Slidevskis,
Č. Sledevskis (Sledevskij ) praš÷ ginčijamą atsakovo sprendimą panaikinti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu pripažino
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 746 „D÷l Vilniaus
miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinių
skaitmeninių grafinių duomenų tvirtinimo“ prieštaraujančiu Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai, 12 straipsniui, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos Respublikos piliečių

nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“
70 ir 106 punktams, Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 4,
17, 40 straipsniams ir jį panaikino.
Teismas sprendime nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba 2002 m. gruodžio 21 d.
pri÷m÷ sprendimą Nr. 746 „D÷l Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja
tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų tvirtinimo“
vadovaudamasi Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, Žem÷s
reformos įstatymu, Žem÷s įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Statybos įstatymu, Saugomų
teritorijų įstatymu, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „D÷l Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 19 d. nutarimo Nr. 1475
redakcija) nuspręsdama patvirtinti Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja
tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinius skaitmeninius grafinius duomenis su teritorijomis,
suplanuotomis realizuoti teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, su laisva (neužstatyta) žeme, nepriskirta
valstyb÷s išperkamai žemei, su nesuplanuotomis miesto teritorijomis. Antruoju sprendimo punktu
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija įpareigota vadovautis šiais suvestiniais skaitmeniniais
grafiniais duomenimis administruojant teritorijų planavimą, realizuojant teises į išlikusį
nekilnojamąjį turtą, vykdant žem÷s reformą. Suvestiniai skaitmeniniai grafiniai duomenys taip pat
perduoti Vilniaus apskrities viršininko administracijai.
Teismas konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d.
sprendimas Nr. 746 prieštarauja Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 5 straipsnio 2 daliai, 12 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo
29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 70 ir 106 punktams, Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 4, 17, 40 straipsniams.
Nuosavyb÷s teis÷s į Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 3 straipsnyje nurodytą nekilnojamąjį turtą atkuriamos Lietuvos Respublikos piliečiams,
išvardytiems šio įstatymo 2 straipsnyje. Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies l punkte nustatyta, kad nuosavyb÷s teis÷s į žemę, iki
1995 m. birželio l d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos
grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę tur÷toje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios
nuosavyb÷s teise, taip pat piliečiui, nuosavyb÷s teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų ribų žem÷s sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo
12 straipsnį priskirtą valstyb÷s išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti tur÷toje vietoje pilietis
nepageidauja. Grąžinamos natūra laisvos (neužstatytos) žem÷s plotas sumažinamas iki l ha ploto
žem÷s sklypo dydžio, jeigu jame yra suprojektuota žem÷s sklypų, perduodamų neatlygintinai
piliečiams individualiai statybai pagal šio straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jų negalima suprojektuoti
kitose miesto teritorijose d÷l laisvos (neužstatytos) žem÷s šiame mieste trūkumo. Laisvų
(neužstatytų) žem÷s sklypų, kuriuos numatoma grąžinti natūra tur÷toje vietoje, planus Vyriausyb÷s
nustatyta tvarka tvirtina savivaldybių tarybos. Šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta, kokia žem÷ iš
šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstyb÷s ir už ją atlyginama pagal šio
įstatymo 16 straipsnį. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo
Nr. 1057 106 punktą savivaldyb÷ privalo per m÷nesį nuo žem÷tvarkos skyriaus prašymo pateikimo
šiai institucijai pagal nustatyta tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikti informaciją
kartografin÷je medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio
3 punktą nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas
nepatvirtintas arba jo n÷ra, – apie nesuplanuotas miesto teritorijas.
Kad savivaldyb÷ nustat÷ teis÷s aktų nenumatytas negrąžintinos žem÷s kategorijas, matyti iš
raštų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus žem÷tvarkos skyriui ir piliečiams (T. 2,

b. l. 23–32). Teismas nurod÷, kad savivaldyb÷s administracijos pareiga yra tiksliai įgyvendinti
įstatymus, Vyriausyb÷s nutarimus, tarp jų ir 1997 m. rugs÷jo 29 d. Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1057
106 punkto reikalavimą. Tuo tarpu ginčijamu sprendimu keičiamos 106 punkte įtvirtintos nuostatos
d÷l teikiamos informacijos turinio.
Pripažįstama, kad Vietos savivaldos įstatymas, kurio 17 straipsnyje apibr÷žiama tarybos
kompetencija, Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ar kitas
teis÷s aktas nesuteikia savivaldyb÷s tarybai diskrecijos teis÷s nuspręsti, kuri žem÷ yra valstyb÷s
išperkama, o kuri – grąžintina natūra, nustatyti papildomas valstyb÷s išperkamos žem÷s kategorijas
ar savo sprendimu suteikti atitinkamai teritorijai statusą, kuris nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo
aspektu būtų kitoks nei grąžinama žem÷ ar valstyb÷s išperkama žem÷. Daroma išvada, kad
savivaldyb÷s tarybai n÷ra suteikta teis÷ tvirtinti papildomos tvarkos, kriterijų ar suvestinių
duomenų, kuriais vadovaujantis būtų nustatoma, ar atitinkama žem÷ yra valstyb÷s išperkama, ar ne.
Tokia pareiga nenumatyta ir Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamente (pagal
galiojimo laikotarpius: Vilniaus miesto tarybos 2001 m. geguž÷s 9 d. sprendimas Nr. 291, 2003 m.
vasario 26 d. sprendimas Nr. 813 d÷l Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento
tvirtinimo). Konstatuota, kad ginčijamas sprendimas neatitinka pamin÷tuose reglamentuose
nustatytos dokumentų skelbimo ir sprendimų pri÷mimo procedūros reikalavimų: sprendimas
paskelbtas tik 2003 m. spalio 4 d. laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostin÷“, 2003 m. spalio 4 d.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s interneto svetain÷je, kai sprendimas priimtas 2002 m. gruodžio 21 d.;
nepasinaudota galimybe sprendimo projektą pateikti visuomenei svarstyti (d÷l svarbos svarstyti
visuomenin÷se ar su žem÷s klausimais susijusiose organizacijose).
Vilniaus miesto savivaldyb÷ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo
pareišk÷jo Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodo, kad teismas pažeid÷ materialin÷s teis÷s normas, netinkamai jas
taikydamas ir aiškindamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 straipsnis), bei procesin÷s
teis÷s normas ir d÷l šių pažaidų byla buvo išspręsta neteisingai (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 142 straipsnio l dalis).
Atsakovas nesutinka su sprendime nurodomu argumentu, kad ginčijamo tarybos sprendimo
pri÷mimo įstatyminis pagrindas bei jo turinys nepatvirtina Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos
išreikštos valios teisingumo, atitikimo Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai, 12 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m.
rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 70 ir 106 punktams, Viešojo administravimo įstatymo
4 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 4, 17 ir 40 straipsniams.
Byloje esantys atsakovo Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos atsiliepimai į pareišk÷jo
skundą patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba atsikirtimus į Vyriausyb÷s atstovo
Vilniaus apskrityje skundą grind÷ tiek Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymu, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu
Nr. 1057, tod÷l atsakovas mano, kad pamin÷tas teismo sprendimo teiginys yra nepagrįstas.
Sprendimas Nr. 746 buvo priimtas vadovaujantis Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu. Įstatymo 5, 12 ir 21 straipsniai pakeisti bei papildyti 2002 m.
birželio 2 d. įstatymu atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarime
išd÷stytus konstitucinius nuosavyb÷s teisių apsaugos principus. Šiuo nutarimu Konstitucinis
Teismas pripažino, kad Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
5 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad laisva (neužstatyta) žem÷ negrąžinama natūra,
jei pilietis neturi gyvenamojo namo ar kito pastato prie nuosavyb÷s teise tur÷tos žem÷s, nors šiai
laisvai (neužstatytai) žemei n÷ra konkretaus visuomen÷s poreikio, taip pat įstatymo 12 straipsnio
3 dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad yra išperkama žem÷s dalis, liekanti perdavus piliečiui
neatlygintinai nuosavyb÷n prie gyvenamojo namo ar kito pastato esantį naudojamą žem÷s sklypą,
kuris yra nuosavyb÷s teise tur÷toje žem÷je, nors min÷tai (neužstatytai) žemei n÷ra konkretaus

visuomen÷s poreikio, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai.
Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Respublikos Seimas Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies l punkte įtvirtino nuostatą, kad
nuosavyb÷s teis÷s į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose
teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę tur÷toje vietoje piliečiui ar
piliečiams bendrosios nuosavyb÷s teise, taip pat piliečiui, nuosavyb÷s teise turinčiam pastatus, jo
naudojamų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žem÷s sklypą, išskyrus žemę, pagal
šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstyb÷s išperkamai, ir žemę, kurios susigrąžinti tur÷toje vietoje
pilietis nepageidauja.
Konstitucinis Teismas 2001 m. balandžio 2 d. nutarime taip pat pažym÷jo, kad pagal min÷to
įstatymo 5 straipsnio 2 dalį piliečiams, kuriems nuosavyb÷s teis÷ į žemę negali būti atkurta jų tur÷tą
žemę grąžinant natūra, gali būti neatlygintinai nuosavyb÷n perduodami kiti žem÷s sklypai. Pagal
įstatymą tokiems tikslams naudojama ir laisva (neužstatyta) žem÷, kurią susigrąžinti natūra siekia
jos savininkai. Tokia žem÷ yra priskiriama valstyb÷s išperkamai. Svarbu yra tai, kad tokiu būdu
didesniam skaičiui savininkų, kuriems n÷ra galimyb÷s grąžinti natūra jų tur÷tos miesto žem÷s, yra
iš dalies natūra atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į nacionalizuotą žemę, perduodant jiems miestų
teritorijose esančius nustatyto dydžio žem÷s sklypus kaip dalinę kompensaciją natūra. Atsižvelgiant
į su nuosavybe susijusių santykių pokyčius, įvykusius per laikotarpį, pra÷jusį nuo neteis÷tos
nacionalizacijos, tam tikros dalies privačios laisvos (neužstatytos) žem÷s išpirkimas, siekiant kuo
didesniam skaičiui savininkų atkurti nuosavyb÷s teises į nacionalizuotą žemę perduodant jiems
neatlygintinai nuosavyb÷n žem÷s sklypus, atspindi visuomen÷s interesą. Atsižvelgdamas į šią
nuostatą ir laikydamasis pozicijos – patenkinti visų pretendentų pareiškimus grąžinti žemę natūra
mieste (tai patvirtina Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5,
12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo rengimo medžiaga) Lietuvos Respublikos
Seimas Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio
2 dalies l punkte nurod÷, kad grąžinamos natūra laisvos (neužstatytos) žem÷s plotas gali būti
sumažintas iki l ha ploto žem÷s sklypo dydžio, jeigu jame yra suprojektuoti žem÷s sklypai,
perduodami neatlygintinai piliečiams individualiai statybai pagal šio straipsnio 2 dalies 3 punktą ir
jų negalima suprojektuoti kitose miesto teritorijose d÷l laisvos (neužstatytos) žem÷s šiame mieste
trūkumo.
Kad būtų galima įgyvendinti šią Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo nuostatą – nustatyti, kiek Vilniaus mieste yra laisvos (neužstatytos) žem÷s ir ar
jos trūksta, ar ne, buvo būtina parengti Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d.
nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) žem÷lapį su nesuplanuotomis teritorijomis, laisva
(neužstatyta) žeme, kuri yra nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei. Ginčijamu 2002 m. gruodžio
21 d. sprendimu Nr. 746 Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba, vykdydama Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies l punkto nuostatas,
patvirtino Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus
miestui) suvestinius grafinius duomenis – šių duomenų bazę iki konkrečios datos – 2002 m.
gruodžio 1 d., kurioje matyti nesuplanuotos teritorijos ir laisva (neužstatyta) žem÷, nepriskirta
valstyb÷s išperkamai.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba, priimdama sprendimą Nr. 746, r÷m÷si Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057, kuriame nurodyta, kad
savivaldyb÷ per m÷nesį nuo žem÷tvarkos skyriaus prašymo pateikimo žem÷tvarkos skyriui pagal
nustatyta tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informaciją kartografin÷je
medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą
nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas
arba jo n÷ra, – apie nesuplanuotas miesto teritorijas.
Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus
miestui) suvestiniai skaitmeniniai grafiniai duomenys yra patvirtinti kartografinių duomenų baz÷je

(Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 2 straipsnio 6, 19, 21 punktai), kuri
atspindi 2002 m. gruodžio 1 d. situaciją šioje teritorijoje apie konkrečios žem÷s statusą pagal
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 ir 13 straipsnius. Šios
Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui)
suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų baz÷s pagrindu yra gaunami kartografiniai žem÷lapiai
(informacija kartografin÷je medžiagoje), būtini pateikti Vilniaus miesto apskrities viršininko
administracijai ar jos žem÷tvarkos skyriui, kiekvienu konkrečiu atveju vykdant Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m.
rugs÷jo 29 d. nutarimą Nr. 1057.
Šių aplinkybių teismas nevertino, tod÷l padar÷ neteisingas išvadas d÷l sprendimo Nr. 746
neatitikties Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimui Nr. 1057.
Atsakovas nesutinka su sprendime nurodomu argumentu, kad iš savivaldyb÷s institucijų
pasirašytų raštų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui
ir piliečiams matyti, kad savivaldyb÷ nustat÷ teis÷s aktų nenumatytas negrąžintinos žem÷s
kategorijas.
Administracinių bylų teisenos įstatymas numato, kad teismas imasi nagrin÷ti administracinę
bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo pažeista teis÷ arba įstatymo
saugomas interesas, skundą ar prašymą (5 straipsnio 3 dalies l punktas). Teismas, nagrin÷damas
konkrečią administracinę bylą, turi nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas
teis÷s aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika)
neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, d÷l kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus
įgaliojimus (3 straipsnio 2 dalis). Šioje administracin÷je byloje pareišk÷jas skund÷ Vilniaus miesto
savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 746 bei praš÷ jį pripažinti
prieštaraujančiu teis÷s aktams ir jį panaikinti. Grįsdamas savo reikalavimą, pareišk÷jas vienu iš
argumentų nurod÷, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba ginčo sprendimu įtvirtino teis÷s aktų
nenustatytas negrąžintinos žem÷s kategorijas.
Teismas nenustat÷, ar iš tiesų tarybos sprendimu buvo nustatytos aukštesn÷s galios teis÷s
aktuose nenumatytos negrąžintinos žem÷s kategorijos, o tik nurod÷, kad iš savivaldyb÷s institucijų
raštų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui ir
piliečiams matyti, kad savivaldyb÷ tokias naujas kategorijas nustat÷. Teismas neteisingai vertino
šiuos savivaldyb÷s institucijų raštus Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto
žem÷tvarkos skyriui ir piliečiams.
Atsakovas pateik÷ į bylą Planavimo užduoties sudaryti Vilniaus miesto teritorijos (pagal
1995 m. ribas) skaitmeninį žem÷lapį su nesuplanuotomis teritorijomis, laisva (neužstatyta) žeme,
kuri yra nepriskirta valstyb÷s išperkamai, ir jos įgyvendinimo aiškinamąją medžiagą (T. 1, b. l. 57–
92), kurioje pateiktas Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d.) suvestinio skaitmeninio
žem÷lapio (su teritorijomis suplanuotomis realizuoti teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, su laisva
(neužstatyta) žeme, nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, su nesuplanuotomis miesto
teritorijomis) teisinis pagrindimas. Šiuo aiškinamuoju raštu Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba
r÷m÷si kaip dokumentu, patvirtinančiu ir paaiškinančiu, kad Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m.
birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) žem÷lapyje kaip valstyb÷s išperkami yra
pažym÷ti tik tie žem÷s sklypai, kuriems pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo 12 ir 13 straipsnius yra konkretus visuomen÷s poreikis pagal įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus arba pagal atitinkamus įstatymus. Tačiau teismas
šio dokumento be pagrindo nevertino ir d÷l jo nepasisak÷.
Pareišk÷jas skunde pažym÷jo, kad ginčijamu Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m.
gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 746 tam tikros teritorijos n÷ra priskiriamos nei valstyb÷s išperkamai,
nei grąžintinai žemei, o teis÷s aktų nenumatytai žem÷s kategorijai, kuriai reikalinga papildoma
analiz÷, įvertinimas.

Atsakovo manymu, sprendimu Nr. 746 patvirtintuose Vilniaus miesto teritorijos (iki
1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestiniuose grafiniuose
skaitmeniniuose duomenyse nurodydama teritorijų grupę, d÷l kurių tolesnio panaudojimo reikia
atlikti platesnę dokumentų analizę, nepažeid÷ Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo ir nenustat÷ naujos žem÷s kategorijos. Priešingai, aplinkyb÷, kad atsakovas
sprendimu Nr. 746 patvirtino Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka
priskirtos Vilniaus miestui) suvestinius skaitmeninius grafinius duomenis su teritorijų grupe, d÷l
kurių tolesnio panaudojimo reikalinga atlikti platesnę dokumentų analizę, pažymi, kad Vilniaus
miesto savivaldyb÷s taryba įvertino vietos aplinkybes ir sąlygas (Vietos savivaldos įstatymo
5 straipsnio l dalies l punktas) bei tose vietose, kur n÷ra pakankamai duomenų, kurių pagrindu būtų
galima priskirti tam tikrą žemę laisvai (neužstatytai) ar valstyb÷s išperkamai, nesi÷m÷ nepagrįstai
spręsti šios žem÷s statuso. Nors dalis Vilniaus miesto teritorijos n÷ra suplanuota, tačiau šioje
teritorijoje yra pastatai, statiniai, kuriems eksploatuoti reikalingi, bet dar n÷ra suformuoti sklypai,
apsaugos zonos, želdynai, pelk÷s, kurių vertei nustatyti reikalinga papildoma analiz÷, ir kita.
Atkuriant nuosavyb÷s teisę piliečiui konkrečiai į šiai teritorijos grupei priskirtą žem÷s sklypą,
būtina atlikti išsamią analizę, vertinimus, leisiančius žem÷s sklypą, į kurį prašoma atkurti
nuosavyb÷s teises natūra, priskirti arba valstyb÷s išperkamai, arba laisvai (neužstatytai) žemei. D÷l
šių aplinkybių teismas sprendime taip pat nepasisak÷.
Atsakovas nesutinka su teismo argumentais, kad Vietos savivaldos įstatymas, kurio
17 straipsnyje apibr÷žiama tarybos kompetencija, Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymas ar kitas teis÷s aktas nesuteikia savivaldyb÷s tarybai diskrecijos teis÷s
nuspręsti, kuri žem÷ yra valstyb÷s išperkama, o kuri grąžintina natūra, nustatyti papildomas
valstyb÷s išperkamos žem÷s kategorijas ar savo sprendimu suteikti atitinkamai teritorijai statusą,
kuris nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo aspektu būtų kitoks nei grąžinama žem÷ ar valstyb÷s
išperkama žem÷. Savivaldyb÷s tarybai n÷ra suteikta teis÷ tvirtinti papildomos tvarkos, kriterijų ar
suvestinių duomenų, kuriais vadovaujantis būtų nustatoma, ar atitinkama žem÷ yra valstyb÷s
išperkama, ar ne.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 12 straipsnyje yra numatyti
žem÷s išpirkimo pagrindai. Pavyzdžiui, šio straipsnio l dalies 3 punkte nurodyti konkretūs objektai,
d÷l kurių pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus iki 1995 m. birželio 1 d.
miesto teritorijai priskirtoje žem÷je, į kurią pilietis pageidauja atkurti nuosavyb÷s teises natūra,
žem÷ yra valstyb÷s išperkama.
Teritorijų planavimo įstatymas numato, kad teritorijos planavimas yra kraštotvarkos
reguliavimo procesas ir procedūra teritorijos ir žem÷s naudojimo tikslinei paskirčiai, prioritetams,
aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žem÷s, vandens, miškų fondo,
gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui
reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos teritorijoje teis÷ms nustatyti (2 straipsnio 1,
2 punktai). Įstatymas išskiria bendrąjį, specialųjį ir detalųjį teritorijų planavimą, nustato
privalomuosius teritorijų planavimo dokumentus, kuriems yra priskiriamas ir savivaldyb÷s
teritorijos bendrasis planas (7 straipsnis). Patvirtintas bendrasis planas yra pagrindas rengti, keisti ar
papildyti atitinkamo arba žemesnio lygmens bendrojo, specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo
dokumentus, nustatyta tvarka paimti žemę visuomen÷s poreikiams, rezervuoti teritorijas valstyb÷s,
apskrities, savivaldyb÷s bendrojo naudojimo objektams ir infrastruktūrai pl÷sti (8 straipsnio
2 dalis). Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnį detaliaisiais planais pripažįstami
dokumentai, kuriais remiantis nustatomi veiklos sklype apribojimai, statybos ir teritorijos tvarkymo
reikalavimai, žem÷s servitutai, žem÷s naudojimo tikslin÷ paskirtis, rengiami žem÷tvarkos projektai,
taip pat statybos projektai, visuomen÷s poreikiams paimama žem÷ ir kitas nekilnojamasis turtas.
Vietos savivaldos įstatymas numato, kad teritorijų planavimas, savivaldybių teritorijos
bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas yra priskirta (ribotai savarankiška)
savivaldybių funkcija (7 straipsnio 7 punktas). Šiuo įstatymu kompetencija tvirtinti teritorijų

planavimo dokumentus bei teis÷ pavesti tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus savivaldyb÷s
vykdomajai institucijai yra priskirta savivaldyb÷s tarybai (17 straipsnis).
Šios nuostatos patvirtina, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Vietos savivaldos
įstatymą savivaldyb÷s taryba, planuodama savivaldyb÷s teritoriją ir tvirtindama savivaldyb÷s
teritorijos ar jos dalies teritorijų planavimo dokumentus, nustato savivaldyb÷s teritorijos žem÷s
naudojimo paskirtį, kuri atspindi žem÷s paskirtį statomiems ar pastatytiems pastatams, statiniams ar
įrenginiams eksploatuoti, įvairių veiklos sričių naujiems ir naudojamiems infrastruktūros objektams
naudoti ir t. t., pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą taip
pat ir šios žem÷s poreikį visuomenei. Nurodytų Teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų teismas be pagrindo netaik÷.
Savivaldyb÷s įgaliojimus nurodyti, kad tam tikra žem÷ pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą yra priskirtina valstyb÷s išperkamai, o kita yra
priskirtina laisvai (neužimtai) ar nesuplanuotai, patvirtina ir Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkoje
apibr÷žiami veiksmai, kuriuos turi atlikti miesto, rajono žem÷tvarkos skyriai ir savivaldyb÷s
formuodami konkrečius žem÷s sklypų ribų specialiuosius planus konkretiems piliečiams, kuriems
nuosavyb÷s teis÷ į juos yra atkuriama natūra. Pagal šios tvarkos 106 punktą savivaldyb÷ per m÷nesį
nuo žem÷tvarkos skyriaus prašymo pateikimo žem÷tvarkos skyriui pagal nustatyta tvarka
patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informaciją kartografin÷je medžiagoje apie laisvą
(neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstyb÷s išperkamai
žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas arba jo n÷ra, – apie nesuplanuotas
miesto teritorijas. Ši nuostata patvirtina, kad atskirti laisvą (neužstatytą) žemę, kur yra detalieji
planai, ir nesuplanuotą teritoriją, kur tokių planų n÷ra, nuo valstyb÷s išperkamos yra pavesta
savivaldyb÷ms.
Šias teis÷s normas teismas netinkamai aiškino ir taik÷, tod÷l nepagrįstai ir neteis÷tai nurod÷,
kad teis÷ nuspręsti, kuri žem÷ yra valstyb÷s išperkama, o kuri grąžintina natūra, n÷ra priskirta
savivaldybei. Trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstov÷
teismo pos÷džio metu pripažino, kad ši funkcija yra priskirta savivaldybei.
Teismas nepagrįstai nurod÷, kad spendimas Nr. 746 neatitinka Vilniaus miesto savivaldyb÷s
tarybos 2001 m. geguž÷s 9 d. sprendimu Nr. 291 ir 2003 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 813
patvirtintuose Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentuose numatytų dokumentų
skelbimo ir sprendimų pri÷mimo procedūrų reikalavimų.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba sprendimų pri÷mimo ir paskelbimo tvarkos nepažeid÷.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 813
patvirtintame Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamente nebuvo nurodyta, per kiek
laiko tokio pobūdžio Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas turi būti paskelbtas
spaudoje. Šis Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentas įtvirtino nuostatą, kad ypač
aktualūs dokumentai yra skelbiami spaudoje (41 straipsnio 5 dalis). Pagal 2003 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. 813 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą Vilniaus
miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 746 paskelbimas spaudoje
netur÷jo įtakos jo įsigaliojimui, nes pagal reglamentą jis įsigaliojo kitą dieną po jo pri÷mimo
(41 straipsnio 5 dalis).
Teismo sprendime nurodyta, kad nepasinaudota galimybe pateikti tarybos sprendimo
projektą svarstyti visuomenei ir visuomenin÷ms organizacijoms. Tai negali būti pripažįstama
sprendimo pri÷mimo procedūros pažeidimu, nes pagal Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos
2001 m. geguž÷s 9 d. sprendimu Nr. 291 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos
reglamentą tarybai yra suteikta teis÷ kiekvienu konkrečiu atveju spręsti d÷l reikalingumo
(tikslingumo) teikti jį svarstyti visuomenei ar kreiptis į atitinkamas visuomenines organizacijas,
siekiant gauti jų sprendimo projekto įvertinimą.

Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareišk÷jas Vyriausyb÷s atstovas Vilniaus
apskrityje prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas nepagrįstai tapatina jo argumentų atmetimą ir neteisingą teis÷s normų
išaiškinimą. Administracinių bylų teisenoje galioja principas „teismas žino teisę“, teismas privalo
būti nepriklausomas ir klausyti tik įstatymų. Šalių nuomon÷s teismo nesaisto, o vienos iš jų
atmetimas nedaro teismo sprendimo neteis÷to, nepagrįsto ar nemotyvuoto. Teismas sprendime
nurod÷, kad įstatymus ir Vyriausyb÷s nutarimą atitinka argumentai, išd÷styti Vyriausyb÷s atstovo
skunde ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimuose. Taigi teismo sprendimas grindžiamas
min÷tais motyvais, tod÷l jų iš naujo atskirai kartoti teismas neprival÷jo.
Nepriimtinas apelianto bandymas įrodyti sprendimo Nr. 746 teis÷tumą, apeliuojant į
skundžiamo sprendimo įvadinę dalį. Nuoroda į Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymą bei į Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 1057 nelaiduoja šio
sprendimo d÷stomosios dalies ar sprendimu patvirtintų skaitmeninių duomenų atitikimo šiems
teis÷s aktams.
Nepagrįstas ir apelianto teiginys, kad teismas, aiškindamas teis÷s normas, neatsižvelg÷ į
Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimą. Priešingai, Vyriausyb÷s atstovo skundas, be
kita ko, buvo grindžiamas ir šiame nutarime išd÷stytu teis÷s aiškinimu.
Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas pakeit÷ ginčo dalyką ir sprend÷ konkrečių
savivaldyb÷s institucijų raštų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto
žem÷tvarkos skyriui ir piliečiams teis÷tumo ir pagrįstumo klausimą bei konstatavo, kad juose (o ne
ginčijamame sprendime) yra nustatytos teis÷s aktų nenumatytos negrąžintinos žem÷s kategorijos.
Priešingai, teismas sprendime šiuos raštus traktuoja kaip rašytinius įrodymus, o ne kaip
ginčo dalyką. Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teismas
įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą.
Apeliantas nepagrįstai sutapatina savivaldyb÷s tarybos įgaliojimus teritorijų planavimo
srityje su tarybos diskrecijos teise priskirti atitinkamas teritorijas valstyb÷s išperkamai žemei. Be to,
net ir kompetentingas teis÷s subjektas savo įgaliojimus privalo vykdyti ne savo nuožiūra, o
laikydamasis jo veiklą reglamentuojančių teis÷s aktų. Tiek teritorijų planavimas, tiek žem÷s
priskyrimo valstyb÷s išperkamai konstatavimas privalo būti vykdomas remiantis tinkamu teisiniu
pagrindu, laikantis teis÷s aktų nustatytų procedūrų.
Apeliaciniame skunde pateikiami argumentai, neigiantys teismo sprendimo teiginį apie
sprendimo Nr. 746 pri÷mimo procedūros ir sprendimo paskelbimo pažeidimus. Pastarasis teismo
teiginys yra perteklinis, juo nebuvo grindžiamas nei pareišk÷jo skundas, nei atitinkamas teismo
sprendimas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos žem÷s savininkų sąjungos Vilniaus skyrius
atsiliepimu į apelianto skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą, atsakovo apeliacinį
skundą atmesti.
Apeliantas klaidingai supranta Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio
l dalies normą, kuri reiškia, kad ir esant procesinių normų pažeidimams, nurodytiems šio straipsnio
2 dalyje, pagrindas panaikinti sprendimą yra tik tada, jeigu d÷l šios pažaidos gal÷jo būti neteisingai
išspręsta byla.
Sprendime Nr. 746 esanti abstrakti nuoroda, kad sprendimas priimtas vadovaujantis Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, n÷ra pagrindas ginčo sprendimą
pripažinti teis÷tu. Įstatyme n÷ra straipsnio, dalies ar punkto numatančio grafinių skaitmeninių
duomenų parengimą ir tvirtinimą, tod÷l tarybos sprendime ir nenurodyta konkreti įstatymo norma,
kuria vadovaujantis ginčo sprendimas buvo priimtas.
Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ginčijamas sprendimas Nr. 746 buvo priimtas siekiant
nustatyti, kiek Vilniaus mieste yra laisvos (neužstatytos) žem÷s ir ar jos trūksta. Suvestiniai
grafiniai duomenys nenustato, kiek Vilniaus mieste yra laisvos (neužstatytos) žem÷s ir ar jos

trūksta, ar ne. Iš turimų grafinių duomenų negalima pasakyti, ar yra žem÷s trūkumas, ar ne. Tam
reikia ne tik matyti nesuplanuotas teritorijas ir neužstatytą žemę iki 1995 m. birželio 1 d. Vilniaus
miestui priskirtoje teritorijoje, bet ir kitose Vilniaus miesto teritorijose, kurios buvo prijungtos prie
Vilniaus miesto po 1995 m. birželio 1 d. Be to, būtina tur÷ti iki ir po šios datos nesuplanuotų ir
neužstatytų teritorijų plotus, išreikštus hektarais, o to ginčijamu sprendimu patvirtintuose
grafiniuose duomenyse n÷ra, taip pat sąrašus piliečių, kuriems žem÷ bus grąžinama natūra, ir koks
žem÷s plotas jiems numatomas grąžinti, bei sąrašus piliečių, kurie kaip kompensaciją už užstatytą
žemę pageidauja gauti naują žem÷s sklypą Vilniaus mieste. Taigi apie žem÷s trūkumą arba perteklių
galima būtų spręsti tik pagal turimos ir grąžintinos žem÷s skirtumą, bet ne remiantis ginčo grafiniais
duomenimis.
Atsakovo sprendimas Nr. 746 akivaizdžiai pažeidžia Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d.
nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Tvarkos 70 ir 106 punktus, nes ginčo sprendimo 2 punktas
imperatyviai nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija privalo vadovautis
suvestiniais skaitmeniniais grafiniais duomenimis realizuojant teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą,
vykdant žem÷s reformą. Taigi iš sprendimo 2 punkto matyti, kad priimtas neteis÷tas administracinis
aktas, kuriuo remiantis savivaldyb÷s administracija gali nepaisyti aukštesn÷s galios Vyriausyb÷s
nutarimu patvirtintos Tvarkos 70 ir 106 punktų reikalavimų. Ginčo sprendimas savivaldyb÷s
administraciją įpareigoja realizuojant teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, vykdant žem÷s reformą
vadovautis suvestiniais skaitmeniniais grafiniais duomenimis. Byloje yra pakankamai įrodymų, kad
realizuojant teises į žemę vadovaudamasis ginčo sprendimu Miesto pl÷tros departamentas
savininkų tur÷tas žemes priskyr÷ valstyb÷s išperkamai žemei nenagrin÷jęs kartografin÷s medžiagos,
detaliųjų planų ir jais suprojektuotų žem÷s sklypų paskirties ir ribų, neatlikęs nesuplanuotų
teritorijų žem÷s sklypų apžiūros ir pan. Miesto pl÷tros departamento atsakymuose Vilniaus
apskrities viršininko administracijai ir piliečiams nenurodomi jokie kiti, išskyrus grafinius
duomenis, konkretūs įrodymai ir dokumentai, kuriais remiantis konkretus žem÷s sklypas negali būti
grąžintas natūra. Iš esm÷s iki šiol visiems norintiems susigrąžinti nors ir dalį tur÷tos žem÷s natūra
rašoma standartin÷ fraz÷, kad pagal Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d.
sprendimą Nr. 746 žem÷ priskirta valstyb÷s išperkamai žemei.
Pateiktus neteis÷tus faktus patvirtina ir apeliantas nurodydamas, kad Vilniaus miesto
savivaldyb÷s taryba 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 746 paved÷ Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administracijai vadovautis patvirtinta Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio
1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinių grafinių duomenų baze.
Apelianto priimto sprendimo neteis÷tumą ir jo motyvų nepagrįstumą patvirtina
Konstitucinio Teismo praktika. Konstitucinis Teismas 2001 m. balandžio 2 d. nutarime d÷l miestų
žem÷s gražinimo yra konstatavęs, kad įstatymu leid÷jas turi pareigą priimti įstatymus, saugojančius
savininko nuosavyb÷s teises nuo neteis÷to k÷sinimosi. Konstitucija garantuoja, kad niekas negali
paimti nuosavyb÷s ne teis÷s pagrindu. Pagal Konstituciją nuosavyb÷s pa÷mimas visuomen÷s
poreikiams – tai kiekvienu atveju individualus įstatymų nustatyta tvarka priimamas sprendimas d÷l
privačia nuosavyb÷s teise priklausančio turto pa÷mimo (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio
18 d. nutarimas).
Visuomen÷s poreikiai, kuriems pagal Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalį paimama nuosavyb÷,
– tai visuomet konkretūs ir aiškiai išreikšti visuomen÷s poreikiai konkrečiam nuosavyb÷s objektui.
Pagal Konstituciją paimti nuosavybę (teisingai atlyginant) galima tik tokiems visuomen÷s
poreikiams, kurie objektyviai negal÷tų būti patenkinti, jeigu nebūtų paimtas tam tikras konkretus
nuosavyb÷s objektas. Apelianto teiginys, kad teismas, priimdamas sprendimą, min÷tų įstatymo ir
nutarimo prasm÷s neišaiškino, tod÷l jas netinkamai pritaik÷, yra nepagrįstas.
Teismas teisingai nurod÷, kad savivaldyb÷ savo sprendime nustat÷ taip pat ir teis÷s aktų
nenumatytas negrąžintinos žem÷s kategorijas. Sprendimu patvirtinti jokiu teis÷s aktu nenumatyti
suvestiniai skaitmeniniai spalvoti grafiniai duomenys ir lentel÷ Nr. l su spalvų paaiškinimais. Tai ne
detalieji planai, o duomenys, kuriais remiantis savivaldyb÷s administracija įpareigota spręsti d÷l

konkretaus žem÷s sklypo grąžinimo ar negrąžinimo. Be to, šie paaiškinimai (lentel÷ Nr. l)
prieštarauja įstatymo 12 straipsnio 3 punkto ir Tvarkos 70 punkto normoms.
Įstatymo 12 straipsnio 3 punkte ir Tvarkos 70 punkte yra nurodytos išperkamos žem÷s
kategorijos. Žem÷ yra išperkama valstyb÷s, jeigu ji iki 1995 m. birželio l d. buvo miestams
priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra
užimta: (1) pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti
reikalingų žem÷s sklypų; (2) kitų naudojamų ar naujų infrastruktūros objektų – įvairių veiklos
sričių, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, užtikrinančių, krašto, gyventojų saugumą, gamtos ir
kultūros vertybių apsaugą, komplekso (energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos
apsauga, rekreacija bei turizmas, gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei atliekų sutvarkymas,
krašto, civilin÷ ir priešgaisrin÷ sauga) teritorijų; (3) žem÷s sklypų, numatomų naudoti uostams ir jų
įrenginiams, valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros
linijoms tiesti, svarbioms valstybin÷ms reikšm÷s statyboms, bendroms gyventojų reikm÷ms,
visuomeninei statybai bei rekreacijai; (4) valstybinių geodezinių gravimetrinių ir astronominių
tinklų punktams įtvirtinti; (5) gamtos, archeologijos ir istorijos kompleksų bei objektų apsaugos
reikalams; (6) savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų komunalinio ūkio, socialinių, švietimo,
kurortinio gydimo, rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslams skirtų objektų, kurių svarbą vietos
bendruomenei savo sprendimu pripažįsta savivaldyb÷s taryba, eksploatacijai ir bendram (viešam)
naudojimui; (7) įgyvendinti valstybei svarbius ekonominius projektus, kurių svarbą savo sprendimu
pripažįsta Seimas arba Vyriausyb÷; (8) numatomų perduoti individualiai statybai nuosavyb÷n
neatlygintinai asmenims, pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, jeigu jie jau suprojektuoti
grąžintinoje piliečiui žem÷je.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimu patvirtintoje
lentel÷je Nr. l numatytos kitokios išperkamos žem÷s kategorijos: (1) detaliuosiuose planuose
suplanuotos reglamentin÷s teritorijos su reglamentu „gyvenamoji statyba“, „komercija“, „pramon÷“
(2000 m.–2002 m. balandžio 19 d.) patvirtintu ir kompiuterizuotu sprendiniu (tarp jų ir žem÷s
sklypai, numatyti žem÷s nuosavyb÷s atstatymui ir perduoti apskričiai); (2) žem÷s sklypai, įtraukti į
apskrities duomenų bazę iki 2001 m. liepos 1 d.; (3) tik į savivaldyb÷s duomenų bazę įtraukti žem÷s
sklypai; (4) detalieji teritorijų planai, patvirtinti po 2002 m. balandžio 19 d.; (5) valstybiniame
kadastre registruoti sklypai, kaip valstybin÷ žem÷ nesuteikta naudotis ir neišnuomota; (6)
nesuplanuota žem÷, kurioje yra pastatai, statiniai, kurių eksploatacijai nesuformuoti sklypai,
apsaugos zonos ir pan.; (7) želdynai, kurių vertei nustatyti reikalinga papildoma analiz÷; (8)
detaliųjų planų, patvirtintų iki 2000 m., teritorijos, kuriose neprad÷ta statyba ar kitų žem÷s
naudojamų režimų įgyvendinimas; (9) valstybiniame kadastre registruoti sklypai privačios
nuosavyb÷s, panaudos, valdymo, nuomos teise, kuriems iki 2002 m. gruodžio 1 d. nesibaig÷
nuomos terminas, ir kurie išnuomoti ilgesniam nei 3 m. terminui; (10) žem÷s sklypai, įtraukti į
apskrities duomenų bazę po 2001 m. liepos 1 d.; (11) miesto miškai; (12) gatvių raudonųjų linijų
poligonai; kur n÷ra raudonųjų linijų, buferiai nuo centro linijų pagal gatvių kategorijas; (13)
elektros, dujų, vandentiekio, nuotekų, šilumos magistralinių tinklų, jų eksploatacijai reikalingi
sklypai, apsaugos zonos; (14) rezervatai, jų apyribiai, kitos saugomos teritorijos; (15) detaliuosiuose
planuose iki 2002 m. balandžio 19 d. suplanuotos teritorijos visuomen÷s reikm÷ms su reglamentais:
infrastruktūrai, visuomeniniam naudojimui, bendram naudojimui, miškų ūkio žemei, konservacijai,
krašto apsaugai, atliekų saugojimui, naudingų išteklių eksploatacijai, sodininkų bendrijoms,
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos, sodininkų bendrijų teritorijos, visuomenin÷s paskirties ir
bendro naudojimo teritorijos, pastatai, kiti statiniai jų eksploatacijai reikalingais sklypais. Lentel÷je
išvardytos išperkamos žem÷s kategorijos visiškai kitokios, nei įstatyme ir Vyriausyb÷s nutarimu
patvirtintoje Tvarkoje.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba priimdama ginčo sprendimą pažeid÷ įstatymą bei
vyriausyb÷s nutarimą ir viršijo savo įgaliojimus (Administracinių bylų teisenos įstatymo

3 straipsnio 2 dalis), teismas pagrįstai ÷m÷si nagrin÷ti bylą, kad apgintų piliečių įstatymais saugomą
interesą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies l punktas).
Apeliantas nepagrįstai cituoja Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. Niekas neginčija,
kad pagal Teritorijų planavimo įstatymą patvirtintas bendrasis planas įgauna teisinę galią ir tampa
pagrindu rengti, keisti ar papildyti atitinkamo arba žemesnio lygmens, bendrojo, specialiojo ar
detaliojo teritorijų planavimo dokumentus, nustatyta tvarka paimti žemę visuomen÷s poreikiams,
rezervuoti teritorijos, valstyb÷s, apskrities, savivaldyb÷s bendrojo naudojimo objektams ir
infrastruktūrai pl÷sti (8 straipsnio 2 dalis). Bet pagal Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d.
nutarimą ir Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio
3 punkto nuostatas nustatant valstyb÷s išperkamas žemes vadovautis bendrojo ir specialiojo miesto
teritorijų planavimo dokumentais (planais) neleidžiama, nes juose numatyti sprendiniai gali būti
realizuojami tik neapibr÷žtoje ateityje po 20–50 ar 100 metų (Teritorijų planavimo įstatymo
9 straipsnio 2 dalis).
Konstitucinio Teismo nutarime pabr÷žta, kad negrąžinti žemę galima tik tais atvejais, jeigu
šiai žemei yra realus, pagrįstas ir konkretus visuomeninis poreikis.
Kai teritorija, kurioje yra tur÷toji žem÷, nesuplanuota, t. y. kai n÷ra detaliųjų planų, teis÷s
aktai numato ne detaliųjų planų šiai teritorijai sudarymą, o grąžintino žem÷s sklypo (ar sklypų)
suformavimą, paženklinimą ir šio žem÷s sklypo (ar sklypų) plano parengimą (Tvarkos 106 punkto
15 pastraipa). Jeigu neužstatyta teritorija yra nesuplanuota, jai negali būti jokio konkretaus, realaus
ir pagrįsto visuomen÷s poreikio. Žodis „konkretus“ reiškia poreikį konkretų laiko, vietos ir
aplinkybių atžvilgiu. Jeigu n÷ra detaliojo plano, negalima pagrįstai ir realiai teigti apie: 1) konkretų
laiką, kada visuomen÷s poreikis tai konkrečiai nesuplanuotai žemei gali atsirasti; 2) konkrečią tos
nesuplanuotos žem÷s vietą, kuriai gali atsirasti konkretus visuomen÷s poreikis; 3) konkrečias
aplinkybes, kurioms susiklosčius, tas konkretus poreikis gal÷tų tai konkrečiai nesuplanuotai žemei
atsirasti. Negalima neužstatytą žemę priskirti valstyb÷s išperkamai, pavyzdžiui, jeigu ji įtraukta į
apskrities duomenų bazę. Tokia valstyb÷s išperkamos žem÷s kategorija yra nurodyta ginčo
sprendimu patvirtintoje lentel÷je. Šios kategorijos valstyb÷s išperkamos žem÷s n÷ra nei įstatymo
12 straipsnyje, nei Tvarkos 70 punkte. Apeliantas tokios kategorijos žemę priskyr÷ prie natūra
negrąžintinos pažeisdamas min÷tų teis÷s aktų normas ir piliečių teises susigrąžinti šią žemę natūra.
Kad savivaldyb÷s taryba gal÷tų priskirti žemę valstyb÷s išperkamai ne pagal Teritorijų
planavimo įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus, o pagal nenustatyta tvarka
patvirtintus grafinius ar kitokius duomenis, įstatymai nenumato, tod÷l sprendimas Nr. 746 yra
neteis÷tas, savavališkas dokumentas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į
apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsakovas nepagrįstai teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pažeid÷
materialin÷s teis÷s normas, netinkamai jas taikydamas ir aiškindamas, d÷l to neteisingai išsprend÷
šią bylą.
Teismas nagrin÷jo bylą pagal pareišk÷jo pateiktą prašymą ir jo apimtimi teis÷s normas
aiškino ir taik÷ tinkamai.
Skundžiamas aktas nagrin÷tinas tik tuo požiūriu, kiek jis atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkto
(Žin., 2002, Nr. 93-3989) reikalavimus. Šiame punkte tiesiogiai nurodoma pateikti informaciją,
paremtą patvirtintais detaliaisiais planais, arba apie nesuplanuotas teritorijas. Darytina išvada, kad
atsakovas tur÷jo pavesti savo vykdomajai institucijai atlikti techninį darbą – surinkti visą turimą
informaciją kartografin÷je medžiagoje ir perduoti Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui. Atsakovo
apeliaciniame skunde pažymima, kad tai ir buvo padaryta: pateikta Planavimo užduotis sudaryti
Vilniaus miesto teritorijos (pagal 1995 m. ribas) skaitmeninį žem÷lapį su nesuplanuotomis
teritorijomis, laisva (neužstatyta) žeme, kuri yra nepriskirta valstyb÷s išperkamai. Tokio žem÷lapio

tvirtinimas savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje n÷ra numatytas tvarkos 106 punkte. Akivaizdu, kad
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos nariai netur÷jo fizinių galimybių patikrinti techninio darbo
atlikimo kokybę d÷l didel÷s apimties ir specialiųjų žinių stygiaus, tod÷l skundžiamo akto pri÷mimas
iš tikrųjų neišreišk÷ tikrosios Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos narių valios, o tik įteisino
padarytas techninio darbo klaidas ir įpareigojo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administraciją
vadovautis šiais klaidingais duomenimis, beje, to neneigia ir atsakovas.
Atsakovas teigia, kad skundžiamu aktu patvirtindamas skaitmeninius grafinius duomenis
įgyvendino Teritorijų planavimo bei Vietos savivaldos įstatymų suteiktus įgaliojimus teritorijų
planavimo srityje, pabr÷žia savo įgaliojimus atliekant bendrąjį planavimą, kartu netiesiogiai
pripažindamas, kad, nesant patvirtintų detaliųjų planų, priimdamas skundžiamą aktą r÷m÷si tik
Vilniaus miesto bendruoju planu. Taigi, priimdamas skundžiamą aktą, atsakovas be teis÷to
pagrindo dalį žem÷s sklypų pripažino valstyb÷s išperkama žeme, kitai daliai suteik÷ teis÷s aktuose
nenumatytą statusą. Tod÷l pretendentai atkurti nuosavyb÷s teises į žemę turi kreiptis į teismus, nors
šias problemas tur÷tų spręsti atsakovas arba jo įgaliota vykdomoji institucija jau patvirtintų
detaliųjų planų pagrindu.
Teismas neneigia atsakovo įgaliojimų teritorijų planavimo srityje, taip pat laisvos
(neužstatytos) žem÷s nustatymo funkcijų. Tačiau šie įgaliojimai turi būti įgyvendinami laikantis
Teritorijų planavimo įstatymo bei lydimųjų teis÷s aktų nustatytų procedūrų, t. y. sprendinius viešai
svarstant su visais suinteresuotais asmenimis.
Tretieji suinteresuoti asmenys Kristina Zapolska, Josif Šafranovič, Sofija Samulevič su
apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti.
Tretysis suinteresuotas asmuo Leokadija Volkova prašo teismo sprendimą palikti
nepakeistą, o apelianto skundą atmesti.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s atstovai A. Misiūnait÷, A. Karalius ir R. Vanagait÷,
apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje palaikydami skundą, prašo jį patenkinti. A. Misiūnait÷ ir
A. Karalius išd÷st÷ skunde pamin÷tus pirmosios instancijos teismo sprendimo neteis÷tumo bei
nepagrįstumo argumentus.
Pareišk÷jo atstovas M. Jautakis prašo apeliacinį skundą atmesti. Jis pakartojo atsiliepime į
skundą išd÷stytus argumentus.
Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstov÷ J. Riaubiškien÷ prašo apeliacinį
skundą atmesti d÷l atsiliepime į jį nurodytų motyvų.
Lietuvos žem÷s savininkų sąjungos Vilniaus skyriaus atstovas R. Liakas prašo apeliacinį
skundą atmesti. Jis išd÷st÷ atsiliepime į skundą pamin÷tus jo nepagrįstumo argumentus.
H. Mečkovskis ir V. Mečkovskaja bei jų atstov÷ G. Jakevičien÷ prašo apeliacinį skundą
atmesti.
K. Mozeris, Č. Sledevskis, J. Šafranovič, G. Savuškina, A. Runevič, S. Samulevič,
K. Zapolska bei L. Volovajos atstovas V. Volovajus prašo apeliacinį skundą atmesti.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Vilniaus miesto savivaldyb÷s apeliacinis skundas patenkinamas.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas
panaikinamas.
Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje prašymas Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos
2002 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 746 „D÷l Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d.
nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų tvirtinimo“
pripažinti prieštaraujančiu Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 5 straipsnio 2 daliai, 12 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo

29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 70 ir 106 punktams, Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 4, 17, 40 straipsniams ir jį
panaikinti atmetamas.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio,
pakeisto bei papildyto 2002 m. balandžio 2 d. įstatymu, 2 dalies l punkte nustatyta, kad nuosavyb÷s
teis÷s į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose,
atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę tur÷toje vietoje piliečiui ar piliečiams
bendrosios nuosavyb÷s teise, taip pat piliečiui, nuosavyb÷s teise turinčiam pastatus, jo naudojamų
teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žem÷s sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo
12 straipsnį priskirtą valstyb÷s išperkamai, ir žemę, kurios susigrąžinti tur÷toje vietoje pilietis
nepageidauja. Grąžinamos natūra laisvos (neužstatytos) žem÷s plotas sumažinamas iki 1 ha ploto
žem÷s sklypo dydžio, jeigu jame yra suprojektuoti žem÷s sklypai, perduodami neatlygintinai
piliečiams individualiai statybai pagal šio straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jų negalima suprojektuoti
kitose miesto teritorijose d÷l laisvos (neužstatytos) žem÷s šiame mieste trūkumo. Laisvų
(neužstatytų) žem÷s sklypų, kuriuos numatoma grąžinti natūra tur÷toje vietoje, planus Vyriausyb÷s
nustatyta tvarka tvirtina savivaldybių tarybos.
Atsakovas nurodo, kad atsižvelgdama į šias įstatymo nuostatas Vilniaus miesto savivaldyb÷s
taryba 2002 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 746 patvirtino Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m.
birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinius grafinius duomenis – šių
duomenų bazę iki konkrečios datos – 2002 m. gruodžio 1 d., kurioje matyti nesuplanuotos
teritorijos ir laisva (neužstatyta) žem÷, nepriskirta valstyb÷s išperkamai. Šia duomenų baze
savivaldyb÷s administracija įpareigota vadovautis atliekant viešojo administravimo veiksmus,
numatytus Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punkte:
savivaldyb÷ per m÷nesį nuo žem÷tvarkos skyriaus prašymo pateikimo teikia informaciją
kartografin÷je medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio
3 punktą nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas
nepatvirtintas arba jo n÷ra, – apie nesuplanuotas miesto teritorijas.
Šie patvirtinti Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka
priskirtos Vilniaus miestui) suvestiniai skaitmeniniai grafiniai duomenys vertintini kaip geografinių
informacinių duomenų baz÷, fiksuojanti situaciją teritorijoje konkrečiam laikotarpiui, ir tokios
duomenų baz÷s kaip informacin÷s sistemos sukūrimas bei patvirtinimas neprieštarauja Vyriausyb÷s
atstovo Vilniaus apskrityje prašyme minimiems teis÷s aktams.
Tačiau vertinant tokios duomenų baz÷s reikšmę apibr÷žiant konkrečios žem÷s statusą
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 ir 13 straipsnių
taikymo aspektu, yra pagrindas konstatuoti, kad ji n÷ra teisinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų
galima apskrities žem÷tvarkos skyriui teikti išvadą d÷l prašyme nurodomo žem÷s sklypo
priklausymo valstyb÷s išperkamos žem÷s kategorijai. Pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punktą savivaldyb÷
žem÷tvarkos skyriui teikia informaciją kartografin÷je medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę,
kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, pagal
nustatyta tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus. Kai yra patvirtinti teritorijų detalieji
planai, būtent jie yra vienintelis teikiamos informacijos teisinis pagrindas.
Tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas arba jo n÷ra, pagal Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų
106 punktą teikiama informacija kartografin÷je medžiagoje apie nesuplanuotas miesto teritorijas.
Tačiau tai, kad užklausimo pateikimo momentu n÷ra patvirtinto teritorijos detaliojo plano, taigi
žem÷ yra nesuplanuotoje miesto teritorijoje, negali būti vertinama kaip pakankamas pagrindas

pripažinti tokią žemę laisva (neužstatyta) žeme, į kurią nuosavyb÷s teis÷s gali būti atkurtos žemę
grąžinant natūra.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje nustatyta:
„Nuosavyb÷ neliečiama.
Nuosavyb÷s teises saugo įstatymai.
Nuosavyb÷ gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomen÷s poreikiams ir
teisingai atlyginama.“
Aiškindamas šias Konstitucijos nuostatas Konstitucinis Teismas 2001 m. balandžio 2 d.
nutarime nurod÷:
„Šiame Konstitucijos straipsnyje yra įtvirtintas nuosavyb÷s neliečiamumo principas, kuris
reiškia, jog nuosavyb÷s subjektui yra garantuojama teis÷ reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo
nuosavyb÷s teisių. Įstatymų leid÷jas turi pareigą priimti įstatymus, saugojančius savininko
nuosavyb÷s teises nuo neteis÷to k÷sinimosi. Konstitucija garantuoja, kad niekas negali paimti
nuosavyb÷s savavališkai ir ne teis÷s pagrindu.
Pagal Konstituciją nuosavyb÷s pa÷mimas visuomen÷s poreikiams – tai kiekvienu atveju
individualus įstatymų nustatyta tvarka priimamas sprendimas d÷l privačia nuosavyb÷s teise
priklausančio turto pa÷mimo (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 18 d. nutarimas).
Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nurodyti visuomen÷s poreikiai, kuriems įstatymo
nustatyta tvarka ir teisingai atlyginant gali būti paimama nuosavyb÷ – tai visos visuomen÷s ar
jos dalies interesai, kuriuos valstyb÷, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota
užtikrinti ir tenkinti. Paimant nuosavybę visuomen÷s poreikiams turi būti siekiama pusiausvyros
tarp įvairių visuomen÷s bei jos narių teis÷tų interesų.
Visuomen÷s poreikiai, kuriems pagal Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalį paimama nuosavyb÷
– tai visuomet konkretūs ir aiškiai išreikšti visuomen÷s poreikiai konkrečiam nuosavyb÷s objektui.
Pagal Konstituciją paimti nuosavybę (teisingai atlyginant) galima tik tokiems visuomen÷s
poreikiams, kurie objektyviai negal÷tų būti patenkinti, jeigu nebūtų paimtas tam tikras konkretus
nuosavyb÷s objektas.
Atlyginimas už visuomen÷s poreikiams paimamą nuosavybę turi būti nustatytas teisingas. Ši
Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalies nuostata reiškia ir tai, kad asmuo, kurio nuosavyb÷ paimama
visuomen÷s poreikiams, turi teisę reikalauti, jog nustatytas atlyginimas būtų lygiavertis paimamai
nuosavybei“.
Konstitucinis Teismas taip pat pažym÷jo, kad Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalies, kurioje
įtvirtintas nuosavyb÷s pa÷mimas visuomen÷s poreikiams teisingai atlyginant, kontekste Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatose
(1999 m. geguž÷s 13 d. įstatymo redakcija) ta apimtimi, kuria joje numatyta, kad laisva
(neužstatyta) žem÷ negrąžinama natūra, reguliuojami santykiai turi tam tikrų ypatumų. Šiuos
ypatumus lemia tai, kad Įstatymo nustatyta tvarka yra atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į išlikusį
okupacin÷s valdžios nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą (taip pat ir į žemę), kartu atsižvelgiant į
socialinius ir ekonominius, kitus su nuosavybe susijusių santykių esminius pokyčius, įvykusius per
laikotarpį, pra÷jusį nuo šio turto neteis÷to nacionalizavimo. D÷l min÷tų esminių pokyčių, taip pat
atsižvelgiant į Lietuvos valstyb÷s realias galimybes neįmanoma atkurti visų okupacin÷s valdžios
pažeistų nuosavyb÷s teisių visiškai grąžinant natūra visą išlikusį nekilnojamąjį turtą (taip pat ir
žemę). Įstatymo preambul÷je konstatuojama, kad piliečiams grąžinamas išlikęs nekilnojamasis
turtas, o jei šios galimyb÷s n÷ra, – už jį teisingai atlyginama.
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leid÷jo diskreciją nustatyti nuosavyb÷s
teisių atkūrimo sąlygas ir tvarką objektyviai lemia tai, kad per laikotarpį, pra÷jusį nuo neteis÷to
nacionalizavimo, iš esm÷s pasikeit÷ nuosavyb÷s santykių sistema, tačiau įstatymais nustatant
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (taip pat ir į žemę) atkūrimo sąlygas ir tvarką
atsižvelgtina į konstitucinius nuosavyb÷s teisių apsaugos principus.

Visuomen÷s poreikiams, t. y. visos visuomen÷s ar jos dalies interesams, kuriuos valstyb÷,
vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti, remiantis Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
paimama žem÷, kuri iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose
ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams,
statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žem÷s sklypų; kitų
naudojamų ar naujų infrastruktūros objektų – įvairių veiklos sričių, aptarnaujančių ūkį ir
gyventojus, užtikrinančių krašto, gyventojų saugumą, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą,
komplekso (energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos apsauga, rekreacija bei
turizmas, gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei atliekų sutvarkymas, krašto, civilin÷ ir
priešgaisrin÷ sauga) teritorijų; žem÷s sklypų, numatomų naudoti uostams ir jų įrenginiams,
valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms
tiesti, svarbioms valstybin÷s reikšm÷s statyboms, bendroms gyventojų reikm÷ms, visuomeninei
statybai bei rekreacijai; valstybinių geodezinių, gravimetrinių ir astronominių tinklų punktams
įtvirtinti; gamtos, archeologijos ir istorijos kompleksų bei objektų apsaugos reikalams; savivaldybių
funkcijoms vykdyti reikalingų komunalinio ūkio, socialinių, švietimo, kurortinio gydymo,
rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslams skirtų objektų, kurių svarbą vietos bendruomenei savo
sprendimu pripažįsta savivaldyb÷s taryba, eksploatacijai ir bendram (viešam) naudojimui;
įgyvendinti valstybei svarbius ekonominius projektus, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu
pripažįsta Seimas arba Vyriausyb÷; žem÷s sklypų, numatomų perduoti individualiai statybai
nuosavyb÷n neatlygintinai asmenims, pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, jeigu jie jau
suprojektuoti grąžintinoje piliečiui žem÷je.
Pažym÷tina, kad įstatymo leid÷jo diskrecija nustatant nuosavyb÷s teisių atkūrimo sąlygas bei
tvarką ap÷m÷ ir privalomos sąlygos sprendžiant, ar žem÷ d÷l visuomen÷s poreikio yra išperkama,
nustatymą – žem÷ priskirta įstatyme nurodytiems objektams pagal nustatyta tvarka patvirtintus
detaliuosius planus.
Tačiau, vertinant anksčiau pamin÷tus Konstitucinio Teismo argumentus, kad paimant
nuosavybę visuomen÷s poreikiams turi būti siekiama pusiausvyros tarp įvairių visuomen÷s bei jos
narių teis÷tų interesų, o įstatymų leid÷jo diskreciją nustatyti nuosavyb÷s teisių atkūrimo sąlygas ir
tvarką objektyviai lemia tai, kad per laikotarpį, pra÷jusį nuo neteis÷to nacionalizavimo, iš esm÷s
pasikeit÷ nuosavyb÷s santykių sistema, pasakytina, jog detaliojo plano nebuvimas n÷ra pakankamas
pagrindas pripažinti žemę laisva (neužstatyta), į kurią nuosavyb÷s teis÷s atkuriamos natūra.
Teritorijų planavimas yra procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žem÷s
naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žem÷s, miško
ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti,
gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos pl÷tojimo teis÷ms teritorijoje
nustatyti. Teritorijų planavimo dokumentai yra bendrieji (generaliniai), specialieji ir detalieji planai,
kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai d÷l teritorijų, žem÷s sklypų ar jų grupių tvarkymo,
naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų. Tokių planavimo dokumentų
rengimas bei tvirtinimas d÷l objektyvių aplinkybių yra ilgalaikis procesas, ypač jeigu šie procesai
vyksta itin urbanizuotose teritorijose, koks yra Vilniaus miestas. Tod÷l aiškinant Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto
nuostatas d÷l reikalavimo, kad valstyb÷s išperkama žem÷ yra ta, kuri priskirta įstatyme nurodytiems
objektams pagal nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus, būtina taikyti teleologinį teis÷s
aiškinimo metodą, kuriuo remiantis daroma išvada, kad įstatymo leid÷jas, pasinaudodamas jam
suteiktomis teis÷mis nustatant nuosavyb÷s teisių atkūrimo sąlygas bei tvarką, siekdamas užtikrinti
visuomen÷s poreikius, t. y. visos visuomen÷s ar jos dalies interesus, kuriuos valstyb÷, vykdydama
savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti, netur÷jo tikslo tokia formuluote
įtvirtinti visų nesuplanuotų teritorijų kaip laisvos (neužstatytos) žem÷s, kuri gali būti grąžinama
natūra, statusą, o tik apibr÷ž÷, kad žem÷s poreikis visuomenei patvirtinamas vieninteliu įstatyme

nustatytu teisiniu pagrindu – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintu detaliuoju planu. Tai kartu reiškia,
kad teikdama informaciją apie nesuplanuotas teritorijas savivaldyb÷s institucija, taip pat tur÷dama
pareigą užtikrinti visuomen÷s poreikius, kuriuos valstyb÷, vykdydama savo funkcijas, yra
konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti, turi nurodyti, jei tai reikalinga, kad atliekamos ar per
protingą laiką bus atliekamos teritorijų planavimo procedūros, kurių pagrindu atitinkama konkreti
teritorija detaliaisiais planais bus priskirta įstatyme numatytiems objektams. Jeigu tokia informacija
neteikiama, tai reiškia, kad žem÷ yra laisva (neužstatyta) ir grąžintina natūra, o nuosavyb÷s teisių
atkūrimo procedūroms taikytinos taisykl÷s, apibr÷žiamos Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punkte.
Ginčo nagrin÷jimo metu buvo teigiama, kad savivaldybių taryboms n÷ra suteikta teis÷
spręsti, ar pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
12 straipsnio 1 dalies 3 punktą žem÷ priskirtina išperkamos žem÷s kategorijai.
Vertinant Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
12 straipsnio 1 dalies 3 punkto bei Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punkto, taip pat Teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio (dabar – 26 straipsnis) bei Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 17 straipsnių nuostatas,
galima teigti, kad būtent savivaldybių tarybos tvirtina teritorijų detaliuosius planus, kuriais žem÷s
sklypai priskiriami įstatyme nurodytiems objektams, taip pat priima sprendimus d÷l savivaldybių
funkcijoms vykdyti reikalingų komunalinio ūkio, socialinių, švietimo, kurortinio gydymo,
rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslams skirtų objektų svarbos vietos bendruomenei, kurie pagal
įstatymą yra privalomi tokių objektų eksploatacijai ir bendram (viešam) naudojimui reikalingą žemę
pripažįstant valstyb÷s išperkama. Savivaldyb÷s taryba n÷ra institucija, priimanti sprendimus d÷l
žem÷s išpirkimo, tačiau pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punktą būtent savivaldyb÷s vykdomoji institucija
teikia informaciją kartografin÷je medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, taip pat ir
nesuplanuotas teritorijas, kurioje, kaip jau min÷ta anksčiau, turi nurodyti, jei tai yra reikalinga, kad
atliekamos ar per protingą laiką bus atliekamos teritorijų planavimo procedūros, kurių pagrindu
atitinkama konkreti teritorija detaliaisiais planais bus priskirta įstatyme numatytiems objektams.
Pažym÷tina, kad Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punkto formuluot÷: „Savivaldyb÷ (…) žem÷tvarkos skyriui
pagal nustatytąja tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informaciją
kartografin÷je medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio
3 punktą nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei“, – reiškia ne tik pareigą teikti informaciją apie
laisvą žemę, tačiau ir informuoti apie žem÷s pagal detaliuosius planus priskyrimą įstatymo
12 straipsnio 3 punkte nurodytiems objektams.
D÷l pamin÷tų argumentų kolegija prieina prie išvados, kad Vilniaus miesto teritorijos (iki
1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos Vilniaus miestui) suvestinių skaitmeninių grafinių
duomenų baz÷ gali būti naudojama kaip informacin÷ sistema, tačiau jos duomenys n÷ra teis÷s
aktuose numatytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis konstatuojamas žem÷s teisinis statusas
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 13 straipsnių
taikymo prasme. Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punkte nurodoma informacija kartografin÷je medžiagoje,
pagrįsta patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais. Tai, kad teritorija nesuplanuota, neatleidžia
nuo pareigos teikti tokių teritorijų kartografinę medžiagą, ką galima konstatuoti pagal Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų
106 punkto formuluotę: „Žem÷tvarkos skyrius, miesto nesuplanuotų (…) teritorijų kartografin÷je
medžiagoje pažym÷jęs tur÷tų žem÷s sklypų ribas, per 20 darbo dienų pateikia ją savivaldyb÷s
valdybai (…)“. Kartografin÷ nesuplanuotų miesto teritorijų medžiaga pagal 106 punktą teikiama
kiekvienu konkretaus žem÷tvarkos skyriaus prašymo pagrindu ir turi atitikti Geodezijos ir
kartografijos įstatyme numatytus reikalavimus. Atsakovo atstovai apeliacin÷s instancijos teisme

pripažino, kad Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos
Vilniaus miestui) suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų baz÷ buvo neteisingai panaudota kaip
teisinis pagrindas teikiant informaciją žem÷tvarkos skyriui apie tai, kad žem÷ negali būti grąžinama
natūra. Tačiau netinkamas informacin÷s sistemos pritaikymas priimant sprendimus d÷l konkrečių
prašymų n÷ra teisinis pagrindas konstatuoti, kad tokia sistema neteis÷tai sukurta. Šiuo atveju turi
būti pašalintas konkretus teis÷s pažeidimas, t. y. neteis÷to duomenų baz÷s taikymo pagrindu priimti
teis÷s aktai panaikinti įstatymų nustatyta tvarka bei pagrindais. Tuo tarpu sukurtoji duomenų baz÷
yra reikšminga ir naudotina kaip informacin÷ sistema rengiant ir teikiant žem÷tvarkos skyriams
informaciją kartografin÷je medžiagoje, kuri turi atitikti jai teis÷s aktų keliamus reikalavimus:
pagrįsta patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, parengta laikantis Geodezijos ir
kartografijos įstatymo nuostatų.
Vertinant dalyvaujančių byloje asmenų teikiamus argumentus d÷l ginčo sprendimo, būtina
pažym÷ti, kad Vilniaus miesto teritorijos (iki 1995 m. birželio 1 d. nustatytąja tvarka priskirtos
Vilniaus miestui) suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų baz÷s sukūrimu nebuvo įgyvendintas ir
Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 19 d. nutarimo „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m.
rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 ,,D÷l Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo“ 3 punkto
įpareigojimas: „Savivaldyb÷s iki 2002 m. lapkričio 1 d. turi pateikti apskričių viršininkams visą
turimą žem÷s, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusios miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose,
kartografinę medžiagą, kurioje būtų pažym÷tos savininkų iki nacionalizacijos tur÷tų žem÷s sklypų
ribos“, – nes šiuo punktu nustatyta pareiga ne sukurti geografinių informacinių duomenų bazes, o
teikti žem÷lapius, schemas, planus, t.y. kartografinę medžiagą, kurioje būtų pažym÷tos iki
nacionalizacijos savininkų tur÷tus žem÷s sklypų ribos. Šis įpareigojimas įgyvendinamas taikant
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 5 punkte įtvirtintas tarnybinio bendradarbiavimo,
reiškiančio, kad viešojo administravimo institucijos, rengdamos administracinius aktus, prireikus
teikia viena kitai reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą, nuostatas, nes išlikusi planin÷ medžiaga
apie iki nacionalizacijos savininkų tur÷tus žem÷s sklypus kaupiama apskrities viršininko
administracijos žem÷tvarkos skyriuje, o tokių faktinių duomenų sukurtoje informacin÷je sistemoje
apskritai n÷ra ir, kaip matyti iš planin÷s užduoties, nesiekta sukaupti.
Šių argumentų pagrindu kolegija daro išvadą, kad naikinti ginčijamą atsakovo sprendimą d÷l
pareišk÷jo nurodomų argumentų pagrindo n÷ra, tod÷l pirmosios instancijos teismo sprendimas
panaikinamas, o Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje prašymas atmetamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 2 punktu, teis÷jų kolegija
nusprendžia:
Vilniaus miesto savivaldyb÷s apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą panaikinti.
Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.3.3. D÷l teritorijos priskyrimo miškui
Teritorijų priskyrimo miškams teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos
miškų įstatymas (1994 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. I-671 redakcija). Įstatymo 2 straipsnyje yra
nustatyta, kad miškas – tai ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žem÷s plotas, apaugęs medžiais, kurių
aukštis natūralioje augaviet÷je brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija,
taip pat išret÷jęs ar d÷l žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtaviet÷s,

degaviet÷s, aikšt÷s). Taigi pagal galiojantį ginčo teisinių santykių teisinį reguliavimą tam tikros
teritorijos priskyrimas miškui n÷ra siejamas su įgaliotų valstyb÷s institucijų valiniais sprendimais.
Teritorija yra miškas, jeigu pagal faktinę pad÷tį atitinka nurodytus įstatyme kriterijus.
Administracin÷ byla Nr. A14-499-2004; Bylų kategorija 13.1.2, 65.1

NUTARTIS
2004 m. geguž÷s 29 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Nijol÷s
Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷), Sigitos Rud÷nait÷s (praneš÷ja) ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui Stanislav Žv÷relei,
pareišk÷jo atstovui advokatui Igoriui Manzurovui,
atsakovo atstovams Ritai Janušauskienei, Giedriui Grigui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
S. Žv÷rel÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. sausio 30 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo S. Žv÷rel÷s skundą atsakovui Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijai d÷l sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas S. Žv÷rel÷ kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos 2003 rugs÷jo 5 d. sprendimą Nr. 12-2-6207 ir įpareigoti Aplinkos ministeriją
pateikti Vyriausybei pasiūlymą išbraukti miško sklypą, esantį Vilniuje, M. Oginskio g. 27 ir 29, iš
valstybin÷s reikšm÷s miško plotų. Nurod÷, kad nuo 1991 m. yra pretendentas nuosavyb÷s teis÷ms į
t÷vo Klemenso Žv÷rel÷s iki nacionalizacijos valdytą 4024,18 kv.m ploto žem÷s sklypą (dabartinis
adresas: Oginskio g. 27-29, Vilnius) atkurti. 2003 m. spalio 20 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracija, remdamasi Aplinkos ministerijos 2003 m. rugs÷jo 5 d. raštu Nr. 12-2-6207,
informavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyrių raštu
Nr. 01-34-1964-(3.6) apie tai, kad grąžintinas žem÷s sklypo plotas yra užimtas valstybin÷s reikšm÷s
mišku. Aplinkos ministerija 2003 m. rugs÷jo 5 d. rašte, adresuotame Vilniaus savivaldyb÷s Miesto
pl÷tros departamentui akcentavo, kad pareišk÷jui atkūrus natūra nuosavyb÷s teises į žem÷s sklypą
Vilniuje, Oginskio g. 27 ir 29, bus pažeistos Miškų įstatymo nuostatos. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 2013 buvo patvirtinti valstybin÷s reikšm÷s miškų
plotai pagal Aplinkos ministerijos parengtas schemas. Tačiau pareišk÷jas nurod÷, jog pagal
Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 2 punktą nutarimu patvirtinta schema n÷ra specialaus
planavimo dokumentas (tur÷tų būti miškotvarkos projektas), į kurį tur÷tų būti atsižvelgta formuojant
žem÷s sklypo ribas. Pabr÷ž÷, jog iki ginčo schemos patvirtinimo žem÷, į kurią jis pretenduoja,
nebuvo priskirta valstyb÷s išperkamai žemei. Mano, jog šios žem÷s priskyrimas valstyb÷s
išperkamai po to, kai pareišk÷jas pateik÷ prašymą d÷l nuosavyb÷s atkūrimo, pažeidžia nuosavyb÷s
teisių tęstinumo principą bei Konstitucijos nuostatas, jog nuosavyb÷ neliečiama.
Atsiliepime į skundą atsakov÷ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija praš÷ skundą
atmesti kaip nepagrįstą. Nurod÷, kad 2003 m. rugs÷jo 5 d. rašte Nr. 12-2-6207 išd÷styta pozicija
n÷ra sprendimas pareišk÷jo nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo klausimu, pareišk÷jo minimas
Vyriausyb÷s 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 2013 iš esm÷s yra perteklinis (juo patvirtinti

šalies, taip pat Vilniaus miesto valstybin÷s reikšm÷s miškų schemos ir sąrašai). Paaiškino, jog
miškų plotai įtraukiami į apskaitą valstybin÷s miškų inventorizacijos metu Miškų įstatymo
13 straipsnio nustatyta tvarka. Vilniaus miesto valstybin÷s reikšm÷s miškų schema ir sąrašai
parengti ir patvirtinti remiantis min÷tos inventorizacijos duomenimis.
Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracijos žem÷tvarkos
skyrius atsiliepime į skundą praš÷ skundą atmesti. Nurod÷, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154 patvirtinti valstybin÷s reikšm÷s miškų plotai. Sklypas, į kurį
siekia atkurti nuosavyb÷s teises pareišk÷jas, priskirtas valstybin÷s reikšm÷s miškų plotams, o tokie
sklypai pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnį
yra valstyb÷s išperkami.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. sausio 30 d. sprendimu skundą atmet÷
kaip nepagrįstą, nurodydamas šiuos motyvus: byloje nustatyta, kad atsakovo 2003 m. rugs÷jo 5 d.
raštas Nr. 12-2-6207 n÷ra atsakovo sprendimas d÷l pareišk÷jo, o tik susirašin÷jimas tarp Vilniaus
miesto savivaldyb÷s miesto pl÷tros departamento ir atsakovo. Pareišk÷jas neneig÷, kad šis raštas
buvo atsakymas į Vilniaus miesto savivaldyb÷s miesto pl÷tros departamento raštą. Teismo
nuomone, ginčijamas dokumentas neatitinka individualaus administracinio sprendimo, apibr÷žto
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje, sąvokos, jis vertintinas kaip informacinio pobūdžio
raštas, tod÷l jo naikinti n÷ra pagrindo. Nurodyta, jog pagal Miškų įstatymo 2 straipsnį miestų
teritorijoje esantys miškai yra miestų miškai, o pagal min÷to įstatymo 4 straipsnį miestų miškai
priskiriami valstybin÷s reikšm÷s miškams, kurie nuosavyb÷s teise priklauso Lietuvos Respublikai
(Konstitucijos 47 straipsnis). Valstybin÷s reikšm÷s miškų plotai pagal Aplinkos ministerijos
parengtas schemas patvirtinti Vyriausyb÷s 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154 „D÷l valstybin÷s
reikšm÷s miškų plotų patvirtinimo“. Vilniaus miesto miškai priskirti valstybin÷s reikšm÷s miškams
2000 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 239, o miškų grup÷ms ir kategorijoms – Miškų ir saugomų
teritorijų departamento direktoriaus 1998 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 10 „D÷l miškų priskyrimo
grup÷ms ir kategorijoms“. Pažym÷ta, jog pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnį valstybin÷s reikšm÷s miškai yra valstyb÷s išperkami, o už juos
valstyb÷ atlygina šio įstatymo numatytais būdais. Teismas nurod÷, kad Aplinkos ministerijai
nepavesta spręsti nuosavyb÷s į išlikusį nekilnojamąjį turtą gražinimo klausimų. Pagal pareišk÷jo
ginčijamo rašto turinį nustatyta, kad į sklypo dalį, neužimtą mišku, pareišk÷jui gal÷tų būti
atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s, tačiau konstatuota, jog šio klausimo sprendimas yra kitų institucijų
prerogatyva.
Pareišk÷jas S. Žv÷rel÷ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2004 m. sausio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo
skundą patenkinti. Mano, kad teismas neišsamiai ištyr÷ visus bylai reikšmingus įrodymus,
netinkamai pritaik÷ materialines, procesines teis÷s normas bei pri÷m÷ neteisingą sprendimą. Teigia,
jog teismas klaidingai įvertino aplinkybes, susijusias su skundžiamo dokumento (sprendimo) esme,
paskirtimi ir jo padarinius pareišk÷jo teis÷ms. Nurodo, jog šis sprendimas užkirto kelią suformuoti
sklypą, grąžinant žemę pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymą. Paaiškina, kad 2003 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos
Žem÷s sklypų tvarkymo ir planavimo komisijos pos÷dyje buvo pritarta žem÷s sklypo gražinimui
natūra ir nuspręsta parengti raštą Aplinkos ministerijai d÷l valstybin÷s reikšm÷s miško ploto
patikslinimo, kad žem÷s sklypas būtų išbrauktas iš valstybin÷s reikšm÷s miško. 2003 m. spalio 20 d.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija, remdamasi Aplinkos ministerijos 2003 m. rugs÷jo 5 d.
raštu Nr. 12-2-6207, informavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto
žem÷tvarkos skyrių raštu Nr. 01-34-1964-(3.6) apie tai, kad grąžintinas žem÷s sklypo plotas yra
užimtas valstybin÷s reikšm÷s mišku. Taip šis Aplinkos ministerijos raštas (sprendimas) užkirto
kelią tolimesn÷ms žem÷s grąžinimo procedūroms. Mano, kad toks atsisakymas kreiptis į
Vyriausybę vertintinas kaip atsisakymas atlikti tam tikrus veiksmus, neveikimas ar jų atlikimas
netinkamai, t. y. sprendimo nepri÷mimas. Nurodo, jog pareišk÷jui neliko kitos galimyb÷s ginti savo

pažeistas teises, tik skųsti Aplinkos ministerijos sprendimą. Mano, kad teismas nepagrįstai
nepri÷m÷ dokumentų iš VĮ „Registrų centras“, patvirtinančių, kad Vilniuje, Oginskio g. 27 ir 29,
n÷ra registruoto miško. Nurodo, jog teismo proceso metu atsakovas taip ir nepateik÷ įrodymų, koks
plotas šiuo adresu yra užimtas mišku, nenurod÷, kokiu įstatyminiu pagrindu nustatyta, kad ginčo
teritorijoje yra miškas ir kad jis yra valstyb÷s išperkamas. Pažymi, kad teritorija, apaugusi medžiais
ir kita miško augalija, tampa mišku tik pagal atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą. Pagal
Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 2 punktą nutarimu patvirtinta schema n÷ra specialaus
planavimo dokumentas, į kurį reik÷tų atsižvelgti formuojant žem÷s sklypo ribas. Apeliantas mano,
kad ginčo žem÷s negalima traktuoti kaip valstyb÷s išperkamo miško, ji pagal Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnį n÷ra priskirtina valstyb÷s
išperkamai žemei. Paaiškina, kad iki ginčo schemos patvirtinimo žem÷, į kurią jis siekia atkurti
nuosavyb÷s teises, nebuvo priskirta valstyb÷s išperkamai žemei (miškui ). Teigia, kad min÷tu
sprendimu žem÷ paimta visuomen÷s poreikiams esant jo prašymui atkurti nuosavyb÷s teises, taip
pažeidžiant Prašymų paimti žemę visuomen÷s poreikiams pateikimo bei nagrin÷jimo ir su žem÷s
pa÷mimu susijusių nuostolių atlyginimo tvarkos, patvirtintos Vyriausyb÷s 2000 m. sausio 20 d.
nutarimu Nr. 60, 3 punktą. Taip pat nurodo, jog schema pažeidžia Piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo bendrąsias nuostatas, numatančias, kad „Lietuvos
Respublikos piliečių prieš okupaciją įgytos nuosavyb÷s teis÷s nepanaikintos ir turi tęstinumą“.
Apelianto nuomone, taip pat pažeista Konstitucijos nuostata, jog nuosavyb÷ neliečiama.
Aplinkos ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo su juo nesutinkanti. Paaiškina,
kad pareišk÷jo minimame Aplinkos ministerijos 2003 m. rugs÷jo 5 d. rašte Nr. 12-2-6207 išd÷styta
pozicija n÷ra sprendimas pareišk÷jo nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo klausimu, Aplinkos
ministerija n÷ra įgaliota komentuoti teis÷s aktų, taip pat priimti sprendimų d÷l nuosavyb÷s teisių į
žemę atkūrimo. Rašte išd÷styta tik Aplinkos ministerijos miškų departamento specialistų nuomon÷
nagrin÷jamu klausimu. Miškų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje apibr÷žta miestų miškų sąvoka, o to
paties įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad miestų miškai yra valstybin÷s reikšm÷s miškai,
išimtine nuosavyb÷s teise priklausantys Lietuvos Respublikai. Mano, kad toks valstybin÷s reikšm÷s
miestų miškų įteisinimas yra pakankamas ir pagrįstas, o pareišk÷jo minimas Vyriausyb÷s 2002 m.
gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 2013 iš esm÷s yra perteklinis (pagal Miškų įstatymo nuostatas plotams
apskaityti mišku atitinkamo teritorijų planavimo dokumento rengti ir tvirtinti nereikia, tai atliekama
valstybin÷s miškų inventorizacijos metu Miškų įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka). Atkreipia
d÷mesį į tai, kad dalis sklypo, į kurį pareišk÷jas nor÷tų atkurti nuosavyb÷s teises, n÷ra apaugęs
mišku ir į Vilniaus miesto valstybin÷s reikšm÷s miškų plotus neįtrauktas. Tod÷l Aplinkos
ministerija 2003 m. rugs÷jo 5 d. raštu Nr. 12-2-6207 Vilniaus miesto savivaldyb÷s miesto pl÷tros
departamentui pagal savo kompetenciją yra pasiūliusi svarstyti galimybę min÷tą sklypą suformuoti
būtent šioje mišku neapaugusioje teritorijoje.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Pareišk÷jo Stanislavo Žv÷rel÷s apeliacinis skundas atmetamas, Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmet÷ pareišk÷jo skundo reikalavimus ir naikinti šio
sprendimo n÷ra pagrindo.
Apeliaciniame skunde pateikiami argumentai d÷l ginčo teisinius santykius reguliuojančių
teis÷s normų aiškinimo yra neteisingi ir atmestini.
Byloje keliami pareišk÷jo reikalavimai yra susiję su nuosavyb÷s teisių į jo t÷vo tur÷tą žemę
Vilniaus mieste – pagal dabartinę pad÷tį Oginskio gatv÷je Nr. 27 ir 29 atkūrimu. Kaip matyti iš
bylos medžiagos, dalis tur÷to žem÷s sklypo pareišk÷jo prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
nagrin÷jančių institucijų yra laikoma miesto mišku ir tuo pagrindu pareišk÷jui natūra nuosavyb÷s
teis÷ neatkuriama, vadovaujantis Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo

įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, kad miškai iš pretendentų atkurti nuosavyb÷s
teises yra išperkami valstyb÷s, jeigu priskirti miestų miškams. Pareišk÷jas nesutinka su nuostata,
kad dalis sklypo, į kurį jis pretenduoja, yra miesto miškas.
Teritorijų priskyrimo miškams teisinius santykius reglamentuoja Miškų įstatymas (1994 m.
lapkričio 22 d. įstatymo Nr. I-671 redakcija), šio įstatymo 2 straipsnyje yra nustatyta, kad miškas –
tai ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žem÷s plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje
augaviet÷je brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išret÷jęs ar
d÷l žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtaviet÷s, degaviet÷s, aikšt÷s). Taigi
pagal galiojantį ginčo teisinių santykių teisinį reguliavimą tam tikros teritorijos priskyrimas miškui
n÷ra siejamas su įgaliotų valstyb÷s institucijų valiniais sprendimais, teritorija yra miškas, jeigu
pagal faktinę pad÷tį atitinka nurodytus įstatyme kriterijus. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad tam
reikalingas atitinkamo planavimo dokumento patvirtinimas ar teritorijos įregistravimas kadastre.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio
1 dalies 3 punkte yra nustatyta, kad miestų miškų sąrašus ir plotus tvirtina Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷. Šiuo metu galioja 1997 m. spalio 23 d. Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1154 ,,D÷l
valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 20 d. redakcija (nutarimo
Nr. 2013), į šiuo nutarimu patvirtintas miestų miškų plotų schemas, atsakovo teigimu, patenka dalis
sklypo, esančio Vilniuje, Oginskio g. 27 ir 29.
Aplinkos ministerija, kaip valstybinio valdymo institucija, neturi įgaliojimų spręsti
nuosavyb÷s grąžinimo ir nekilnojamojo turto priskyrimo valstyb÷s išperkamam klausimų, tarp jų –
tam tikrą teritoriją priskirti miesto miškų plotams ar iš jų išjungti. Atsakovo kompetenciją miškų
ūkio valstybinio valdymo srityje apibr÷žia Miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta,
kad valstyb÷s miškų ūkio strategiją formuoja bei valstybines miškų ūkio programas rengia Aplinkos
ministerija. Aplinkos ministerija, atlikdama miškų ūkio valstybinio valdymo funkcijas:
1) organizuoja miškų ūkio strategijos bei valstybinių miškų ūkio pl÷tros programų rengimą;
2) organizuoja miškingumo didinimo, miško genofondo, kraštovaizdžio ir biologin÷s
įvairov÷s miškuose išsaugojimo, selekcijos ir s÷klininkyst÷s, miško išteklių naudojimo, kitų
programų projektų rengimą ir koordinuoja šių programų įgyvendinimą;
3) rengia teis÷s aktų miškų ūkio klausimais projektus;
4) organizuoja ir koordinuoja visų šalies miškų inventorizaciją, miškų tvarkymo
(miškotvarkos) projektų rengimą, koordinuoja miškų monitoringą;
5) organizuoja valstybinę šalies miškų apskaitą ir Lietuvos Respublikos miškų valstyb÷s
kadastro sudarymą;
6) rengia metinių miško kirtimo normų valstybiniuose miškuose projektus;
7) organizuoja su miškų ūkiu susijusį tarptautinį bendradarbiavimą.
Pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ir
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 100,
106 punktų nuostatas sprendimus d÷l nuosavyb÷s teisių į miesto žemę atkūrimo priima apskričių
viršininkai pagal savivaldyb÷s vykdomųjų institucijų parengtus grąžintinų sklypų planus. Pareišk÷jo
S. Žv÷rel÷s prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių į Vilniaus mieste tur÷tą žem÷s sklypą turi išspręsti
Vilniaus apskrities viršininkas pagal Vilniaus miesto savivaldyb÷s kompetentingų tarnybų
parengtus sklypų planus.
Įvertinusi min÷tas teis÷s aktų nuostatas, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos
teismas pagrįstai padar÷ išvadą, jog Aplinkos ministerijos 2003 m. rugs÷jo 5 d. raštas Nr. 12-2-6207
Vilniaus miesto savivaldyb÷s Miesto pl÷tros departamentui n÷ra administracinis aktas, nes
nesukuria teisinių pasekmių. Tai informacinio pobūdžio raštas, kuriame pranešama, kad dalis
sklypo, esančio Oginskio g. Nr. 27 ir 29, yra užimta miesto mišku bei nurodomos galiojančių teis÷s
aktų nuostatos, draudžiančios šį mišką grąžinti buvusiam savininkui. Kaip nurodyta, Aplinkos
ministerija neturi įgalinimų spręsti d÷l pareišk÷jo teisių į ginčo sklypą, taigi šiuo atsakovo raštu

pareišk÷jo teis÷ms nebuvo daroma įtakos, tod÷l jis neturi teis÷s reikalauti šį raštą panaikinti. ABTĮ
22 straipsnio 1 dalis sieja teis÷s paduoti skundą teismui buvimą su skundą paduodančio asmens
teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimu. Kartu kolegija pažymi, kad n÷ra pagrindo pripažinti,
kad atsakovo rašto turinys neatitinka faktinių aplinkybių ar įstatymo nuostatų. Pareišk÷jas nepateik÷
tinkamų ir pakankamų įrodymų, kad jo t÷vo tur÷tame sklype iš viso n÷ra miško. Pagal atsakovo
pateikiamą informaciją užimta mišku ir negrąžinama yra tik dalis sklypo, kitoje dalyje gal÷tų būti
formuojamas pareišk÷jui grąžintinas sklypas.
Pagal galiojančias įstatymų nuostatas teritorija, atitinkanti Miškų įstatymo 2 straipsnio
1 punkto apibr÷žimą, negali būti laikoma ne mišku ir n÷ra įstatyme numatytos teisin÷s procedūros,
d÷l kurios tokią teritoriją būtų galima išbraukti iš valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų. D÷l šios
aplinkyb÷s negali būti pripažintas pagrįstu ir patenkintas pareišk÷jo reikalavimas įpareigoti
Aplinkos ministeriją pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymą išbraukti miško sklypą ,
esantį Vilniuje, Oginskio g. 27 ir 29, iš valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų. Pažym÷tina, kad toks
įpareigojimas bet kokiu atveju neužtikrintų pareišk÷jo tikrai ar tariamai pažeistų teisių apgynimo,
nes Vyriausybei nebūtų privalomas. Laikydamas, kad žem÷s sklype, į kurį pretenduoja, n÷ra miško,
pareišk÷jas tur÷tų ginčyti nuosavyb÷s teisių atkūrimo klausimus sprendžiančių institucijų priimtus
aktus, kuriais atsisakoma jam tokį sklypą grąžinti, ir įrodyti, kad jo siekiama susigrąžinti teritorija
pagal įstatymą n÷ra miškas.
Šioje byloje pareišk÷jas nek÷l÷ reikalavimų d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo, tod÷l kolegija
nevertina jo apeliacinio skundo argumentų d÷l neteis÷to valstyb÷s institucijų atsisakymo grąžinti
nuosavyb÷n miesto mišką, laikydama, kad jie nesusiję su nagrin÷jamo ginčo dalyku.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Pareišk÷jo Stanislavo Žv÷rel÷s apeliacinį skundą atmesti.
administracinio teismo 2004 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

Vilniaus

apygardos

1.3.4. D÷l socialin÷s apsaugos

1.3.4.1. D÷l galimyb÷s ginčyti uždarbio pažymos patikrinimo aktą
Pagal Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 1 straipsnį ir Administracinių bylų
teisenos įstatymo 1 straipsnį, 2 straipsnio 1, 14, 16, 17 dalis, 3, 5 straipsnius administraciniai
teismai nagrin÷ja skundus d÷l viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei
veiksmų ar neveikimo. Pagal ABTĮ 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę
įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teis÷ ar
įstatymų saugomas interesas. Šių teis÷s normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į
administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik d÷l jam teisines pasekmes sukeliančių
individualių teis÷s aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Tuo atveju, kai yra ginčijamas
uždarbio pažymos patikrinimo aktas kaip individualus teis÷s aktas, t. y. vienkartinis teis÷s taikymo
aktas, skirtas konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis), įvertinant pri÷mimo teisinius
pagrindus bei pasekmes, sukeliamas pensijos gav÷jui, toks aktas negali būti pripažįstamas
individualiu teis÷s aktu, skųstinu administraciniam teismui. Uždarbio pažymos patikrinimo aktas
yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų,

kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį
nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas.
Administracin÷ byla Nr. A7-121-2004; Bylų kategorija 8.3.1

NUTARTIS
2004 m. sausio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Gintaro
Kryževičiaus (praneš÷jas), Nijol÷ Piškinait÷s ir Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant D. Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jai S. R. Niparaitei,
atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus atstovei
N. Jurevičienei,
trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovei
D. Cirtautienei,
trečiojo suinteresuotojo asmens AB „Žeimys“ atstovui K. Paltanavičiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jos
Silvos Ramut÷s Niparait÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. spalio 27 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jos Silvos Ramut÷s
Niparait÷s skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto
skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB „Žiemys“, VSDFV d÷l sprendimo, patikrinimo
akto pripažinimo negaliojančiu ir neišmok÷tos pensijos dalies priteisimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷ja Silva Ramut÷ Niparait÷ kreip÷si į teismą prašydama pripažinti 2002 m.
lapkričio 21 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus miesto
skyriaus uždarbio pažymos patikrinimo aktą negaliojančiu, taip pat pripažinti negaliojančiu VSDFV
Vilniaus miesto skyriaus 2-ojo pensijų ir pašalpų filialo 2002 m. gruodžio 2 d. sprendimą d÷l teis÷s
į valstybinio socialinio draudimo senatv÷s pensiją ir įpareigoti VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2ąjį pensijų ir pašalpų filialą mok÷ti iki perskaičiavimo buvusią 826,26 Lt pensiją; priteisti iš
VSDVF Vilniaus miesto skyriaus 911,35 Lt sumažintos pensijos skirtumą nuo 2002 m. gruodžio
m÷nesio iki 2003 m. spalio m÷nesio (b. l. 2–4, 92).
Skundas grindžiamas tuo, kad 2002 m. lapkričio m÷n. nepagrįstai nuo 826,26 Lt iki
748,41 Lt buvo sumažintas senatv÷s pensijos dydis. Pensijos perskaičiavimą ir jo dydį nul÷m÷ tai,
kad AB „Žiemys“ išduotoje pažymoje Nr. 65 pajamos, tantjemos (iš viso 17 883,96 Lt) parodytos
vieno m÷nesio įrašu ir tai tur÷jo įtakos draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuojant senatv÷s
pensijos dydį. Tokia pažyma pripažintina negaliojančia, nes ji prieštarauja anksčiau AB„Žiemys“
išduotoms pažymoms: 2001 m. kovo 27 d. pažymai Nr. 41 ir 2001 m. lapkričio 10 d. pažymai
Nr. 117. Šiose pažymose pateikta informacija apie apskaičiuotą ir išmok÷tą darbo užmokestį bei
kitas pajamas, nuo kurių buvo skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Jos
patvirtino, kad 1993 metais nuo sausio m÷nesio iki rugs÷jo m÷nesio už darbą renkamuose
organuose buvo skirtos ir išmok÷tos tantjemos.
Atsakovas VSDFV Vilniaus miesto skyrius su skundu nesutiko, atsiliepime į skundą (b. 1.
31–33) nurod÷, o atstov÷ teisminio nagrin÷jimo metu paaiškino, kad patikrinimo metu buvo
nustatyta, jog AB „Žiemys“ 2001 m. kovo 27 d. pažymoje Nr. 42 ir 2001 m. lapkričio 10 d.

pažymoje Nr. 117 nurodyti duomenys apie pareišk÷jos draudžiamas pajamas neatitinka tikrov÷s,
nes 1993 metais pareišk÷jai 11 679,90 Lt tantjemų buvo išmok÷ta 1993 m. gruodžio m÷nesį, tod÷l
remiantis 2002 m. lapkričio 21 d. patikrinimo aktu ir buvo perskaičiuota pensija, sumažinant ją iki
739,41 Lt. Atsakovas praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Tretysis suinteresuotas asmuo su skundu sutiko ir atstovas paaiškino, kad buvo
išmokamas toks užmokestis, koks yra nurodytas asmens kortel÷se. Remiantis jomis ir buvo išduota
pažyma Nr. 41,kuri yra teisinga. Pažyma Nr. 65 buvo išduota atsakovui reikalaujant, kad tantjemos
buvo išmok÷tos lapkričio m÷nesį. Kas buvo prieš dešimt metų, jis paaiškinti negali.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. spalio 27 d. sprendimu pareišk÷jos
skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas sprendime nurod÷, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1994 m.
lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir
mok÷jimo nuostatų 50 punktą atsakovas VSDFV Vilniaus miesto skyrius tur÷jo teisę atlikti
patikrinimą, ar dokumentai pensijai apskaičiuoti yra pagrįstai išduoti. VSDFV Vilniaus miesto
skyriaus uždarbio pažymos patikrinimo 2002 m. lapkričio 21 d. aktas (b. l. 81) patvirtina, kad
patikrinimo metu buvo nustatyta, jog tantjemos pareišk÷jai už 1993 metus buvo apskaičiuotos
lapkričio m÷nesį. Tantjemų mok÷jimo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio
3 dalyje (įstatymas Nr. I-425) nustatyta, kad premijos darbuotojams iš pelno, tantjemos valdybos ir
steb÷tojų tarybos nariams gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais
komercin÷s–ūkin÷s veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno, tod÷l pareišk÷jai, kaip
AB „Žiemys“ darbuotojai, gal÷jo būti mokamos tantjemos ketvirčiais. Esant šiai normai teismas
padar÷ išvadą, kad AB „Žiemys“ veik÷ pagal įstatymo reikalavimus ir mok÷jo tantjemas ketvirčiais,
nes byloje n÷ra įrodyta priešingai. Teismas r÷m÷si atsakovo pateiktais įrodymais – AB „Žiemys“
mok÷jimo žiniaraščiais (b. l. 34–36) ir kasos išlaidų orderiais, kaip patvirtinančiais faktinį tantjemų
išmok÷jimą. Nusprend÷, kad 1993 metų I-III ketvirčių tantjemos, kurių suma 11 679,90 Lt, ir d÷l
kurių kilo ginčas, pagal mok÷jimo žiniaraščius buvo apskaičiuotos 1993 m. lapkričio ir gruodžio
m÷nesiais, o pagal kasos išlaidų orderius Nr. 232 ir 253 buvo apmok÷tos 1993 m. gruodžio 9 d. ir
1993 m. gruodžio 22 d. (b. l. 102), tod÷l jos negal÷jo būti išmok÷tos nuo 1993 m. sausio m÷nesio,
kaip teigia pareišk÷ja ir kaip nurodoma AB „Žiemys“ pažymose Nr. 42 ir Nr. 117 (b. l. 69, 72).
Teismas sutiko su atsakovo atsiliepime nurodyta aplinkybe, kad asmenin÷s sąskaitos
kortel÷je už 1993 metus nurodyti duomenys apie pareišk÷jos pajamas (b. l.73–74) neatitinka
tikrov÷s, nes tantjemų dydis yra nurodytas litais, nors nacionalin÷ valiuta buvo įvesta nuo 1993 m.
birželio 25 d. Nusprend÷, jog pagrįstai pripažinta, kad tokie įrašai gal÷jo būti atlikti 1993 m.
antrame pusmetyje. Tai įrodo, kad remtis vien tik asmenin÷s kortel÷s įrašais n÷ra pagrindo, tod÷l
pažymos Nr. 41 ir Nr. 117, išduotos pagal asmenin÷s sąskaitos kortel÷s įrašus, yra nepatikimos ;
būtina remtis ir kitais buhalterin÷s apskaitos dokumentais, apskaičiuojant pareišk÷jos pajamas. D÷l
šių aplinkybių teismas nusprend÷, kad atsakovo patikrinimo 2002 m. lapkričio 21 d. akte nustatytos
aplinkyb÷s yra pagrįstos, aktas –teis÷tas, jį naikinti n÷ra pagrindo.
Paaišk÷jus, kad pareišk÷jai pensijos dydis yra apskaičiuotas neteisingai, atsakovas tur÷jo
pagrindą perskaičiuoti jos dydį ir paskirti naujo dydžio pensiją. Teismas nusprend÷, kad atsakovo
VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ojo pensijų ir pašalpų filialo 2002 m. gruodžio 2 d. sprendimas
d÷l pareišk÷jos teis÷s į pensiją (b. l. 88) yra teis÷tas, jį naikinti skunde nurodytais motyvais n÷ra
pagrindo.
Apeliaciniu skundu pareišk÷ja Silva Ramut÷ Niparait÷ prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą
tenkinti.
Pareišk÷ja mano, kad priimdamas sprendimą teismas neįsigilino į visas ginčo aplinkybes,
neįvertino visų byloje esančių įrodymų, juos vertino neteisingai, taip pat neteisingai aiškino teis÷s
aktų, kuriais r÷m÷si priimdamas sprendimą, nuostatas.

Teismo priimtame sprendime teigiama, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus miesto skyriaus uždarbio pažymos patikrinimo 2002 m. lapkričio 21 d. aktas
patvirtina, jog tantjemos pareišk÷jai už 1993 metus buvo apskaičiuotos lapkričio m÷nesį. Tuo tarpu
Vilniaus miesto skyriaus uždarbio pažymos patikrinimo 2002 m. lapkričio 21 d. akte (b. l. 81)
nurodoma, kad patikrinti, kada buvo priskaičiuotos tantjemos 1993 m., n÷ra galimyb÷s, nes įmon÷
nepateik÷ darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių ar įmon÷s valdymo organų protokolų apie
tantjemų apskaičiavimą. Nustatyta tik, kad priskaičiuotų tantjemų išmok÷jimo žiniaraštis yra
1993 m. lapkričio m÷nesio, apmok÷ta gruodžio m÷nesį. Kadangi tantjemų suma pagal 3-SD už
1993 m. įtraukta į 1993 m. birželio–gruodžio m÷n. laikotarpį, tai matyti, kad jos buvo
priskaičiuotos 1993 m. pabaigoje. Teismas, nevertindamas ir nepasisakydamas sprendime d÷l kitų
byloje esančių įrodymų, savo sprendimą grind÷ šališku pareišk÷jos nenaudai Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus uždarbio pažymos patikrinimo 2002 m.
lapkričio 21 d. aktu, neteisingai jį cituodamas ir nepagrįstai juo remdamasis.
Teismo sprendime teigiama, kad tantjemų mok÷jimo metu galiojęs Akcinių bendrovių
įstatymas nustat÷, jog premijos darbuotojams iš pelno, tantjemos valdybos ir steb÷tojų tarybos
nariams gali būti mokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais veiklos rezultatais
numatoma gauti pakankamai pelno, tod÷l pareišk÷jai, kaip AB „Žiemys“ darbuotojai, gal÷jo būti
mokamos tantjemos ketvirčiais. Esant šiai normai, teismas nusprend÷, kad AB „Žiemys“ veik÷
pagal įstatymo reikalavimus ir mok÷jo tantjemas ketvirčiais, nes byloje n÷ra įrodyta priešingai.
Tokia teismo išvada priimta siaurinamai aiškinant Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas d÷l
tantjemų išmok÷jimo ir neįvertinant galimyb÷s tantjemas mok÷ti kas m÷nesį. Be to, ši teismo išvada
sukuria prielaidas perskaičiuoti pensiją pareišk÷jos naudai, nes nustačius, kad tantjemos buvo
mokamos ketvirčiais, turi būti atitinkamai perskaičiuojama pensija, taikomas kitas pensijos
apskaičiavimo koeficientas, nei skaičiuojant pensiją ir kaip pagrindu remiantis faktu, kad tantjemos
buvo mokamos vieną kartą per kalendorinius metus, tačiau teismas į tai neatsižvelg÷ nagrin÷damas
pensijos perskaičiavimo klausimą. Šie teismo sprendimo motyvai tiesiogiai prieštarauja teismo
sprendimo motyvams, kur teigiama, kad teismas remiasi atsakovo pateiktais įrodymais – AB
„Žiemys“ mok÷jimo žiniaraščiais ir kasos išlaidų orderiais, kaip patvirtinančiais faktinį tantjemų
išmok÷jimą. 1993 m. I–III ketvirčių tantjemos, kurių suma 11 679,90 Lt ir d÷l kurio kilo ginčas,
pagal mok÷jimo žiniaraščius buvo apskaičiuotos 1993 m. lapkričio ir gruodžio m÷nesiais, o pagal
kasos išlaidų orderius Nr. 232 ir 253 buvo apmok÷tos 1993 m. gruodžio 9 d. ir 1993 m. gruodžio
22 d., tod÷l jos negal÷jo būti išmok÷tos 1993 m. sausio m÷n., kaip teigia pareišk÷ja. Pareišk÷jos
manymu, tokia teismo išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Be to, teismas neįvertino skundo
motyvų, kitų byloje esančių įrodymų ir atsakovo atstov÷s bylos nagrin÷jimo metu pateiktų
paaiškinimų, d÷l jų teismas sprendime nepasisak÷, nors prival÷jo tai padaryti. Be to, teismo
padaryta išvada neišplaukia iš išd÷stytų prielaidų. Byloje esantys žiniaraščiai ir kasos išlaidų
orderiai (b. l. 34–36), pareišk÷jos nuomone, vertintini kritiškai, tačiau net ir iš jų matyti, kad
S. R. Niparaitei tantjemos buvo mokamos ne 1993 m. gruodžio 9 d. ir 1993 m. gruodžio 22 d., o
1993 m. lapkričio, gruodžio m÷nesiais, tod÷l turi būti atitinkamai perskaičiuojama pensija ir
taikomas kitas pensijos apskaičiavimo koeficientas, nei skaičiuojant pensiją ir kaip pagrindu
remiantis faktu, kad tantjemos buvo mokamos vieną kartą per kalendorinius metus, tačiau teismas į
tai neatsižvelg÷ nagrin÷damas pensijos perskaičiavimo klausimą. Pažym÷tina, kad teismo
nurodytomis 1993 m. gruodžio 9 d. ir 1993 m. gruodžio 22 d. pagal kasos išlaidų orderius Nr. 232 ir
253 pareišk÷jai S. R. Neparaitei nebuvo mokamos tantjemos, o šiuos orderius pareišk÷ja pasiraš÷ ne
kaip gav÷jas, o kaip įstaigos įgaliotas asmuo, laikinai pavaduojantis administracijos vadovą. Teismo
pos÷džio metu tai patvirtino ir trečiojo asmens AB „Žiemys“ direktorius K. Paltanavičius.
Teismas sutiko su atsakovo atsiliepime nurodyta aplinkybe, kad asmenin÷s sąskaitos
kortel÷je už 1993 m. nurodyti duomenys apie pareišk÷jos pajamas neatitinka tikrov÷s, nes tantjemų
dydis yra nurodytas litais, nors nacionalin÷ valiuta įvesta tik 1993 m. birželio 25 d., pripažino, jog
tokie įrašai gal÷jo būti atlikti tik 1993 m. antrajame pusmetyje. Tokia teismo išvada yra neteisinga,

priimta neįsigilinus į visas bylos aplinkybes. Pažymose Nr. 41 ir Nr. 117 n÷ra nurodyta, kokia
valiuta nurodyti skaičiai, tačiau įvertinant pažymų visumą galima nustatyti, kad visos nurodytos
sumos yra nustatytos litais, tarp jų ir atlyginimas iki 1993 m. birželio 25 d. Tačiau atlyginimo iki
1993 m. birželio 25 d. parodymas litais nereiškia, kad iki 1993 m. birželio 25 d. atlyginimas
pareišk÷jai nebuvo mokamas. Teismas teisingai pažymi, kad vertinant faktinį tantjemų sumok÷jimą
neužtenka tik remtis pažymose Nr. 42 ir Nr. 117 nurodytais duomenimis ir reikia greta vertinti kitus
dokumentus ir kitus įrodymus, tačiau teismas to nepadar÷ apsiribodamas tik Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus uždarbio pažymos patikrinimo 2002 m.
lapkričio 21 d. akto įvertinimu ir jį laikydamas pagrindiniu įrodymu, l÷musiu teismo sprendimą.
Apeliant÷ teigia, kad jei pažymose Nr. 42 ir Nr. 117 nurodytais duomenimis buvo galima nustatyti
pensijos neteisingumo apskaičiavimą, tai papildomos 2002 m. lapkričio 21 d. pažymos Nr. 65, kuri
buvo surašyta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus
darbuotojos R. Kaminskien÷s nurodymu, nereik÷jo. Teismas nevertino 2002 m. lapkričio 21 d.
pažymos Nr. 65 surašymo aplinkybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus
miesto skyriaus darbuotojos R. Kaminskien÷s veiksmų liepiant ją surašyti. Teismas nevertino ir kitų
byloje esančių įrodymų, taip pažeisdamas bylos aplinkybių visapusiško ištyrimo principą.
Atsiliepime į pareišk÷jos apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo AB „Žiemys“
paaiškino, kad VSDFV Vilniaus miesto skyriui buvo pateiktos bendrov÷s pažymos (2001 m. kovo
27 d. pažyma Nr. 42 ir 2001 m. lapkričio 10 d. pažyma Nr. 117) apie S. R. Niparait÷s pajamas
pensijai skirti. Šios pažymos buvo užpildytos remiantis asmenin÷mis kortel÷mis, kuriose kitos
pajamos (tantjemos), nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos pagal tuo
metu galiojusį Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, buvo
išskaidytos pagal m÷nesius. Per metus priskaičiuotų tantjemų suma buvo 17 883,96 Lt, išmok÷tų
tantjemų suma – 11 679,90 Lt. Min÷tos pažymos buvo pristatytos VSDFV Vilniaus miesto skyriaus
darbuotojams patikrinti ir apskaičiuoti pensiją.
Visais atvejais, prieš prad÷dami mok÷ti pensiją, d÷l netikslumų VSDFV Vilniaus miesto
skyriaus darbuotojai tikslina pažymas su įmone. Šiuo atveju tai buvo padaryta tik po metų. 2002 m.
lapkričio 21 d. VSDFV Vilniaus miesto skyriaus darbuotojos R. Kaminskien÷s reikalavimu buvo
išduota patikslinta pažyma Nr. 65, kurioje tos pačios pajamos (tantjemos), iš viso 17 883,96 Lt,
buvo parodytos vieno m÷nesio įrašu. Įmon÷ šias pajamas yra įtraukusi į formą 3-SD už laikotarpį
nuo 1993 m. birželio m÷n. iki 1993 m. gruodžio m÷n. ir sumok÷jusi visas socialinio draudimo
įmokas.
Nežiūrint to, kad nacionalin÷ valiuta buvo įvesta 1993 m. birželio m÷nesį, visos bendrov÷s
finansin÷s ataskaitos, taip pat ir atlyginimo dydis, už visus 1993 metus yra apskaičiuota litais.
Tantjemos bendrov÷s valdymo organų nariams, priskaičiuotos už 1993 m. I, II ir III
ketvirtį, buvo išmok÷tos faktiškai lapkričio ir gruodžio m÷nesiais, kai bendrov÷je d÷l ryškaus
prekybos sezoniškumo atsirado laisvos pinigin÷s l÷šos. Tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, tantjemos buvo
išskaidytos pagal m÷nesius.
Atsiliepimu į apeliant÷s skundą tretysis suinteresuotas asmuo VSDFV prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodoma, kad pareišk÷jai Silvai Ramutei Niparaitei VSDF valdybos Vilniaus miesto
skyriaus 2-ojo pensijų filialo ved÷jos 2001 m. spalio 16 d. sprendimu nuo 2001 m. spalio 8 d. buvo
paskirta 822,26 Lt dydžio valstybin÷ socialinio draudimo senatv÷s pensija. Pensija buvo
apskaičiuota remiantis UAB „Žiemys“ 2001 m. kovo 27 d. pažymos Nr. 42 duomenimis apie
1993 m. sausio 1 d.–1997 m. rugpjūčio 13 d. laikotarpio pajamas bei 2001 m. lapkričio 10 d.
pažymos Nr. 117 duomenimis apie 1993 m. pajamas pensijai skirti, kuriose buvo nurodyta, kad
S. R. Niparaitei 1993 metais kas m÷nesį buvo mokamos tantjemos. VSDF valdybos teritoriniams
skyriams teisę tikrinti, ar dokumentai pensijai skirti ir mok÷ti išduoti pagrįstai (neapribojant jokiu

terminu), suteikia Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mok÷jimo nuostatų
50 punktas. Tod÷l VSDF valdybos Vilniaus miesto skyriaus Draud÷jų patikrinimo
skyrius, dalyvaujant UAB „Žiemys“ vyr. finansininkei J. Giedraitienei, 2002 m. lapkričio 21 d.
atliko min÷tų pažymų išdavimo pagrįstumo patikrinimą. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad
pažymose nurodyti duomenys neatitinka tikrov÷s, tod÷l buvo sudaryta nauja pažyma apie pajamas
pensijai skirti (2002 m. lapkričio 21 d. pažyma Nr. 65), kurioje visa tantjemų suma už 1993 m.
įtraukta į 1993 m. lapkričio m÷nesį. Remiantis pažymos Nr. 65 duomenimis, VSDF valdybos
Vilniaus miesto skyriaus II–ojo pensijų filialo ved÷jos 2002 m. gruodžio 2 d. sprendimu pareišk÷jai
buvo paskirta naujo dydžio (739,41 Lt) senatv÷s pensija.
Tantjemų pareišk÷jai mok÷jimo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo Nr. I-425
(Žin., 1990, Nr. 24-594) 47 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad tantjemos gali būti išmokamos
avansu kiekvieną ketvirtį, jei, remiantis einamaisiais veiklos rezultatais, numatoma gauti
pakankamai pajamų. Ši nuostata tik paneigia pareišk÷jos teiginius, kad tantjemos buvo mokamos
kas m÷nesį ir kad įstatymas nedetalizuoja, už kokius laikotarpius tantjemos gali būti mokamos bei
nedraudžia tantjemas skirti ir mok÷ti kas m÷nesį.
Pareišk÷ja S. R. Niparait÷, apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje palaikydama skundą,
prašo jį patenkinti ir paaiškino, kad atsakovas nustatydamas pajamų apskaičiavimo momentą be
teis÷to pagrindo nesiremia pranešime apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas už 1993 m.
antrąjį pusmetį fiksuotais duomenimis. Jei nepripažįstamas pajamų apskaičiavimas remiantis šia
pažyma, be pagrindo teigiama, kad visa tantjemų už 1993 metus suma buvo apskaičiuota lapkričio
m÷nesį, nes mok÷jimų žiniaraščiai Nr. 992 ir Nr. 1034 liudija, kad tantjemos buvo apskaičiuotos ir
1993 m. gruodžio m÷n., tod÷l, apskaičiuojant draudžiamųjų pajamų koeficientą pagal min÷tus
dokumentus, tur÷tų būti perskaičiuojamos pajamos už 1993 m. lapkritį ir gruodį.
Atsakovo atstov÷, nesutikdama su pareišk÷jos skundu, prašo jį atmesti ir paaiškino, kad
mok÷jimų žiniaraščiai nepatvirtina pajamų apskaičiavimo fakto, tod÷l jais remtis n÷ra pagrindo.
Atsakovas, priimdamas 2002 m. gruodžio 2 d. sprendimą, r÷m÷si darbdavio pateikta pažyma apie
pajamas pensijai skirti Nr. 65, kurioje visa tantjemų suma nurodyta kaip apskaičiuota 1993 m.
lapkričio m÷nesį.
VSDFV atstov÷ D. Cirtautien÷ prašo apeliacinį skundą atmesti ir išd÷st÷ tuos pačius, kaip
ir atsakovo atstov÷, skundo nepagrįstumo argumentus.
AB „Žiemys“ atstovas prašo apeliacinį skundą patenkinti ir paaiškino, kad pažyma apie
pajamas pensijai skirti Nr. 65 buvo surašyta socialinio draudimo darbuotojo reikalavimu. Tantjemų
sumos, remiantis FAPMLĮ 6 straipsnio 3 dalimi, buvo išskaidytos m÷nesiais, o tai liudija jų
apskaičiavimo momentą, kuris reikšmingas apskaičiuojant draudžiamųjų pajamų koeficientą.
Atsakovo tvirtinimai, kad tantjemos apskaičiuotos 1993 m. lapkričio m÷n., nepagrįsti jokiais
įrodymais.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
S. R. Niparait÷s apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 27 d. sprendimas pakeičiamas.
S. R. Niparait÷s skundas patenkinamas iš dalies.
Administracin÷ byla d÷l reikalavimo pripažinti negaliojančiu Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus 2002 m. lapkričio 21 d. uždarbio pažymos
patikrinimo aktą nutraukiama.
VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ojo pensijų ir pašalpų filialo 2002 m. gruodžio 2 d.
sprendimas panaikinamas ir senatv÷s pensijos skyrimo iš naujo pateikus papildomus dokumentus
apie pajamas klausimas perduodamas VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ajam pensijų ir pašalpų
filialui nagrin÷ti iš naujo.

Reikalavimas įpareigoti VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ąjį pensijų ir pašalpų filialą
mok÷ti iki perskaičiavimo buvusią 826,26 Lt pensiją atmetamas. (ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies
3 punktas).
D÷l administracin÷s bylos d÷l reikalavimo pripažinti negaliojančiu Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus 2002 m. lapkričio 21 d. uždarbio pažymos
patikrinimo aktą nutraukimo
Pareišk÷ja skundu prašo teismo pripažinti negaliojančiu Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus 2002 m. lapkričio 21 d. uždarbio pažymos patikrinimo
aktą. Šis reikalavimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, tod÷l byla, remiantis
ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, nutraukiama.
Remiantis Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 1 straipsniu ir Administracinių bylų
teisenos įstatymo 1 straipsniu, 2 straipsnio 1, 14, 16, 17 dalimis, 3, 5 straipsniais, administraciniai
teismai nagrin÷ja skundus d÷l viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei
veiksmų ar neveikimo. Vertinant bylai svarbias aplinkybes, yra pagrindas konstatuoti, kad
pareišk÷ja pažymos patikrinimo aktą ginčija kaip individualų teis÷s aktą, t. y. vienkartinį teis÷s
taikymo aktą, skirtą konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis). Pagal ABTĮ 5 straipsnį
kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų
apginta pažeista ar ginčijama jo teis÷ ar įstatymų saugomas interesas. Šių teis÷s normų sisteminis
vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik d÷l jam teisines
pasekmes sukeliančių individualių teis÷s aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Uždarbio
pažymos patikrinimo aktas, įvertinant jo pri÷mimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas
pensijos gav÷jui, negali būti pripažįstamas individualiu teis÷s aktu, skųstinu administraciniam
teismui. Tokia išvada daroma d÷l toliau išd÷stytų argumentų.
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mok÷jimo nuostatų 50 punkte
nustatyta, kad socialinio draudimo skyriai turi teisę reikalauti iš draud÷jų, pavienių asmenų ir
valstybinių archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų dokumentų, kurių reikia pensijai skirti
ir mok÷ti, taip pat tikrinti, ar dokumentai išduoti pagrįstai. Šiuo atveju pasinaudota nuostatuose
įtvirtinta tikrinimo teise, o tikrinimo rezultatai įforminti aktu. Patikrinimo pagrindu pateikus naujus
duomenis apie pajamas, atsakovas d÷l pensijos perskaičiavimo pri÷m÷ sprendimą, kuris yra
individualus teis÷s aktas, sukeliantis pareišk÷jai teisines pasekmes ir skųstinas ABTĮ bei
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43 straipsnio nustatyta tvarka. Tuo tarpu uždarbio
pažymos patikrinimo aktas yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų
procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, kurie pagal
savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, esančių ginčo administraciniame teisme dalyku.
D÷l VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ojo pensijų ir pašalpų filialo 2002 m. gruodžio 2 d.
sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo senatv÷s pensijos skyrimo iš naujo pateikus papildomus
dokumentus apie pajamas klausimą nagrin÷ti iš naujo argumentų
Atsakovas, priimdamas 2002 m. gruodžio 2 d. sprendimą (be numerio) d÷l senatv÷s
pensijos pareišk÷jai skyrimo iš naujo, r÷m÷si AB „Žiemys“ 2002 m. lapkričio 22 d. pažyma Nr. 65,
kurioje tantjemos už 1993 m. įtrauktos į 1993 m. lapkričio m÷n. Pajamų apskaitą. Atsakovo pozicija
yra ta, jog pensijos apskaičiuojamos pagal draud÷jo pateiktus duomenis, o jie yra būtent tokie. Su
tokia formalia viešojo administravimo subjekto veiksmų teis÷tumo vertinimo pozicija sutikti n÷ra
pagrindo. Remiantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsniu, valstybines
socialinio draudimo pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritoriniai skyriai vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mok÷jimo nuostatais. Pagal jau

min÷tą Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mok÷jimo nuostatų 50 punktą socialinio
draudimo skyriai turi teisę reikalauti iš draud÷jų, pavienių asmenų ir valstybinių archyvų sistemos
įstaigų ar savivaldybių archyvų dokumentų, kurių reikia pensijai skirti ir mok÷ti, taip pat tikrinti, ar
dokumentai išduoti pagrįstai. Šiame punkte įtvirtintas ir įpareigojimas aktyviai veikti renkant stažą
bei pajamas patvirtinančius dokumentus. Min÷tų teis÷s aktų pagrindu konstatuotina, jog teritorinis
skyrius, priimdamas sprendimą d÷l pensijos skyrimo, privalo vertinti pensijos byloje pateiktų
įrodymų, kurie liudija draud÷jo išduotų dokumentų pagrįstumą, visumą ir nustatyti objektyvias
aplinkybes, reikšmingas pensijai skirti.
Vertinant VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ojo pensijų ir pašalpų filialo 2002 m.
gruodžio 2 d. sprendimo pagrįstumą bei teis÷tumą tikrintina, ar atsakovas tur÷jo pagrindą
konstatuoti, jog pareišk÷jai tantjemos už 1993 m. buvo apskaičiuotos 1993 m. lapkričio m÷n.
Kadangi šiai išvadai padaryti remtis vien pažyma Nr. 65 nepakanka, vertintina dokumentų, kuriais
remiantis galima būtų spręsti, kokiais laikotarpiais tantjemos buvo apskaičiuotos, visuma.
Pirmin÷se pažymose apie draudžiamąsias pajamas pensijai gauti tantjemų už 1993 metų
tris ketvirčius sumos išskirstytos m÷nesiais. Akcinių bendrovių įstatymo, galiojusio 1993 metais,
18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nustato metinius
išmok÷jimus (tantjemas) iš pelno valdybos ir steb÷tojų tarybos nariams, o 47 straipsnio 3 dalyje –
kad premijos darbuotojams iš pelno, tantjemos valdybos ir steb÷tojų tarybos nariams gali būti
išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais komercin÷s–ūkin÷s veiklos
rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno. Byloje n÷ra pateiktas visuotinio akcininkų
susirinkimo nutarimas d÷l tantjemų išmok÷jimo ir jų mok÷jimo avansu, tod÷l neįrodytas teisinis
pagrindas AB „Žiemys“ administracijos vadovo įrašams apie tantjemų apskaičiavimą pareišk÷jai jo
nurodomu būdu, t. y. kas m÷nesį. Tai, kiek yra pagrįstas šių sumų išd÷stymas m÷nesiais pagal
FAPMLĮ 6 straipsnį, kurio reikalavimus vykdęs nurodo AB „Žiemys“ atstovas, šiai bylai n÷ra
reikšminga, tod÷l kolegijos nevertinama. Tuo tarpu nesant teisinio pagrindo, numatyto akcinių
bendrovių įstatyme, tantjemoms mok÷ti ir mok÷jimo tvarkai nustatyti, taip pat draud÷jui nepateikus
darbo užmokesčio žiniaraščių bei esant pagrįstų abejonių d÷l įrašų asmenin÷je sąskaitoje atitikimo
tikrovei (įrašai apie tantjemų apskaičiavimą litais yra ir laikotarpiu, kai litas dar nebuvo įvestas –
b. l. 74), tantjemų apskaičiavimo momentui nustatyti yra reikšmingi lapkričio ir gruodžio m÷nesių
mok÷jimo žiniaraščiai bei kasos išlaidų orderiai, patvirtinantys išmokas pagal mok÷jimo
žiniaraščius. , Apskritai kolegija sutinka su atsakovo pozicija, kad mok÷jimo žiniaraščiai n÷ra
dokumentai, patvirtinantys atitinkamų išmokų apskaičiavimo apdraustiesiems momentą, tačiau šiuo
atveju, kai n÷ra jokių kitų teis÷s aktų reikalaujamų nutartyje pamin÷tų dokumentų, o pajamų gavimo
ir socialinio draudimo įmokų nuo jų sumok÷jimo faktai abejonių nekelia, atsižvelgiant į tai, kad d÷l
draud÷jo netinkamo veikimo apdraustasis asmuo netur÷tų patirti neigiamų pasekmių
įgyvendindamas teisę į socialinį aprūpinimą, atsakovas, įvertindamas susiklosčiusią situaciją, tur÷tų
taikyti palankesnį apdraustajam aplinkybių, reikšmingų skiriant pensiją, vertinimo metodą ir pajamų
apskaičiavimo momentą nustatyti pagal objektyviausius turimus dokumentus – mok÷jimo
žiniaraščius.
Kadangi atsakovas kolegijos nurodytas aplinkybes vertino neteisingai, o jas vertinant
nutartyje nurodytu būdu kistų draudžiamosios pajamos 1993 m. lapkričio ir gruodžio m÷nesiais, tai
tur÷tų įtakos ir pensijos dydžiui, ginčijamas sprendimas naikinamas, o senatv÷s pensijos skyrimo iš
naujo pateikus papildomus dokumentus apie pajamas klausimas perduodamas atsakovui nagrin÷ti iš
naujo.
D÷l reikalavimo įpareigoti VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ąjį pensijų ir pašalpų filialą
mok÷ti iki perskaičiavimo buvusią 826,26 Lt pensiją atmetimo argumentų
Šis pareišk÷jos reikalavimas n÷ra pagrįstas. Anksčiau nutartyje min÷tų argumentų
pagrindu konstatuotina, kad atsakovui pateiktose pažymose, kurių pagrindu buvo apskaičiuota

826,26 Lt pensija, tantjemų sumų paskirstymo m÷nesiais teisinis pagrindas neįrodytas, tod÷l
reikalavimas įpareigoti atkurti pad÷tį, susiklosčiusią d÷l neteisingų duomenų, neteis÷tas.
Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje surinktų įrodymų visumą, padar÷
nepagrįstą išvadą d÷l pareišk÷jos reikalavimų, tod÷l sprendimas keičiamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
S. R. Niparait÷s apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 27 d. sprendimą pakeisti.
S. R. Niparait÷s skundą patenkinti iš dalies.
Administracinę bylą d÷l reikalavimo pripažinti negaliojančiu Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus 2002 m. lapkričio 21 d. uždarbio pažymos
patikrinimo aktą nutraukti.
Panaikinti VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ojo pensijų ir pašalpų filialo 2002 m.
gruodžio 2 d. sprendimą ir senatv÷s pensijos skyrimo iš naujo pateikus papildomus dokumentus
apie pajamas klausimą perduoti VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ajam pensijų ir pašalpų filialui
nagrin÷ti iš naujo.
Reikalavimą įpareigoti VSDFV Vilniaus miesto skyriaus 2-ąjį pensijų ir pašalpų filialą
mok÷ti iki perskaičiavimo buvusią 826,26 Lt pensiją atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.4.2. D÷l sprendimo, pagrįsto antikonstituciniu teis÷s aktu, įvykdymo momento. D÷l
bendrosios ir specialiosios normų konkurencijos
Kol pareigūno sprendimas n÷ra galutinis, jis negali būti laikomas įvykdytas pagal
Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį, numatančia, kad „neturi būti vykdomi
sprendimai, pagrįsti teis÷s aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams,
jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo“.
Sprendimo pri÷mimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių, iš kurių teisinio santykio subjektams
kyla teis÷s ir pareigos, teisinis kvalifikavimas baigiamas pri÷mus sprendimą, kuris jau negali būti
ginčijamas. Iki šio momento teisinio santykio turinys n÷ra galutinai apibr÷žtas – tikrasis teisinis
santykis, su neginčijamai nustatytomis to santykio dalyvių teis÷mis ir pareigomis, dar n÷ra galutinai
susiformavęs, o kartu teises ir pareigas nustatantis sprendimas dar n÷ra įgavęs būtino įvykdymui
stabilumo, nes tinkamos teis÷s normos (ar tinkamų teis÷s normų) reguliuotinai situacijai parinkimo
procedūra n÷ra baigta. Sprendimo įvykdymas (jei teis÷s normos nenumato išimčių ar ypatingų
situacijų) yra galimas tik tada, kai nustatytų faktų teisin÷ kvalifikacija yra baigta. Teisin÷
kvalifikacija baigiama įvykdžius visą numatytą sprendimo pri÷mimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų
nustatyta tvarka ir terminais pateikto skundo išnagrin÷jimą teisme, kai išnyksta galimyb÷ sprendimu
nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti.
Asmens teisių apimtis negali skirtis priklausomai nuo to, jo ar kito asmens byloje buvo
kreiptasi į Konstitucinį Teismą. Antikonstitucin÷ teis÷s norma negali sukelti neigiamų padarinių n÷
vienam asmeniui, jei sprendimas d÷l tos teis÷s normos n÷ra galutinai įvykdytas.
Sprendžiant išeitin÷s išmokos statutiniams valstyb÷s tarnautojams išmok÷jimo klausimą
tur÷jo būti vadovaujamasi Valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, nes sprendimo
pri÷mimo dieną galiojęs Vidaus tarnybos statutas šių klausimų nereglamentavo, o Valstyb÷s
tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad statutiniams valstyb÷s tarnautojams
Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai. Tai,

kad vidaus reikalų ministro 2000 m. rugs÷jo 22 d. įsakymu Nr. 366 patvirtinta Darbo užmokesčio
mok÷jimo policijos įstaigų pareigūnams tvarka bei Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m.
balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 patvirtinti Socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus
reikalų įstaigų pareigūnams nuostatai nustat÷ kitokias taisykles nei Valstyb÷s tarnybos įstatymas,
reikšm÷s neturi. Taisykl÷, kad specialiosios ir bendrosios normos konkurencijos atveju turi būti
taikoma specialioji norma, reikšminga tuo atveju, kai konkuruoja vienodos galios teis÷s normos.
Tačiau poįstatyminiame teis÷s norminiame akte įtvirtinta norma negali būti laikoma specialiąja
įstatyme nustatytos normos atžvilgiu. Šios išvados negali pakeisti ir ta aplinkyb÷, kad min÷ti
poįstatyminiai aktai buvo priimti vykdant įstatymo leid÷jo pavedimą parengti reikiamus
poįstatyminius aktus.
Administracin÷ byla Nr. A12-219-2004; Bylų kategorija 8.6.1, 19.5

NUTARTIS
2004 m. kovo 1 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto, Gintaro Godos (praneš÷jas), Stasio
Gudyno, Romano Klišausko,
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant atsakovų atstovams Irinai Kudrevičiūtei, Leandrui Pociui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. rugs÷jo 19 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jos Kristinos Jefremovos
skundą atsakovams Vidaus reikalų ministerijai, Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui
d÷l išeitin÷s kompensacijos ir pensijos priteisimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷ja Kristina Jefremova kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydama įpareigoti Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą išmok÷ti jai priklausančią
išeitinę kompensaciją, įpareigoti Vidaus reikalų ministerijos Pensijų skyrių mok÷ti jai visą
priklausančią pensiją ir išmok÷ti neišmok÷tą pensijos dalį.
Pareišk÷ja nurod÷, kad Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 2003 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-V2-172 buvo atleista iš Vilniaus miesto 6 policijos komisariato
kvotos inspektor÷s pareigų pagal Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto (toliau – Statutas)
43.6 punktą. Atleidžiant iš tarnybos, jai buvo apskaičiuota 6 m÷nesių darbo užmokesčio dydžio
išeitin÷ kompensacija, tačiau ši kompensacija iš karto nebuvo išmok÷ta, remiantis Valstyb÷s
tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 2 punktu. 2003 m. birželio 16 d. pareišk÷jai buvo išmok÷ta
tik 30 procentų jai priklausančios vidaus reikalų sistemos pareigūnų valstybin÷s pensijos už
2003 m. geguž÷s m÷nesį. Vidaus reikalų ministerijos Pensijų skyriaus darbuotojai jai paaiškino, kad
pensija sumažinta remiantis Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto
apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir valstyb÷s įmonių
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau - Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nes tą m÷nesį pareišk÷ja tur÷jo pajamų, nuo kurių
skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos.

Pareišk÷ja nurod÷, kad atleidimo iš darbo dieną neišmokant jai visos priklausančios
kompensacijos ir sumažinant mok÷tinos pensijos sumą buvo pažeisti Darbo kodekso 141 straipsnio
2 dalies, Statuto 43.6 punkto, Socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų
pareigūnams nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. balandžio 12 d.
nutarimu Nr. 127 (toliau – Socialinių garantijų teikimo nuostatai) 21 ir 22 punktų bei Vidaus
tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 reikalavimai, taip pat
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, aiškinant ir taikant Pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo 11 straipsnį. Pareišk÷jos manymu, Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos išd÷stant
kompensaciją jai buvo pritaikytos nepagrįstai, be to, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo
11 straipsnio 2 dalis negal÷jo būti taikoma jai, nes išeitin÷ kompensacija jai paskirta iki pensijos
paskyrimo, o ši įstatymo straipsnio dalis taikoma tik iš÷jusiems iš tarnybos pareigūnams, kurie po
pareigūnų valstybinių pensijų paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos
valstybinio socialinio draudimo įmokos. Po pensijos paskyrimo ji nebuvo sudariusi darbo sutarties
ir jokių kitų pajamų, išskyrus pensiją, netur÷jo.
Konstitucinis Teismas 2003 m. liepos 4 d. nutarimu konstatavo, kad Pareigūnų ir karių
vasltybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio
l daliai, 23, 52 straipsniams, konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui.
Atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu praš÷
pareišk÷jos skundą atmesti kaip nepagrįstą šiais motyvais: 1) Vilniaus miesto vyriausiasis policijos
komisariatas tinkamai taik÷ išeitin÷s išmokos mok÷jimo tvarką, nes vadovavosi 2003 m. balandžio
30 d. galiojusiais teis÷s aktais; 2) 2003 m. balandžio 30 d. Statutas nereglamentavo išeitin÷s
išmokos mok÷jimo tvarkos, tod÷l atsakovas taik÷ Valstyb÷s tarnybos įstatymą; 3) Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 127 ir jo pagrindu priimtas vidaus
reikalų ministro 2000 m. rugs÷jo 22 d. įsakymas Nr. 366 po 2002 m. liepos 1 d. tapo
prieštaraujančiu Valstyb÷s tarnybos įstatymui išeitinių išmokų ir kompensacijų mok÷jimo
klausimais, tod÷l negal÷jo būti taikomi; 4) pareišk÷ja nepagrįstai painioja statutinius tarnybos
santykius su sutartiniais darbo santykiais; 5) pensijų mok÷jimo klausimų Vilniaus miesto
vyriausiasis policijos komisariatas nesprendžia; 6) pareišk÷ja praleido vieno m÷nesio terminą
skundui paduoti ir neprašo jo atnaujinti; 7) 2003 m. liepos m÷nesį su pareišk÷ja buvo visiškai
atsiskaityta.
Atsakovas Vidaus reikalų ministerija atsiliepime į pareišk÷jos skundą nurod÷, kad pensija
pareišk÷jai buvo mokama vadovaujantis galiojusiomis įstatymo nuostatomis – Pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsniu. Pareišk÷ją atleidus iš tarnybos 2003 m. geguž÷s 1 d., jai
buvo priskaičiuota 6 m÷nesių dydžio išeitin÷ išmoka, tačiau neišmok÷ta iš karto, mokama
lygiomis dalimis kiekvieną m÷nesį, kol bus išmok÷ta visa priskaičiuota suma. Kadangi nuo šių
pajamų skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pareišk÷jai pagrįstai
buvo mokama pensijos dalis. Konstituciniam Teismui 2003 m. liepos 4 d. nutarimu pripažinus, kad
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnis prieštarauja Konstitucijai, pareišk÷jai
mokama visa pensija.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. rugs÷jo 19 d. sprendimu pareišk÷jos
skundą patenkino iš dalies: įpareigojo Vidaus reikalų ministeriją išmok÷ti pareišk÷jai neišmok÷tą už
laiką nuo 2003 m. geguž÷s m÷nesio iki sprendimo pri÷mimo dienos pareigūno valstybin÷s pensijos,
paskirtos Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus 2003 m. geguž÷s 26 d. sprendimu Nr. 2/17278, dalį. Kitą pareišk÷jos skundo dalį atmet÷.
Pirmosios instancijos teismas pripažino pagristu pareišk÷jos argumentą, kad Vilniaus
miesto vyriausiasis policijos komisariatas, neišmok÷damas pareišk÷jai visos išeitin÷s kompensacijos
atleidimo iš darbo dieną, pažeid÷ teis÷s aktų reikalavimus. Teismas nurod÷, jog, remiantis Valstyb÷s
tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, šio įstatymo nuostatos statutiniams valstyb÷s tarnautojams
taikomos tik tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai. Nors Statutas nereglamentuoja išeitinių
išmokų dydžio, jų apskaičiavimo ir mok÷jimo tvarkos, šie klausimai yra reglamentuoti kituose

teis÷s aktuose: išeitinių išmokų dydis nurodytas Socialinių garantijų teikimo nuostatuose, jų
mok÷jimo tvarka – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. rugs÷jo 22 d. įsakymu
Nr. 366 patvirtintos Darbo užmokesčio mok÷jimo policijos įstaigų pareigūnams tvarkos 16 punkte,
įpareigojančiame policijos įstaigas visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo
atleidimo iš darbo dieną. Taigi, pirmosios instancijos teismo manymu, taikyti pareišk÷jos atžvilgiu
Valstyb÷s tarnybos įstatymą nebuvo pagrindo. Kadangi iki bylos nagrin÷jimo teisme pareišk÷jai
buvo išmok÷ta visa priklausanti kompensacija, šis jos reikalavimas neteko pagrindo, tod÷l
pirmosios instancijos teismo buvo atmestas. Tačiau pripažinus, kad kompensacija pareišk÷jai
nepagrįstai buvo išd÷styta, pirmosios instancijos teismas kartu pripažino nepagrįstu pareišk÷jai
priklausančios pensijos sumažinimą vadovaujantis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo
11 straipsniu.
Be to, pirmosios instancijos teismo manymu, Konstituciniam Teismui 2003 m. liepos 4 d.
nutarimu konstatavus, jog Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies
nuostata prieštarauja Konstitucijai, atsakovo Vidaus reikalų ministerijos pozicija šioje byloje neteko
teisinio pagrindo, nes teismas negali taikyti Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo. Pirmosios
instancijos teismo manymu, tai yra dar vienas pagrindas atsakovo veiksmus neišmokant pareišk÷jai
visos priklausančios pensijos pripažinti neteis÷tais.
Atsakovas Vidaus reikalų ministerija apeliaciniu skundu praš÷ panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –
pareišk÷jos K. Jefremovos skundą Vidaus reikalų ministerijai atmesti.
Vidaus reikalų ministerija nesutiko su teismo išvada, kad pareišk÷jos atžvilgiu netur÷jo
būti taikomos Valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatos. Skunde nurodoma, kad
pagrindinis teis÷s aktas, reglamentuojantis valstyb÷s tarnybos teisinius santykius, yra Valstyb÷s
tarnybos įstatymas. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statutiniams valstyb÷s
tarnautojams Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja
atitinkami statutai. Taip pat nustatyta, kad be išlygų statutiniams valstyb÷s tarnautojams taikomos
Valstyb÷s tarnybos įstatyme nustatytos jų darbo apmok÷jimo sąlygos ir tvarka. Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 5 straipsnyje yra išsprendžiamas šio įstatymo ir Darbo kodekso bei kitų darbo santykius
reglamentuojančių teis÷s aktų santykis. Min÷tame straipsnyje nustatoma, kad darbo teis÷s aktai
visiems valstyb÷s tarnautojams, taip pat ir statutiniams valstyb÷s tarnautojams, taikomi tik tokiu
atveju, jeigu atitinkamų klausimų nereglamentuoja statutai ar Valstyb÷s tarnybos įstatymas. Daroma
išvada, kad statutinių valstyb÷s tarnautojų tarnybos, socialines ir kitas sąlygas turi nustatyti
atitinkami statutai, o juose (ne juos lydinčiuose teis÷s aktuose) neišsprendus tam tikrų klausimų,
reikia vadovautis Valstyb÷s tarnybos įstatymu ir tik išimtiniais atvejais šiems tarnautojams gali būti
taikomos Darbo kodekso nuostatos.
D÷l nurodytų priežasčių pripažinus, kad, vadovaujantis Valstyb÷s tarnybos įstatymo
41 straipsnio 2 dalimi, pareišk÷jai išeitin÷ kompensacija tur÷jo būti mokama dalimis per
6 m÷nesius, pripažintinas nepagrįstu ir teismo motyvas, d÷l kurio negal÷jo būti pareišk÷jai
ribojamas pensijos mok÷jimas. Net ir pripažinus, kad pareišk÷jai išeitin÷ kompensacija tur÷jo būti
išmok÷ta jos atleidimo dieną, t. y. ne anksčiau kaip 2003 m. geguž÷s 1 d., pareišk÷ja 2003 m.
geguž÷s m÷nesį būtų tur÷jusi draudžiamųjų pajamų (išeitin÷ kompensacija) ir pensija už min÷tą
geguž÷s m÷nesį negal÷tų būti išmok÷ta visa (neribojant iki 30 procentų).
Konstitucinis Teismas 2003 m. geguž÷s 13 d. sprendime „D÷l Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo prašymo ištirti, ar Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
24 straipsnio pakeitimo, 23 ir 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas neprieštarauja
Konstitucijai“ pažym÷jo, kad pagal Konstitucijos 107 straipsnį, Konstitucinio Teismo sprendinių
galia d÷l teis÷s aktų atitikties Konstitucijai yra nukreipiama tik į ateitį. Teis÷s aktai, Konstitucinio
Teismo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, negali būti taikomi santykiams, atsirandantiems
po Konstitucinio Teismo sprendimo d÷l šių aktų prieštaravimo Konstitucijai oficialaus paskelbimo,
tačiau iki šio momento taikant teis÷s aktus priimtiems sprendimams šių aktų pripažinimas

prieštaraujančiais Konstitucijai reikšmingas tiek, kiek šie sprendimai n÷ra įvykdyti – nesuk÷lę realių
teisinių pasekmių. Sprendimas neišmok÷ti visos pareišk÷jai paskirtos pensijos yra įvykdytas, tod÷l
n÷ra teisinio pagrindo išmok÷ti pareišk÷jai skirtumą tarp paskirtos ir išmok÷tos pensijos.
Lietuvos teis÷je galioja įstatymo teis÷tumo prezumpcija, t. y. kad įstatymas ar kitas teis÷s
aktas yra laikomas teis÷tu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas
Konstitucijai. Pareiga vykdyti įstatymo nuostatas yra bendra, taikytina tiek privatiems asmenims,
tiek valstyb÷s institucijoms. Kadangi išimtin÷ teis÷ spręsti, ar įstatymas ar kitas teis÷s aktas atitinka
Konstituciją, yra suteikta Konstituciniam Teismui, kai n÷ra atitinkamo Konstitucinio Teismo
sprendimo, valdžios institucijos neturi teis÷s atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teis÷s aktą,
motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu.
Skirdama ir mok÷dama apribotą pensiją, Vidaus reikalų ministerija prival÷jo vadovautis
tuo metu galiojusiomis įstatymų, reglamentuojančių pensijų skyrimą bei mok÷jimą, nuostatomis,
tod÷l n÷ra pagrindo konstatuoti, kad Vidaus reikalų ministerijos veiksmai, ribojant pareišk÷jai
pensiją, neteis÷ti.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareišk÷ja praš÷ atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir
palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 19 d. sprendimą.
Atsiliepime nurodoma, kad Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas nepagrįstai
r÷m÷si Valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies norma. Valstyb÷s tarnybos įstatymo
4 straipsnio 2 dalyje yra apibr÷žtas šio įstatymo taikymas statutiniams tarnautojams: statutiniams
valstyb÷s tarnautojams šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja
statutai ar Diplomatin÷s tarnybos įstatymas, išskyrus šio įstatymo nustatytą darbo apmok÷jimo
tvarką. Statutas nustato pareigūnų atleidimo iš tarnybos pagrindus, tačiau nereglamentuoja
atleidimo tvarkos, išeitinių išmokų dydžio, apskaičiavimo ir išmok÷jimo tvarkos. Šie klausimai yra
reglamentuoti kituose teis÷s aktuose, priimtuose įgyvendinant Policijos įstatymo ir Statuto
nuostatas: Socialinių garantijų teikimo nuostatų 21, 22 punktuose nustatytas išeitinių pašalpų
atleidžiamiems iš tarnybos pareigūnams dydis, išeitinių pašalpų mok÷jimo tvarka nurodyta vidaus
reikalų ministro 2000 m. rugs÷jo 22 d. įsakymu Nr. 366 patvirtintos Darbo užmokesčio mok÷jimo
policijos įstaigų pareigūnams tvarkos 16 punkte, nustatančiame, kad policijos įstaigos privalo
visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš tarnybos pareigūnu jo atleidimo dieną. Tokia išvada padaryta
ir Vidaus reikalų ministerijos generalinio inspektoriaus 2003 m. liepos 3 d. jai adresuotame rašte, be
to, ten pamin÷ta, kad šis pažeidimas padarytas d÷l neteisingai išsiaiškintų teis÷s aktų reikalavimų.
Už 2003 m. geguž÷s ir birželio m÷nesius jai buvo išmok÷ta 30 procentų paskirtos
pareigūno pensijos sumos, atsižvelgiant į tai, jog ji tur÷jo draudžiamųjų pajamų (šiuo laiku tur÷jo
būti mokama išeitin÷ pašalpa). Pažymima, kad visa išeitin÷s pašalpos suma buvo išmok÷ta 2003 m.
liepos 8 d. ir už 2003 m. liepos m÷nesį pervesta visa paskirtos pareigūno valstybin÷s pensijos suma.
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnis reglamentuoja pensijos mok÷jimą
dirbantiems ir tarnaujantiems pensininkams, tod÷l pareišk÷jai negali būti taikomas po 2003 m.
geguž÷s 1 d. Po pensijos paskyrimo ji n÷ra sudariusi jokios darbo sutarties, neturi jokių kitų pajamų,
išskyrus pensiją. Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato prilyginta draudžiamosioms
pajamoms išeitin÷ išmoka buvo priskaičiuota iki pensijos paskyrimo ir neteis÷tai neišmok÷ta, tod÷l
negali būti vertinama kaip po pensijos paskyrimo atsiradusios pajamos.
Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu į Vidaus reikalų
ministerijos skundą praš÷ 2003 m. rugs÷jo 19 d. sprendimo dalį d÷l įpareigojimo Vidaus reikalų
ministerijai išmok÷ti pareišk÷jai neišmok÷tą pensijos dalį pakeisti, o likusią sprendimo dalį palikti
nepakeistą. Su teismo sprendimo dalimi, kuria pareišk÷jos skundas patenkintas, atsakovas nesutiko,
palaik÷ apelianto poziciją ir sutiko su jo apeliaciniame skunde išd÷stytais motyvais.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2003 m. lapkričio 5 d.
nutartimi atsakovo apeliacinį skundą atmet÷, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
rugs÷jo 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

Apeliacin÷s instancijos teismas pripažino pagrįstu apelianto argumentą, kad pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos pareišk÷jai
negal÷jo būti taikomos ir pakeit÷ šiuos pirmosios instancijos teismo motyvus. Teis÷jų kolegija
pažym÷jo, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinta normų konkurencijos taisykl÷
taikytina tik normoms, įtvirtintoms statutuose ir Valstyb÷s tarnybos įstatyme. Tais atvejais, kai su
tarnyba susijusių garantijų įgyvendinimo tvarka nustatyta ne statutuose, o kituose teis÷s aktuose,
turi būti taikomos atitinkamos Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos, tod÷l, apeliacin÷s instancijos
teismo teis÷jų kolegijos manymu, išeitin÷s kompensacijos išd÷stymas pareišk÷jai buvo teis÷tas.
Kadangi nuo dalimis mokamos išeitin÷s kompensacijos buvo skaičiuojamos socialinio draudimo
įmokos, pareišk÷ja priskirtina prie asmenų, kurie po valstybin÷s pensijos paskyrimo tur÷jo
draudžiamųjų pajamų pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnį.
Apeliacin÷s instancijos teismo teis÷jų kolegijos nuomone, sprendžiant, ar pareišk÷jos
reikalavimas priteisti neišmok÷tą pensijos dalį yra teis÷tas, turi būti atsižvelgiama į Konstitucijoje
įtvirtintą tarptautinių sutarčių viršenyb÷s nacionalin÷s teis÷s normų atžvilgiu principą. Nors
Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, pripažinęs Pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo 11 straipsnį prieštaraujančiu Konstitucijai, retroaktyviai nedaro įtakos
susiklosčiusiems teisiniams santykiams, jis yra reikšmingas bylai teisinių santykių kvalifikavimo
prasme. Konstitucinis Teismas nutarime yra pripažinęs, kad pensijos yra nuosavyb÷s teis÷s
objektas, tod÷l, apeliacin÷s instancijos teismo teis÷jų kolegijos nuomone, joms turi būti taikomi
nuosavyb÷s teis÷s apsaugos principai pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos, ratifikuotos 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865 (toliau – EŽTPLAK)
1 protokolo, iš dalies pakeisto 11 protokolu, 1 straipsnį. Valstyb÷, ratifikuodama EŽTPLAK,
prisi÷m÷ pareigas garantuoti kiekvienam jos jurisdikcijoje esančiam asmeniui EŽTPLAK numatytas
teises, o šių teisių pažeidimas reiškia neteis÷tus valstyb÷s veiksmus ir yra pagrindas pažeistas teises
ginti tiesiogiai taikant EŽTPLAK. Teis÷jų kolegijos manymu, nuosavyb÷s teis÷s apribojimo metu
galiojusi specialioji Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio nuostata
prieštaravo EŽTPLAK 1 protokolo 1 straipsnio nuostatoms, tod÷l, vadovaujantis tarptautin÷s teis÷s
viršenyb÷s principu, pareišk÷jos reikalavimas turi būti tenkinamas tiesiogiai taikant EŽTPLAK.
2003 m. lapkričio 14 d. atsakovas Vidaus reikalų ministerija pateik÷ Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą šioje administracin÷je byloje.
Prašymą d÷l proceso atnaujinimo Vidaus reikalų ministerija grind÷ dviem proceso
atnaujinimo pagrindais, nurodytais Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ)
153 straipsnio 2 dalyje: kai pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialin÷s
teis÷s normų pažeidimas jas taikant, gal÷jęs tur÷ti įtakos priimti neteis÷tą sprendimą, nutarimą ar
nutartį (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas), bei kai būtina užtikrinti vienodos administracinių
teismų praktikos formavimą (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktas).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. gruodžio 4 d. nutartimi atnaujino
procesą administracin÷je byloje Nr. A7-1111-2003 pagal pareišk÷jos K. Jefremovos skundą
atsakovams Vidaus reikalų ministerijai, Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui d÷l
išeitin÷s kompensacijos ir pensijos priteisimo ir perdav÷ bylą nagrin÷ti apeliacine tvarka Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui. Teismas byloje procesą atnaujino ABTĮ 153 straipsnio
2 dalies 10 punkto, 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu.
Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad atsakovas bylose d÷l žalos atlyginimo pagal Civilinio
kodekso 6.271 straipsnį yra Lietuvos valstyb÷, atstovaujama Vyriausyb÷s ar jos įgaliotos institucijos
(CPK 6.273 straipsnio 1 dalis). 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ įgaliojo atstovauti valstybei bylose d÷l žalos atlyginimo valstyb÷s institucijas
(valstybinio administravimo subjektus), d÷l kurių arba d÷l kurių pareigūnų, valstyb÷s tarnautojų ar
kitų darbuotojų neteis÷tų aktų atsirado žala.
Teismas nurod÷, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
2003 m. birželio 27 d. nutartyje, priimtoje administracin÷je byloje Nr. A(5)-264/2003, pažym÷jo,

jog pagal įstatymo teis÷tumo prezumpciją įstatymas ar kitas teis÷s aktas laikomas teis÷tu ir privalo
būti vykdomas tol, kol įstatymų nustatyta tvarka konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Ši
pareiga taikytina ne tik privatiems asmenims, bet ir viešojo administravimo subjektams. Kadangi
atsakovo Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai netur÷jo teis÷s atsisakyti vykdyti galiojančio
įstatymo reikalavimų, konstatuotina, jog žala pareišk÷jai nebuvo padaryta neteis÷tais Vidaus reikalų
ministerijos darbuotojų veiksmais. Prašymą d÷l proceso atnaujinimo pateikęs subjektas pagrįstai
nurodo, jog atsakomyb÷ už Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pri÷mimą tenka jį pri÷musiai
institucijai – Lietuvos Respublikos Seimui. Kartu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2001 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 932 nuostatas, kyla abejonių, ar nagrin÷jamoje byloje Vidaus
reikalų ministerija gali būti pripažinta tinkamu Lietuvos valstyb÷s atstovu, ar būtent šiai institucijai
tenka pareiga atsakyti pagal pareišk÷jos reiškiamą reikalavimą.
Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad, sprendžiant EŽTPLAK 1 protokolo 1 straipsnio tiesioginio
taikymo nacionaliniuose teismuose klausimą, jei reikalaujama žalos, padarytos EŽTPLAK nuostatų
pažeidimu, atlyginimo, pirmiausia nacionalin÷s teis÷s aktų pagrindu turi būti nustatyta, kokia
institucija ir kokiu būdu gali būti pripažinta atsakinga už šio straipsnio nuostatų pažeidimą. Kadangi
įsipareigojimus pagal EŽTPLAK yra prisi÷musi Lietuvos valstyb÷, darytina prielaida, jog tik
Lietuvos valstyb÷ gal÷tų būti pripažinta tinkamu atsakovu tokiose bylose, taigi sprendžiant žalos,
padarytos EŽTPLAK nuostatų pažeidimu, atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi Civilinio
kodekso 6.271 straipsniu ir Vyriausyb÷s 2001 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 932 nuostatomis d÷l
Lietuvos valstyb÷s atstovavimo.
Teis÷jų kolegija taip pat atkreip÷ d÷mesį į tai, kad 2003 m. lapkričio 5 d. nutartimi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija išsamiau netyr÷ pareišk÷jos argumentų, susijusių
su Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio aiškinimu ir taikymu bei išeitin÷s
kompensacijos pripažinimu draudžiamosiomis pajamomis šio įstatymo prasme.
Teismas pažym÷jo, kad Statutas, kurio pagrindu buvo atleista iš tarnybos pareišk÷ja, buvo
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304, vykdant
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. I-852 „D÷l
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“. Tuo pačiu nutarimu Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ buvo įpareigota nustatyti Lietuvos Respublikos prokuratūros, vidaus reikalų ir krašto
apsaugos sistemų pareigūnų darbo užmokesčio ir priedų, kompensacijų mok÷jimo bei kitų
socialinių lengvatų suteikimo tvarką. Socialinių garantijų teikimo nuostatai buvo patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127, vykdant tą patį
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. nutarimą. Taigi Statutas bei
Socialinių garantijų teikimo nuostatai yra glaudžiai susiję, skirti to paties įstatymo įgyvendinimui.
D÷l įstatymo leid÷jo tuo metu pasirinktos teisinio reguliavimo koncepcijos (atskirus klausimus
reglamentuoti ne viename, bet keliuose aktuose), gali kilti abejonių, ar vertinant Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 4 straipsnio nuostatą d÷mesys kreiptinas tik į taikytino teis÷s akto pavadinimą.
Teis÷jų kolegija konstatavo, kad ginčijama 2003 m. lapkričio 5 d. nutartimi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nukrypo nuo šio teismo praktikos, suformuluotos
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos 2003 m. birželio 27 d.
nutartyje, priimtoje administracin÷je byloje Nr. A(5)-264/2003, analogiškoje pagal keliamų
reikalavimų turinį. Teismas nurod÷, kad nors administracin÷je byloje Nr. A(5)-264/2003 pagal
pareišk÷jo Eugenijaus Stasyčio skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos, d÷l turtin÷s ir neturtin÷s žalos atlyginimo, ir nagrin÷jamoje
byloje buvo sprendžiamas skirtingų teis÷s aktų aiškinimo ir taikymo klausimai, galima teigti, jog
esmin÷s šių bylų aplinkyb÷s sutampa. Abiejose bylose buvo sprendžiamas klausimas, kokią įtaką
viešojo administravimo subjektų (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ar Vidaus reikalų
ministerijos Pensijų skyriaus) veiksmų teis÷tumui turi v÷lesnis teis÷s akto, kurio pagrindu šie
veiksmai buvo atlikti, pripažinimas prieštaraujančiu Konstitucijai. Be to, abiejose bylose buvo

sprendžiami klausimai, susiję su pensijų apribojimu asmenims, po pensijų paskyrimo turintiems
draudžiamųjų pajamų.
Teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad atsižvelgiant į tai, kad abiejose bylose buvo keliami
klausimai, susiję su konstitucin÷s nuosavyb÷s teis÷s apsauga, yra ypač svarbu, jog teismų praktika
abiejose bylose būtų formuojama vieninga linkme. Priešingu atveju kiltų pavojus pažeisti
konstitucinį visų asmenų lygyb÷s įstatymui ir teismui principą.
Nors aiškindama Konstitucijos 107 straipsnio nuostatą nagrin÷jamoje byloje Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija iš esm÷s nenukrypo nuo pozicijos,
suformuluotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos 2003 m.
birželio 27 d. nutartyje, ginčijama 2003 m. lapkričio 5 d. nutartimi kolegija pripažino, jog
pareišk÷jos reikalavimai turi būti tenkinami tiesiogiai taikant EŽTPLAK 1 protokolo 1 straipsnio
nuostatas. Taip šioje byloje buvo priimtas priešingas sprendimas nei administracin÷je byloje Nr.
A(5)-264/2003.
Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmetamas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo
19 d. sprendimas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos 2003 m. lapkričio
5 d. nutartis paliekami nepakeisti. Apeliacinio skundo atmetimo motyvai tikslinami ir pildomi.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartyje pagrįstai
nurodyta, kad sprendžiant išeitin÷s išmokos išmok÷jimo klausimą tur÷jo būti vadovaujamasi
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, nes sprendimo pri÷mimo dieną galiojęs Statutas
šių klausimų nereglamentavo, o Valstyb÷s tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad
statutiniams valstyb÷s tarnautojams Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų
statuso nereglamentuoja statutai. Tai, kad vidaus reikalų ministro 2000 m. rugs÷jo 22 d. įsakymu
Nr. 366 patvirtintoje Darbo užmokesčio mok÷jimo policijos įstaigų pareigūnams tvarkoje bei
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 patvirtinti Socialinių
garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuostatai nustat÷ kitokias
taisykles nei Valstyb÷s tarnybos įstatymas, reikšm÷s neturi. Taisykl÷, kad specialiosios ir bendrosios
normos konkurencijos atveju turi būti taikoma specialioji norma, reikšminga tuo atveju, kai
konkuruoja vienodos galios teis÷s normos. Tačiau poįstatyminiame teis÷s norminiame akte įtvirtinta
norma negali būti laikoma specialiąja įstatyme nustatytos normos atžvilgiu. Šios išvados negali
pakeisti ir ta aplinkyb÷, kad min÷ti poįstatyminiai aktai buvo priimti vykdant įstatymo leid÷jo
pavedimą parengti reikiamus poįstatyminius aktus. Nagrin÷jamoje situacijoje poįstatyminiu aktu
gal÷tų būti vadovaujamasi, jei įstatymo norma būtų blankentin÷, t. y. nurodanti, kad tam tikrus
santykius reglamentuoja poįstatyminiai teis÷s aktai. Pareišk÷jos atžvilgiu negal÷jo būti taikomos ir
Darbo kodekse nustatytos taisykl÷s, nes Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnyje aiškiai nustatyta,
kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teis÷s aktai valstyb÷s
tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstyb÷s tarnybos
įstatymas.
Atsakovo klausimai nagrin÷jamoje byloje išspręsti tinkamai. Pareišk÷ja kreip÷si teismin÷s
gynybos ne d÷l žalos padarymo, o d÷l pareišk÷jos atsakovais nurodytų subjektų, pareišk÷jos
manymu, neteis÷tų veiksmų jai išmokant išeitinę išmoką bei nustatant išmok÷tinos pensijos dydį.
Nagrin÷jama byla yra skirtinga nuo administracin÷s bylos Nr. A(5)-264/2003 pagal
pareišk÷jo Eugenijaus Stasyčio skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos, d÷l turtin÷s ir neturtin÷s žalos atlyginimo, kurioje procesas
buvo baigtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos 2003 m.
birželio 27 d. nutartimi, dviem svarbiais aspektais:

pirma, pareišk÷ja K. Jefremova kreip÷si teismin÷s gynybos iš karto po to, kai jai tapo žinomi
jos atžvilgiu priimti sprendimai d÷l pensijos mok÷jimo. E. Stasytis į teismą kreip÷si pra÷jus
nemažam laiko tarpui po sprendimų d÷l pensijos mok÷jimo pri÷mimo, kai ginčyti sprendimus d÷l
pensijos dydžio jau buvo praleistas įstatymuose nustatytas skundo padavimo terminas;
antra, teis÷s norma, kuria buvo grindžiamas pensijos sumažinimas E. Stasyčiui,
prieštaraujančia Konstitucijai buvo pripažinta dar prieš E. Stasyčiui kreipiantis į teismą.
Nagrin÷jamoje byloje Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatos
Konstitucinio Teismo prieštaraujančiomis Konstitucijai buvo pripažintos po pareišk÷jos kreipimosi į
teismą, tačiau prieš pirmosios instancijos teismui priimant byloje sprendimą,
trečia, pareišk÷ja K. Jefremova kreip÷si teismin÷s gynybos, teigdama, kad jos atžvilgiu
viešojo administravimo subjektai pri÷m÷ neteis÷tus aktus, atliko neteis÷tus veiksmus
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). E. Stasytis į teismą
kreip÷si, reikalaudamas atlyginti jam žalą, padarytą viešojo administravimo srityje (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
Aukščiau nurodyti kreipimosi į teismą laiko, reikšmingos bylai normos pripažinimo
prieštaraujančia Konstitucijai momento ir nagrin÷jimo dalyko skirtumai leidžia daryti išvadą, kad
sprendimai šiose dviejose bylose negali būti grindžiami visiškai identiškais ar didesne dalimi
sutampančiais motyvais.
Tai, kad nagrin÷jamoje byloje Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio
2 dalies nuostatos Konstitucinio Teismo prieštaraujančiomis Konstitucijai buvo pripažintos dar prieš
pirmosios instancijos teismui priimant byloje sprendimą, turi esminę reikšmę.
Skiriant pareišk÷jai pensiją, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio
2 dalis galiojo ir gal÷jo būti taikoma. Šiuo požiūriu pareigūnų, pri÷musių sprendimus, d÷l ne visos
pensijos mok÷jimo, veiksmai negal÷jo būti laikomi neteis÷tais. Tačiau kol sprendimas gali būti
apskundžiamas, o skundo padavimo atveju – iki skundo išnagrin÷jimo, viešojo administravimo
subjekto sprendimas n÷ra galutinis. Kol sprendimas n÷ra galutinis, jis negali būti laikomas įvykdytu
Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme. Konstitucinio Teismo įstatymo
72 straipsnio 4 dalis numato, kad „Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teis÷s aktais, kurie
pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki
atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo“. Pareišk÷jos atžvilgiu atsakovo priimtas
sprendimas d÷l pensijos dydžio iki 2003 m. liepos 4 d. Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo
nebuvo įvykdytas, nes tada galutinio sprendimo dar nebuvo.
Sprendimo pri÷mimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių, iš kurių teisinio santykio
subjektams kyla teis÷s ir pareigos, teisinis kvalifikavimas baigiamas pri÷mus sprendimą, kuris jau
negali būti ginčijamas. Iki šio momento teisinio santykio turinys n÷ra galutinai apibr÷žtas – tikrasis
teisinis santykis, su neginčijamai nustatytomis to santykio dalyvių teis÷mis ir pareigomis, dar n÷ra
galutinai susiformavęs, o kartu tas teises ir pareigas nustatantis sprendimas dar n÷ra įgavęs būtino
įvykdymui stabilumo, nes tinkamos teis÷s normos (ar tinkamų teis÷s normų) reguliuotinai situacijai
parinkimo procedūra n÷ra baigta. Sprendimo įvykdymas (jei teis÷s normos nenumato išimčių ar
ypatingų situacijų) yra galimas tik tuomet, kai nustatytų faktų (šiuo atveju aplinkybių, kad pareišk÷ja
atitinka teis÷s aktuose nustatytas sąlygas tam tikro dydžio pensijai gauti) teisin÷ kvalifikacija yra
baigta. Teisin÷ kvalifikacija baigiama įvykdžius visą numatytą sprendimo pri÷mimo procedūrą,
įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikto skundo išnagrin÷jimą teisme, kai išnyksta
galimyb÷ sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti.
Nagrin÷janti skundą institucija, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, turi spręsti
klausimą iš esm÷s, nuspręsdamas, kokia faktų teisin÷ kvalifikacija yra teisinga. Nagrin÷jamoje
byloje išspręsti klausimą iš esm÷s reiškia nustatyti, kokio dydžio pensija turi būti mokama, nes
vienas iš pareišk÷jos reikalavimų buvo įpareigoti atsakovą mok÷ti visą pensiją, išmokant ir anksčiau
neišmok÷tą pensijos dalį. Tai, kad pareišk÷jos reikalavimas buvo grindžiamas kitomis teis÷s
normomis ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies atitikties

Konstitucijai klausimas pareišk÷jos nebuvo keliamas, sprendimo pri÷mimo byloje negali lemti –
skundą nagrin÷jantis teismas pats turi spręsti, kokios teis÷s normos yra taikomos konkrečiu atveju.
Tai, kad pareišk÷jai nepalanki teis÷s norma (Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo
11 straipsnio 2 dalis), vykstant sprendimo pri÷mimo procedūrai d÷l Konstitucinio Teismo nutarimo
buvo pašalinta iš taikytinų normų sąrašo, negal÷jo netur÷ti reikšm÷s teisme sprendžiant bylą teis÷s
taikymo aspektu.
Sprendimas d÷l skundo turi būti priimamas vadovaujantis sprendimo pri÷mimo dieną
galiojančiomis teis÷s normomis. 2003 m. rugs÷jo 19 d., kai pirmosios instancijos teismas pri÷m÷
sprendimą, 2003 m. liepos 4 d. Konstitucinio Teismo nutarimu, kuris jau buvo paskelbtas Valstyb÷s
žiniose, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatos buvo
pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, tod÷l negal÷jo būti taikomos. Šioje situacijoje tiesiog
dingo teisinis instrumentas, kuriuo iki Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo gal÷jo naudotis
atsakovas. D÷l tokios pakankamai išimtin÷s situacijos gali būti daroma išvada, kad atsakovo
sprendimas mok÷ti tik dalį pensijos yra neteisingas, tačiau kartu negali būti konstatuota, kad
atsakovas, preziumuodamas taikomo įstatymo atitiktį Konstitucijai, netinkamai vykd÷ savo kaip
viešojo administravimo subjekto pareigas.
Tokioje situacijoje, kokia yra susidariusi nagrin÷jamoje byloje, sprendimo motyvavimas
tuo, kad anksčiau taikyta teis÷s norma yra pripažinta antikonstitucine, atitinka Konstitucijos 107 ir
110 straipsnius ir neiškreipia jų turinio. Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad
Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipta į priekį, n÷ra paneigiama. Pirma, Konstitucinis
Teismas 2003 m. gruodžio 30 d. nutarime yra nurodęs, kad ši taisykl÷ n÷ra absoliuti. Antra,
nagrin÷jamoje byloje Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo teis÷s norma pripažįstama
prieštaraujančia Konstitucijai, įsigaliojo dar neužsibaigus teis÷s normos taikymo procedūrai, tod÷l
n÷ra taikymo atgal problemos. Tokioje situacijoje kaip tik yra pasiekiamas Konstitucijos
110 straipsnio tikslas, kad d÷l tokio Konstitucijai prieštaraujančio teis÷s akto taikymo neatsirastų
antikonstitucinių teisinių padarinių, kad nebūtų pažeistos asmens teis÷s. Ta situacija, kad abejojant
d÷l reikšmingos bylai teis÷s normos galimo neatitikimo Konstitucijai kreiptasi buvo ne šioje byloje,
esmin÷s reikšm÷s negali tur÷ti. Asmens teisių apimtis negali skirtis priklausomai nuo to, jo ar kito
asmens byloje buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą. Antikonstitucin÷ teis÷s norma negali sukelti
neigiamų padarinių n÷ vienam asmeniui, jei sprendimas d÷l tos teis÷s normos n÷ra galutinai
įvykdytas.
Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija daro išvadą, kad pagrindas, numatytas Pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje, riboti pareišk÷jai mok÷tinos pensijos dydį išnyko
dar nesant priimto galutinio sprendimo d÷l pensijos dydžio ir šio sprendimo neįvykdžius, jokių kitų
pagrindų riboti pensijos dydį nebuvo, tod÷l pareišk÷jos reikalavimas išmok÷ti jai neišmok÷tą
pensijos dalį yra tenkintinas.
Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
nutaria:
Atsakovo Vidaus reikalų ministerijos prašymą d÷l Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutarties panaikinimo atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.5. D÷l Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos sprendimų
1.3.5.1. D÷l licencijų prekiauti alkoholiniais produktais išdavimo

Pagal Alkoholio produktų importo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos jais licencijavimo
taisyklių (toliau – Taisykl÷s) 20.6 punkto nuostatas, jeigu įmon÷ verčiasi mažmenine prekyba
alkoholiniais g÷rimais tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo
padaliniuose (specializuotose parduotuv÷se, specializuotuose skyriuose, restoranuose, kavin÷se,
bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose ir panašiai), kurie aptarnauja pirk÷jus ar išduoda
alkoholinius g÷rimus padav÷jams, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename
padalinyje. Viena licencija išduodama tik tuo atveju, kai vienoje prekybos įmon÷s ar viešojo
maitinimo įmon÷s aptarnavimo sal÷je įrengti keli tą pačią veiklą vykdantys padaliniai. Kai viename
pastate yra įrengtos dvi lankytojų sal÷s pirmame ir antrame aukštuose, o šiose sal÷se įrengti atskiri
kasos aparatai, kiekvienoje sal÷je įrengti atskiri alkoholinių g÷rimų barai ir alkoholiniai g÷rimai
išduodami lankytojams, tai pagal Taisyklių 20.6 punkto reikalavimus privaloma gauti licencijas
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais kiekvienoje sal÷je atskirai.
Teis÷s aktai, reglamentuojantys prekybą alkoholiniais g÷rimais, neįpareigoja licencijas
išduodančių institucijų spręsti, kiek licencijų reikia išduoti. Priešingai, šie aktai įpareigoja licencijų
tur÷tojus laikytis teis÷s normų nustatytų prekybos alkoholio produktais reikalavimų.
Administracin÷ byla Nr. A10-327-2004; Bylų kategorija 23

SPRENDIMAS
2004 m. kovo 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Stasio
Gudyno (praneš÷jas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Antano Ablingio,
sekretoriaujant Giedrei Telksnienei,
dalyvaujant atsakovo atstovams Onai Vitartienei ir Rūtai Svetlauskienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakov÷s
Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 15 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB „Stalaktitai“ skundą atsakovei Valstybinei tabako ir
alkoholio kontrol÷s tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, dalyvaujant trečiajam
suinteresuotam asmeniui Palangos miesto savivaldyb÷s administracijai, d÷l nutarimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Valstybin÷ tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2003 m. rugs÷jo 4 d. nutarimu Nr. 3K03/227 UAB „Stalaktitai“ paskyr÷ 10 000 Lt baudą. Nutarime
konstatuota, kad UAB „Stalaktitai“ bare „Ibiza“, Palangoje, Vytauto g. 91, prival÷jo tur÷ti dvi
licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais kiekviename padalinyje,
parduodančiame alkoholinius g÷rimus pirk÷jams. Tokia išvada padaryta remiantis Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 559 patvirtintų Alkoholio produktų
importo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos jais licencijavimo taisyklių 20.6 punktu. Kadangi
įmon÷ tur÷jo tik vieną licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais bare, nutarime
konstatuota, kad min÷tame bare buvo realizuojami ir laikomi (saugomi) alkoholiniai g÷rimai be

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka išduotos licencijos. Taip UAB „Stalaktitai“
pažeid÷ Alkoholio kontrol÷s įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 14 punktą, 2 dalį.
Pareišk÷jas UAB „Stalaktitai“ kreip÷si į teismą skundu prašydamas panaikinti Valstybin÷s
tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 4 d.
nutarimą Nr. 3K03/227. Pareišk÷jas nurod÷, kad Palangos miesto savivaldyb÷s administracija,
įvertinusi visus pareišk÷jo pateiktus dokumentus, taip pat ir kokteilių baro Palangoje, Vytauto g. 91,
technologinį planą, 2003 m. birželio 12 d. išdav÷ vieną licenciją Nr. 273, kurioje nurodyta prekybos
alkoholiniais g÷rimais vieta – baras Palangoje, Vytauto g. 91, neišskiriant jokių įmon÷s padalinių.
Aptariamame bare n÷ra jokių izoliuotų patalpų, kurias būtų galima priskirti atskiram padaliniui
pagal min÷tų Alkoholio produktų importo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos jais licencijavimo
taisyklių 20.6 punktą. Tod÷l pareišk÷jui teis÷tai ir pagrįstai buvo išduota viena licencija. Net
pripažinus, kad pareišk÷jui tur÷jo būti išduotos dvi licencijos, atsakomyb÷ tur÷tų tekti Palangos
miesto savivaldyb÷s administracijai, kuri netinkamai vykd÷ savo pareigas: netinkamai įvertino
pareišk÷jo pateiktus dokumentus ir suklydo, išduodama vieną, o ne dvi licencijas. Pareišk÷jas taip
pat pažym÷jo, kad jam skirta neproporcingai didel÷ bauda yra neadekvati Alkoholio kontrol÷s
įstatymo nustatytiems ekonominių sankcijų tikslams.
Atsiliepimu į skundą atsakov÷ Valstybin÷ tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s praš÷ skundą atmesti. Atsakov÷ nurod÷, kad apie licencijų kiekį
sprendžia pats ūkio subjektas, kuris tiesiogiai atsako už pastatų ar patalpų tinkamumą verstis šia
veikla. Įstatymai nereikalauja, kad licencijas išduodančios institucijos privalomai patikrintų pastatų
ir patalpų tinkamumą, jų skaičių. Pareišk÷jas jau 2003 m. rugpjūčio 16 d. žinojo, kad pažeid÷
Alkoholio kontrol÷s įstatymo reikalavimus, tačiau pažeidimo nepašalino, neatliko jokių veiksmų
antrai licencijai gauti. Atsakov÷ konstatavo, kad pareišk÷jui skirtos baudos dydis adekvatus
padarytam pažeidimui. Skirta bauda net aštuonis kartus mažesn÷, nei leidžia įstatymas. Pareišk÷jas
nevykd÷ atsakov÷s reikalavimų, kliud÷ tyrimui, direktor÷ atsisak÷ atvykti ir pateikti paaiškinimus
bei reikiamus dokumentus.Be to, pareišk÷jui buvo taikyta administracin÷ atsakomyb÷ už alkoholio
verslo pažeidimus, būdavo gaunami skundai iš gyventojų.
Tretysis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldyb÷s administracija praš÷ skundą
atmesti. Nurod÷, kad pareišk÷jas kreip÷si su prašymu d÷l vienos licencijos prekiauti alkoholiniais
g÷rimais išdavimo, tod÷l jam buvo išduota viena licencija.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. gruodžio 15 d. sprendimu skundą
tenkino. Panaikino Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 4 d. nutarimą Nr. 3K03/227. Teismas nurod÷, kad pareišk÷jo atstov÷s
R. Valatkait÷s prašyme išduoti licenciją verstis prekyba alkoholiniais g÷rimais prekybos vieta
nurodytas baras „Ibiza”, Vytauto g. 91, Palanga. Licencijoje prekybos vieta nurodytas baras tuo
pačiu adresu. Remdamasis tokia licencijos formuluote teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jui negali
būti taikomos ekonomin÷s sankcijos, nes jo kalt÷s n÷ra. Teismas sprendime r÷m÷si Alkoholio
kontrol÷s įstatymo 19 straipsnio 5 dalimi. Tretysis suinteresuotas asmuo Palangos miesto
savivaldyb÷s administracija pareišk÷jui išduotoje licencijoje prekybos vieta nurod÷ visą barą, esantį
Palangoje, Vytauto g. 91, ir išdav÷ licenciją prekiauti alkoholiniais g÷rimais visam barui. Trečiajam
suinteresuotam asmeniui buvo pateiktas virtuv÷s ir baro patalpų technologinis planas. Jis, įvertinęs
situaciją, nusprend÷, kad išduotina viena licencija ir ją išdav÷.
Apeliaciniu skundu atsakov÷ Valstybin÷ tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s praš÷ panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir palikti galioti Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 4 d. nutarimą Nr. 3K03/227. Be
pirmosios instancijos teismui pateiktų argumentų, pareišk÷ja nurod÷, kad skundžiamas teismo
sprendimas naikintinas, nes jame yra esminis prieštaravimas tarp motyvuojamosios ir rezoliucin÷s
sprendimo dalių, kuriose atitinkamai nurodyta, kad skundas atmestinas ir skundas tenkintinas.
Atsakov÷ nurod÷, kad pareišk÷jas alkoholinius g÷rimus realizavo dviejose atskirose prekybos

sal÷se, tur÷damas tik vieną licenciją. Tai konstatuota teismo sprendime, matyti iš Patalpų
technologinio plano (Vytauto g. 91, Palanga) bei Klaip÷dos Visuomen÷s sveikatos centro Palangos
filialo 2003 m. birželio 5 d. išduoto Leidimo–higienos paso Nr. 1263. Tod÷l pareišk÷jas,
versdamasis alkoholinių g÷rimų prekyba dviejuose atskiruose baruose, prival÷jo tur÷ti dvi licencijas
verstis alkoholinių g÷rimų mažmenine prekyba. Apeliant÷ pažym÷jo, kad licencijų skaičius
priklauso ne nuo adreso, o nuo padalinių, atskirų patalpų skaičiaus.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareišk÷jas UAB „Stalaktitai“ praš÷ Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Be skunde
pateiktų argumentų, jis nurod÷, kad teismo sprendimas skundą tenkinti buvo nurodytas
rezoliucin÷je dalyje, tod÷l juo ir tur÷tų būti vadovaujamasi. Baras “Ibiza” turi būti traktuojamas kaip
vienas UAB „Stalaktitai“ padalinys, nes turi vieningą pavadinimą, yra viename pastate, pirk÷jai į jį
patenka per vieną į÷jimą, jame įrengtas vienas sanitarinis mazgas ir pan. Pareišk÷jo manymu, baro
„Ibiza“ kaip vienos prekybos sal÷s faktą patvirtina Palangos miesto apylink÷s teismo nutarimas
nutraukti administracinę bylą Nr. A-11-31-03/2003.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Prieštaravimas teismo sprendime tarp motyvuojamosios ir rezoliucin÷s sprendimo dalių,
motyvuojamojoje sprendimo dalyje nurodžius, kad skundas atmestinas, o rezoliucin÷je
sprendimo dalyje nurodžius, kad skundas tenkintinas, yra rašymo apsirikimas. Šis rašymo
apsirikimas yra ištaisytas teismo 2004 m. sausio 5 d. nutartimi (b. l. 152). Be to, iš sprendimo
motyvuojamosios dalies turinio matyti, kad skundžiamuoju sprendimu skundas yra tenkinamas.
Pamin÷tas rašymo apsirikimas n÷ra priežastis skundžiamam teismo sprendimui panaikinti ar
pakeisti.
Tačiau pirmosios instancijos administracinis teismas, tenkindamas pareišk÷jo skundą ir
panaikindamas Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 4 d. nutarimą, netinkamai aiškino prekybą alkoholio produktais
reglamentuojančias teis÷s normas, tod÷l pri÷m÷ nepagrįstą sprendimą. Ši aplinkyb÷ yra pagrindas
teismo sprendimui panaikinti (ABTĮ 143 straipsnis).
Prekybos alkoholiniais g÷rimais sąlygas ir tvarką reglamentuoja Alkoholio kontrol÷s
įstatymas ir šio įstatymo pagrindu Vyriausyb÷s 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 559 patvirtintos
Alkoholio produktų importo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos jais licencijavimo taisykl÷s
(toliau – Taisykl÷s). Pamin÷to įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatyta, kad Lietuvos
Respublikoje realizuoti draudžiama alkoholio produktus be Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nustatyta tvarka išduotos licencijos. Pagal taisyklių 20.6 punkto nuostatas, jeigu įmon÷ verčiasi
mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose
įrengtuose keliuose savo padaliniuose (specializuotose parduotuv÷se, specializuotuose skyriuose,
restoranuose, kavin÷se, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose ir panašiai), kurie aptarnauja
pirk÷jus ar išduoda alkoholinius g÷rimus padav÷jams, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla
kiekviename padalinyje. Viena licencija išduodama tik tuo atveju, kai vienoje prekybos įmon÷s ar
viešojo maitinimo įmon÷s aptarnavimo sal÷je įrengti keli tą pačią veiklą vykdantys padaliniai.
Byloje nustatyta, kad alkoholinius g÷rimus pareišk÷jas realizavo dviejose atskirose
prekybos sal÷se. Tai sprendime nustat÷ ir pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad
pareišk÷jas pažeid÷ Alkoholio kontrol÷s įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 14 punkto ir 2 dalies
reikalavimus. Iš byloje esančio patalpų Palangoje, Vytauto g. 91, technologinio plano matyti, kad
pareišk÷jui priklausančiame bare yra įrengtos dvi lankytojų sal÷s pirmame ir antrame aukštuose
(b. l. 124). Šiose sal÷se įrengti atskiri kasos aparatai, kiekvienoje sal÷je įrengti atskiri alkoholinių
g÷rimų barai ir alkoholiniai g÷rimai išduodami lankytojams. Tod÷l pagal taisyklių 20.6 punkto
reikalavimus pareišk÷jas prival÷jo gauti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
g÷rimais kiekvienoje sal÷je atskirai. Pirmosios instancijos administracinio teismo išvada sprendime,

kad Palangos miesto savivaldyb÷s administracija tur÷jusi nuspręsti, kiek licencijų reikalinga išduoti
pareišk÷jui, yra nepagrįsta. Teis÷s aktai, reglamentuojantys prekybą alkoholiniais g÷rimais,
neįpareigoja licencijas išduodančių institucijų spręsti, kiek licencijų reikia išduoti. Priešingai, šie
aktai įpareigoja licencijų tur÷tojus laikytis teis÷s normų nustatytų prekybos alkoholio produktais
reikalavimų. Tod÷l pareišk÷jas prival÷jo užtikrinti, kad jam priklausančiose prekybos vietose
alkoholiniai g÷rimai būtų realizuojami nepažeidžiant šį verslą reglamentuojančių teis÷s aktų
reikalavimų. Šiuos reikalavimus pareišk÷jui pažeidus, buvo pagrindas taikyti jam Alkoholio
kontrol÷s įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje numatytą ekonominę sankciją. Paskirtos baudos dydis
gerokai mažesnis už numatytą vidurkį ir visiškai atitinka padaryto pažeidimo pobūdį. Tenkinti
pareišk÷jo skundą nebuvo pagrindo.
Pažym÷tina, kad pareišk÷jas padav÷ prašymą įsigyti vieną licenciją, nors tame pačiame
prašyme nurod÷, jog yra susipažinęs su teis÷s normomis reglamentuojančiomis prekybos alkoholio
produktais licencijavimo tvarka (b. l. 50).
D÷l min÷tų aplinkybių atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas. Skundžiamas Vilniaus
apygardos administracinio teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas –
pareišk÷jo skundas atmetamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Atsakovo Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. gruodžio 15 d. sprendimą panaikinti ir
priimti naują sprendimą.
Pareišk÷jo UAB „Stalaktitai“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.6. D÷l kitų administracinių ginčų
1.3.6.1. D÷l visuomeninių organizacijų teis÷s kreiptis į teismą aplinkosaugos srityje. D÷l
viešojo intereso sampratos
Visuomenin÷ organizacija turi teisę ginti administraciniame teisme viešuosius interesus tik
įstatymų nustatytais atvejais.
Viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, tur÷tų būti suvokiamas
kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens
teis÷ ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibr÷žiama kaip įstatymo numatytų
asmenų teis÷ įstatymo numatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai
yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai.
Tada, kai pareišk÷jas savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar
interesų pažeidimu, vertintina, kad pareišk÷jas kreip÷si Administracinių bylų teisenos įstatymo
5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą teisę arba įstatymų
saugomą interesą. O tais atvejais, kai pareišk÷jas savo skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga,
reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, vertintina, kad pareišk÷jas kreip÷si į teismą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 56 straipsnio 1 dalies
pagrindu gindamas viešąjį interesą.
Sistemiškai analizuojant Orhus Konvencijos d÷l teis÷s gauti informaciją,
visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais

2 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 2 dalies normas ir Administracinių bylų teisenos įstatymo
5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje nurodytas teis÷s normas yra akivaizdu, kad
suinteresuotos visuomenin÷s organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas,
veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į
administracinį teismą aplinkosaugos srityje.
Visuomenin÷s organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas, veikiančios
pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į
administracinį teismą srityje, susijusioje su aplinkos elementais: oru, atmosfera, vandeniu,
dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, gamtos objektais, biologine įvairove. Iš to taip pat išplaukia
išvada, kad Konvencija visuomenin÷ms organizacijoms nesuteikia teis÷s ginti viešąjį interesą kitose
srityse, pavyzdžiui, kultūros paveldo.
Administracin÷ byla Nr. A3-11-2004; Bylų kategorija: 16.2; 17.3; 2

NUTARTIS
2004 m. sausio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo, Birut÷s Janavičiūt÷s (kolegijos pirminink÷) ir Ričardo Piličiausko
(praneš÷jas),
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jos atstovams Jūratei Markevičienei, Pauliui Markevičiui, Liudvikui
Ragauskiui,
atsakovo atstovui Vidui Rudokui,
trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Andriui Vaicekauskui, Artūrui Bundoniui, Egidijui
Dedūrai, adv. Linui Sesickui, Henrikui Štaudei, Edgarui Joniškiui, Kjetil Tetlie Hanssen,
vert÷jai daliai Kaminskaitei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal
pareišk÷jos visuomenin÷s organizacijos „Žv÷ryno bendruomen÷“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 3 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jos visuomenin÷s organizacijos „Žv÷ryno bendruomen÷“ skundą atsakovams Vilniaus
miesto savivaldyb÷s tarybai ir administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus
miesto pl÷tros departamentui, Kultūros vertybių apsaugos departamentui, UAB „Moller Real
Estate“ d÷l statybos leidimo, detaliojo plano ir sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas 2003 m. birželio
30 d. statytojui UAB „Moller Real Estate“ išdav÷ statybos leidimą Nr. GN-906/03-0556, kuriuo
leista Vilniuje, Latvių g. 64, esamo malūno rekonstrukcija, pritaikant gyvenamajai paskirčiai, ir
daugiabučio gyvenamojo namo statyba.
Pareišk÷ja visuomenin÷ organizacija „Žv÷ryno bendruomen÷“ kreip÷si į administracinį
teismą skundu ir patikslintu skundu prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. birželio 30 d. išduotą statybos leidimą
Nr. GN-906/03-0556 adresu: Latvių g. 64, Vilnius. Taip pat praš÷ panaikinti Vilniaus miesto
savivaldyb÷s tarybos 2001 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 430, kuriuo patvirtintas detalusis planas
adresu: Latvių g. 64, Vilnius, ir atnaujinti terminą skundui paduoti. Skunde pareišk÷ja paaiškino,
kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba 2001 m. liepos 17 d. pritar÷ sklypo Vilniuje, Latvių g. 64,

detaliojo plano sprendiniams ir, vadovaujantis šiuo planu, 2003 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas UAB „Moller Real Estate“ išdav÷
statybos leidimą rekonstruoti nekilnojamąją kultūros vertybę (Žv÷ryno vandens malūną) ir statyti
šios vertyb÷s teritorijoje, kuri kartu yra ir saugoma teritorija, naują statinį – 4 aukštų daugiabutį
namą, adresu: Latvių g. 64, Vilnius. Pareišk÷jos nuomone, Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracija leidimą naujai statybai kultūros vertyb÷s XVI a. Žv÷ryno vandens malūno teritorijoje
ir apsaugos zonoje išdav÷ neteis÷tai. Nebuvo atsižvelgta į Žv÷ryno seniūnijos bendruomen÷s
nuomonę, pažeistas vilniečių teis÷tas interesas naudotis šalia rengiamo statybų sklypo esančia
Neries paupio rekreacine zona, taip pat sukeltas pavojus nekilnojamosios kultūros vertyb÷s
išsaugojimui. Paaiškino, kad Lietuvos valstyb÷ saugo Lietuvos kultūros paveldą ir gamtą kaip
Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindus (Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 1 straipsnis.),
taip pat turi atitinkamus įsipareigojimus Europos Sąjungai, nes yra ratifikavusi Architektūros
paveldo konvenciją, Europos archeologijos paveldo konvenciją ir Europos kraštovaizdžio
konvenciją. Kultūros vertybių apsaugos departamento 1995 m. geguž÷s 2 d. sprendimu Žv÷ryno
vandens malūnas yra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (kodas Nr. S63), taip pat
išskirta bei Kultūros paveldo centro direktoriaus 1995 m. spalio 15 d. patvirtinta vertyb÷s teritorijos
riba, kuri saugoma kartu su nekilnojamąja kultūros vertybe. Pareišk÷ja pažym÷jo, kad kultūros
vertyb÷ yra ir nuosavyb÷s teis÷s objektas, ir kartu – visuomenin÷ vertyb÷. Sunaikinus įstatymo
saugomą gamtosauginiu ir paveldosauginiu požiūriu unikalią teritoriją, yra padaroma žala
visuomenei. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstyb÷
rūpinasi natūralios gamtin÷s 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. Pareišk÷ja nurod÷, kad, siekiant apginti viešąjį arba visuomen÷s interesą, kitų
asmenų teises arba įstatymų saugomus interesus, į teismą gali kreiptis prokuroras, valstyb÷s
valdymo institucijos, įmon÷s, įstaigos, organizacijos ir pavieniai fiziniai asmenys, kuriems įstatymu
suteikta teis÷ tai daryti. Pagal VO „Žv÷ryno bendruomen÷“ įstatus pareišk÷ja yra ne pelno siekianti
visuomenin÷ organizacija, vienijanti bendrai veiklai Vilniaus miesto Žv÷ryno rajono bendruomenę
ir turinti teisę atstovauti ir ginti visuomen÷je bei valdžios institucijose Žv÷ryno bendruomen÷s
interesus. Paaiškino, kad VO „Žv÷ryno bendruomen÷“ kreip÷si į įvairias valdžios
institucijas,tur÷dama tikslą apginti visuomen÷s interesą išsaugoti nekilnojamąją kultūros vertybę –
Žv÷ryno vandens malūną ir jo teritoriją – nuo sunaikinimo. Valdžios institucijoms atsisakius
ištaisyti neteis÷tus aktus, VO „Žv÷ryno bendruomen÷“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu, savo įstatais
ir Orhus Konvencijos d÷l teis÷s gauti informaciją, visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir
teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 1, 2 ir 9 straipsnių nuostatomis kreip÷si į teismą,
kad būtų apginti viešieji interesai. Nurod÷, kad visuomenin÷ organizacija turi teisę ginti viešąjį
interesą ir vadovaudamasi administracinių teismų suformuota praktika (Vyriausiojo administracinio
teismo 2003 m. rugs÷jo 23 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. I10-798/2003, kurioje konstatuota,
kad VO „Pilait÷s bendruomen÷“ turi teisę ginti viešuosius interesus). Be to, Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo 25–29 straipsniai ir Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo 18 d. nutarimu
patvirtinti Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatai suteikia
visuomen÷s nariams teisę susipažinti su parengtu detaliuoju planu bei dalyvauti jį svarstant, teikti
pastabas ir pasiūlymus, taip pat gauti informaciją, susijusią su plano rengimu. Tod÷l, pareišk÷jos
nuomone, Teritorijų planavimo įstatymas taip pat suteikia teisę visuomeninei organizacijai ginti
viešąjį interesą. Pareišk÷ja, ginčydama išduoto statybos leidimo teis÷tumą, nurod÷, kad statybos
leidimas yra išduotas rekonstrukcijai ir naujai statybai, tačiau tokie darbai n÷ra taikomi
nekilnojamosioms kultūros vertyb÷ms nei pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, nei pagal
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą. Nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 12 punkte numatyta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių
statybos tvarkymo darbai yra priešavariniai, remonto, pritaikymo, tyrimo, konservavimo,

restauravimo ir atkūrimo, atliekami taikant paveldo apsaugos technologijas. Min÷to įstatymo
18 straipsnio 3, 4 punktuose numatyta, kad apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje draudžiama statyti
statinius, kurie n÷ra skirti nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugai ar šių vertybių naudojimui
garantuoti, ir atlikti kitokius darbus, galinčius pakenkti nekilnojamosioms kultūros vertyb÷ms ir jų
teritorijoms. Tuo tarpu statybos leidimas suteikia teisę nekilnojamosios kultūros vertyb÷s teritorijoje
statyti 4 aukštų pastatą. Pareišk÷ja taip pat pažym÷jo, kad statybos leidimas suteikia teisę vykdyti
naują statybą ir rekonstrukciją pačioje kultūros vertyb÷je, nors pagal Nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymą nekilnojamojoje kultūros vertyb÷je yra galima atlikti tik statinių
restauravimo ir atkūrimo darbus (23 straipsnis). Pareišk÷jos nuomone, tokios klaidos atsirado d÷l to,
kad projektavimo darbus atliko architektas, neturintis reikiamos atestacin÷s kvalifikacijos
(H. Štaud÷). Ji nurod÷, kad Žv÷ryno malūnas su visa savo teritorija priklauso saugomai teritorijai –
nacionalin÷s reikšm÷s gamtiniam karkasui (Neries sl÷nio migraciniam koridoriui), patvirtintam
Vilniaus ir Lietuvos bendrajame plane (1998 ir 2002 m.), tod÷l detalusis planas ir statybos leidimas
pažeidžia Saugomų teritorijų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies reikalavimus – paveldo objektų
teritorijose draudžiama statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksploatavimu ir tvarkymu.
Be to, statybos leidimą išdav÷ tokių įgaliojimų neturintis pareigūnas Kęstutis Ramonaitis, nors
pagal Vilniaus miesto mero 2002 m. gruodžio 6 d. potvarkį Nr. 819, leidimą statyti statinius tur÷jo
išduoti Miesto pl÷tros departamento Kultūros vertybių skyriaus ved÷jas Augis Gučas. Statybos
leidimas taip pat prieštarauja sklypo Vilniuje, Latvių g. 64, detaliojo plano sprendimams, nes pagal
min÷tą planą vandens malūno pastatui tur÷jo būti taikytas restauracijos režimas, o esantys
pagalbiniai pastatai – rekonstruoti. Statybos leidimas ir detalusis planas neatitinka sklypo Vilniuje,
Latvių g. 64, paminklotvarkos sąlygų. Paminklotvarkos sąlygos detaliajam planui numato ne naujų
pastatų statybą, bet esamų rekonstrukciją. Nesilaikoma paties pastato (malūno) paminklotvarkos
sąlygų (saugotinas visas išlikęs autentas; saugotini elementai turi būti restauruojami ir kt.).
Pareišk÷ja pažym÷jo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir
statybos valstybin÷s priežiūros departamentas yra nustatęs, kad objekto Vilniuje, Latvių g. 64,
techninis projektas neatitinka detaliojo plano nustatyto užstatymo ploto bei aukštingumo
reikalavimų. D÷l to architektui buvo taikytos administracinio poveikio priemon÷s. Ji nurod÷, kad
Neries pakrant÷s apsaugos zonoje, pro kurią teka upelis, yra šaltiniai, tod÷l naujos statybos ypač
gali pažeisti visą vietov÷s hidrosistemą. Statybos projekte pateiktas šlaito tvarkymo planas realiai
yra naujo šlaito formavimo planas, kurio nenumat÷ detalusis planas, o įstatymai tai daryti draudžia.
Su visuomene nebuvo suderintas Neries šlaito keitimas. Pareišk÷ja 2003 m. spalio 20 d. skundo
patikslinimu papildomai ginčijo sklypo, esančio Vilniuje, Latvių g.64, detalųjį planą. Ji paaiškino,
kad su šiuo planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. liepos 17 d., susipažino
2003 m. rugs÷jo 1 d. iš atsakovo gavus šio dokumento kopiją. Mano, kad terminas šiam dokumentui
ginčyti n÷ra praleistas, nes viešai svarstant ginčijamą detalųjį planą, pareišk÷ja dar nebuvo įsteigta.
Tačiau teismui nustačius kitaip, prašo terminą atnaujinti, nes jis, pareišk÷jos nuomone, yra
praleistas d÷l svarbių priežasčių. Skundo papildyme pareišk÷ja nurod÷, kad detaliojo plano
sprendiniai, leidžiantys daugiaaukštę statybą nekilnojamosios kultūros vertyb÷s teritorijoje,
pažeidžia Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 3 straipsnį, 18 straipsnio 3 punktą,
nes vertyb÷s teritorija yra saugoma kartu su šia vertybe ir šioje teritorijoje yra draudžiama nauja
statyba. Paaiškino, kad Saugomų teritorijų įstatymas (21 straipsnis) ir Lietuvos bei Vilniaus miesto
bendrasis planas taip pat draudžia statybą šioje gamtinio karkaso teritorijoje. Pareišk÷jos nuomone,
detaliojo plano sprendiniai pažeidžia jam išduotas privalomas sąlygas ir tiesiogiai joms prieštarauja
(Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas sąlygas
detaliajam planui rengti, planuojamai teritorijai taikomus galiojančius teritorijų planavimo
dokumentus, „Neries up÷s pakrančių tvarkymo schema, 1998“). Pažym÷jo, kad Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamento 2001 m. liepos 2 d. pastabose ir pasiūlymuose detaliajam planui
rengti Nr. 864 nurodoma, kad detalusis planas derinamas su pastabomis.

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija praš÷ pareišk÷jos skundą atmesti
kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. spalio
24 d. sprendimu Nr. 430 buvo patvirtinti sklypo Vilniuje, Latvių g. 64, detaliojo plano sprendiniai.
Detaliojo plano pagrindiniame br÷žinyje saugomų teritorijų ribos nenustatytos, pagrindinis br÷žinys
buvo suderintas su Kultūros vertybių apsaugos departamento Vilniaus teritoriniu padaliniu.
Pastarajame plane min÷ta teritorija nenurodoma kaip nekilnojamosios kultūros vertyb÷s ar saugoma
teritorija. Nurodyta, kad statybos leidimas gali būti panaikintas tik įrodžius, kad leidimo išdavimas
prieštarauja įstatymams ir pažeidžia pareišk÷jos teises. Paaiškinta, kad detaliuoju planu buvo
patvirtintas statybos reglamentas, numatant didinti užstatymo tankį iki 40 procentų, o naujo
gyvenamojo namo statyba pietin÷je sklypo dalyje numatyta detaliojo plano raidos programoje ir
sprendiniuose. Pažym÷ta, kad projektuojant statinį buvo atsižvelgta į papildomas sąlygas –
numatytas šlaitinis stogas su nuolydžiu reljefo kryptimi. Statybos leidimas atitinka detaliojo plano
sprendinius. Paaiškinta, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2003 m. birželio
3 d. pateik÷ išvadą Nr. 17-1124, pagal kurią statyba atitinka detaliajame plane nustatytus statybos
sklypo tvarkymo reikalavimus. Taip pat 2003 m. kovo 7 d. buvo atlikta dalin÷ (paminklosaugin÷)
ekspertiz÷, kurios išvados yra teigiamos. Pažym÷ta, kad 2003 m. geguž÷s 15 d. buvo surengtas
Žv÷ryno bendruomen÷s atstovų, UAB „Moller Real Estate“, UAB „Archartel÷ ir partneriai“
pasitarimas ir atsižvelgta į šio pasitarimo metu gautas pastabas. Nuolatin÷ statybos komisija
2003 m. birželio 4 d. protokolu Nr. 10 statybos leidimui pritar÷. Be to, atsakovo nuomone, VO
„Žv÷ryno bendruomen÷“ neturi įgaliojimų atstovauti Žv÷ryno seniūnijos gyventojų interesams, taip
pat ginti viešąjį interesą.
Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros
departamentas praš÷ pareišk÷jos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad detalusis
planas adresu: Latvių g. 64, Vilnius, buvo rengiamas pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.
Parengtas detalusis planas buvo aptartas su visuomene. Pažym÷ta, kad leidimas statybai buvo
išduotas nustatyta tvarka, leidimą pasiraš÷ įgaliotas asmuo.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Moller Real Estate“ praš÷ pareišk÷jos skundą atmesti
kaip nepagrįstą. Atsiliepimuose pažym÷ta, kad pareišk÷ja nenurod÷, kokiu pagrindu ji gina viešąjį
interesą. UAB „Moller Real Estate“ nuomone, pareišk÷ja piktnaudžiauja ir nesąžiningai naudojasi
savo tikromis ir menamomis įstatymin÷mis teis÷mis, taip padarydama didžiulių nuostolių trečiajam
asmeniui. Paaiškinta, kad bendrov÷ 2001 metų pabaigoje įsigijo pastatus Vilniuje, Latvių g. 64, iš
AB „Panev÷žio statybos trestas“, kartu perimdama valstybin÷s žem÷s sklypo nuomos teisę bei teis÷s
aktų nustatyta tvarka suderintą ir Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos patvirtintą žem÷s sklypo
detalųjį planą. UAB „Moller Real Estate“, rengdama bei derindama vandens malūno bei
gyvenamojo namo žem÷s sklype statybos projektą, laik÷si patvirtinto žem÷s sklypo detaliojo plano,
projektavimo sąlygų ir teis÷s aktų reikalavimų. Pažym÷jo, kad detalieji planai yra dokumentai,
suteikiantys teises fiziniams ir juridiniams asmenims pl÷toti veiklą žem÷s sklype. Detalusis planas
taip pat yra pagrindinis dokumentas, nustatantis, ką ir kaip atitinkamame žem÷s sklype galima
daryti. Be to, UAB „Moller Real Estate“ teigimu, pareišk÷ja praleido įstatymo nustatytą terminą
ginčyti detalųjį planą. Min÷tas planas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos
2001 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 430. Rengiant ir derinant detalųjį planą buvo įgyvendinta teis÷s
aktų nustatyta rengiamo plano viešo derinimo su visuomene procedūra, kurios metu buvo galima
reikšti pretenzijas, tačiau pareišk÷ja to nepadar÷. Tod÷l yra pagrindas šią administracin÷s bylos dalį
nutraukti pagal ABTĮ 101 straipsnio 6 punktą.
Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros vertybių apsaugos departamentas praš÷ pareišk÷jos
skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktus, nekilnojamajai kultūros vertybei gali būti
taikomas pritaikymo režimas. Remiantis min÷tu režimu, galimas ūkinio pastato pritaikymas
gyvenamajai paskirčiai. Paaiškinta, kad, parengus vandens malūno paminklotvarkos sąlygas, buvo
numatytas jo pritaikymas gyvenamajai paskirčiai, įrengiant gyvenamąją pastogę.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. lapkričio 3 d. sprendimu nusprend÷
skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teismas nurod÷, kad ginčo esm÷ – Žv÷ryno vandens malūno, kaip
nekilnojamosios kultūros vertyb÷s, esančios Vilniuje, Latvių g. 64, išsaugojimas. Pareišk÷ja,
gindama viešąjį interesą mano, kad rengiant ir tvirtinant detalųjį planą bei išduodant statybos
leidimą buvo pažeisti teis÷s aktų reikalavimai. Teismas, įvertinęs Viešojo administravimo įstatymo
ir Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas konstatavo, kad savivaldyb÷s veikla tvirtinant teritorijų
planavimo dokumentus yra vykdomoji veikla, skirta įstatymams ir kitiems teis÷s aktams
įgyvendinti, priskirtina viešajam administravimui. Teismo nuomone, pareišk÷ja VO „Žv÷ryno
Bendruomen÷“ šiuo atveju tur÷jo teisę kreiptis į teismą d÷l viešojo intereso gynimo. Teismas
nustat÷, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 430 buvo
patvirtintas detalusis planas. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas su detaliojo plano
rengimo dokumentais turi teisę susipažinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Taigi „Žv÷ryno
bendruomen÷s“ nariai – fiziniai asmenys, veikiantys pareišk÷jos vardu, gal÷jo dalyvauti rengiant
detalųjį planą, jį svarstyti bei pareikšti pretenzijas, tačiau to nepadar÷. Pareišk÷jos motyvas, kad
rengiamas sklypo Vilniuje, Latvių g. 64, detalusis planas nebuvo svarstytas su visuomene,
neatitinka tikrov÷s ir byloje esančių įrodymų. Skelbimas apie rengiamą projektą buvo išspausdintas
dienraščio Lietuvos rytas priede Sostin÷, taip pat yra viešojo svarstymo ataskaita, susirinkimo
protokolas, dalyvių sąrašas. Teismas nurod÷, kad VO „Žv÷ryno bendruomen÷“ buvo įsteigta
2002 m. geguž÷s 17 d., o detalusis planas patvirtintas anksčiau, t. y. 2001 m. spalio 24 d. Teismo
nuomone, naujo juridinio asmens įsteigimas n÷ra pakankamas pagrindas atnaujinti terminą d÷l
detaliojo plano ir Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 430,
kuriuo patvirtintas detalusis planas adresu: Latvių g. 64, Vilnius, panaikinimo. Pareišk÷jos
prašymas d÷l termino atnaujinimo atmestinas ir ši administracin÷s bylos dalis nutrauktina (ABTĮ
101 straipsnio 6 punktas). D÷l statybos leidimo teismas nurod÷, kad projektin÷ dokumentacija buvo
suderinta su Kultūros vertybių apsaugos departamentu. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymas (21 straipsnis) numato nekilnojamosios kultūros vertyb÷s pritaikymo kitiems poreikiams
sąvoką, tod÷l departamentas projektui pritar÷. Teismas taip pat nustat÷, kad leidimą pasiraš÷
Vilniaus miesto savivaldyb÷s mero 2002 m. gruodžio 6 d. potvarkiu Nr. 819 įgaliotas asmuo –
direktoriaus pavaduotojas bei sąlygų sąvado skyriaus ved÷jas K. Ramonaitis. Teismas pažym÷jo,
kad parengtas ir nustatyta tvarka suderintas statybos projektas bei jo pagrindu išduotas leidimas
neprieštarauja šiuo metu galiojantiems Žem÷s sklypo detaliajam planui bei Reglamentui. Teismas
konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m.
birželio 30 d. išduotas statybos leidimas Nr. GN-906/03-0556 yra teis÷tas ir pagrįstas.
Pareišk÷ja VO „Žv÷ryno bendruomen÷“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 3 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrin÷ti iš
naujo. Apeliant÷s nuomone, teismas neteisingai nustat÷, kad pareišk÷ja yra praleidusi terminą skųsti
detalųjį planą adresu: Latvių g. 64, Vilnius. Paaiškina, kad įsigalioję detalieji planai n÷ra viešai
skelbiami. Ginčijamas detalusis planas teismui buvo pateiktas 2003 m. rugs÷jo 1 d., tod÷l
pareišk÷ja, reikalavimą d÷l šio detaliojo plano panaikinimo pateikdama 2003 m. spalio 1 d., ABTĮ
33 straipsnio 1 dalyje nustatyto 1 m÷nesio termino nepraleido. Be to, teismas termino atnaujinimo
klausimą išsprend÷ ne nutartimi, kaip tai numatyta ABTĮ 34 straipsnio 3 dalyje, o sprendimu, tod÷l
šį klausimą pirmosios instancijos teismas tur÷tų nagrin÷ti iš naujo. Teismas padar÷ procesinius
pažeidimus, neįtraukdamas į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis Geologijos tarnybos ir
Valstybin÷s paminklosaugos komisijos. Taip pat buvo pažeisti terminai perduoti atskirąjį skundą
nagrin÷ti apeliaciniam teismui. Teismas buvo šališkas, nes neperdav÷ bylos pagal atskirąjį skundą
d÷l reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo, o sprend÷ bylą iš esm÷s ir pri÷m÷ sprendimą.
Taip teismas užkirto kelią į bylą įtraukti trečiuosius suinteresuotus asmenis. Teismas taip pat
nepagrįstai neišreikalavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento patvirtintos Neries
tvarkymo schemos. Apeliant÷s nuomone, detaliojo plano sprendiniai, leidžiantys sklypo užstatymo
didinimą ir naują daugiaaukštę ar kitokią statybą kultūros vertyb÷s teritorijoje ir apsaugos zonoje,

pažeidžia Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 3 straipsnį. Statybą min÷toje
gamtinio karkaso teritorijoje taip pat draudžia Saugomų teritorijų įstatymas ir Vilniaus miesto
bendrasis planas. Detalusis planas buvo parengtas pažeidžiant išduotas sąlygas jam rengti.
Apeliant÷ atkreipia d÷mesį į tai, kad detalusis planas buvo suderintas su pastabomis, kurios taip ir
nebuvo įvykdytos. Pareišk÷ja paaiškina, kad statybos darbai, kuriems buvo išduotas leidimas
(rekonstrukcija ir nauja statyba) n÷ra taikytini nei pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymą, nei pagal Statybos įstatymą. Teismas tur÷jo vadovautis Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymo 17, 18 straipsniais, pagal kuriuos nekilnojamosios kultūros vertyb÷s apsaugos
nuo fizinio poveikio zonoje draudžiama statyti statinius, kurie n÷ra skirti kultūros vertyb÷s
apsaugai. Nekilnojamoji kultūros vertyb÷ – Žv÷ryno malūnas – taip pat yra kitos nekilnojamosios
kultūros vertyb÷s – Vilniaus centrin÷s miesto dalies (UV-70) – apsaugin÷je zonoje. Statybos
leidimas buvo išduotas pagal projektą, kurį reng÷ ir vykd÷ nekvalifikuoti (neturintys reikiamos
atestacin÷s kategorijos) projektavimo specialistai. Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymą turi būti stabdomi darbai, keliantys kultūros vertyb÷s sužalojimo gr÷smę. Detalusis planas
ir statybos leidimas taip pat pažeidžia Saugomų teritorijų 11 straipsnio 3 dalį, nes Žv÷ryno malūnas
su visa savo teritorija priklauso saugomai teritorijai – nacionalin÷s reikšm÷s gamtiniam karkasui
(Neries sl÷nio migraciniam koridoriui). Statybos leidimas yra išduotas pareigūno, netur÷jusio
reikiamų įgalinimų. Statybos leidimas prieštarauja sklypo Latvių g. 64 detaliojo plano
sprendiniams. Pareišk÷ja teigia, kad nekilnojamosioms kultūros vertyb÷ms negali būti taikoma
rekonstrukcija, o tik restauracija ir atkūrimas. Kultūros vertyb÷s Žv÷ryno malūno individualus
pirminis reglamentas nustato konservavimo – restauravimo režimą šiai vertybei. Statybos leidimas
ir detalusis planas neatitinka sklypo Vilniuje, Latvių g. 64, paminklotvarkos sąlygų, taikomų
nekilnojamosioms kultūros vertyb÷ms UV-69 bei S 63 (malūno teritorija). Statybos leidimas buvo
išduotas neatlikus privalomų tyrimų pagal paminklotvarkos sąlygas. Rekonstrukcijos projektas
neatitinka Žv÷ryno malūno architektūrinių tyrimų. Pareišk÷ja pažymi, kad Vilniaus apskrities
viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros departamentas yra
nustatęs, kad objekto Vilniuje, Latvių g. 64, techninis projektas neatitinka detaliojo plano nustatyto
užstatymo ploto bei aukštingumo reikalavimų. Ji nurodo, kad Neries pakrant÷s apsaugos zonoje, pro
kurią teka upelis, yra šaltiniai, tod÷l naujos statybos ypač gali pažeisti visą vietov÷s hidrosistemą.
Su visuomene nebuvo suderintas Neries šlaito keitimas. Apeliacinio skundo papildyme pareišk÷ja
papildomai nurod÷, kad Valstybin÷ paminklosaugos komisija yra išnagrin÷jusi susidariusią situaciją
nekilnojamosios kultūros vertyb÷s – Žv÷ryno malūno – teritorijoje ir 2003 m. lapkričio 21 d.
sprendime Nr. 26 konstatavo, jog vykdant daugiaaukščių namų statybą buvo pažeisti Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2, 3, 5 ir 14 straipsniai ir Saugomų teritorijų įstatymo
11 straipsnio 3 dalis.
Atsakovai Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba ir administracija prašo palikti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 3 d. sprendimą nepakeistą, o pareišk÷jos
apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovų nuomone, teismas pagrįstai nustat÷, kad
pareišk÷jas yra praleidęs Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. spalio 24 d. sprendimo
Nr. 430, kuriuo buvo patvirtintas Latvių g. 64 detalusis planas, apskundimo terminą, o naujo
juridinio asmens įsteigimas n÷ra pakankamas pagrindas atnaujinti terminą. Jie teigia, kad pareišk÷ja
žinojo apie detalųjį planą, nes jos 2003 m. liepos 29 d. skunde statybos leidimas ginčijamas,
remiantis detaliojo plano sprendiniais, o prie skundo buvo prid÷ta sklypo Latvių g. 64 nedidelių
veiklos mastų detaliojo plano kopija. Atsakovai mano, kad teismas 2003 m. spalio 21 d. nutartimi
pagrįstai atmet÷ pareišk÷jų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, taip pat įtraukti į
bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis Lietuvos geologijos tarnybą ir Valstybinę
paminklosaugos komisiją, nes teismo sprendimas netur÷s įtakos šių institucijų teis÷ms ir pareigoms.
Kiti pareišk÷jų argumentai d÷l procesinių pažeidimų surašant ir paskelbiant teismo sprendimą,
atsisakant atid÷ti bylos nagrin÷jimą, pagal ABTĮ 142 straipsnį negali būti pagrindas panaikinti
skundžiamą teismo sprendimą. Atsakovai nesutinka, kad detaliojo plano sprendiniai, leidžiantys

sklypo užstatymo didinimą ir naują daugiaaukštę statybą Latvių g. 64, pažeidžia Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo 3 straipsnį, Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas ar Vilniaus
miesto bendrojo plano sprendinius. Jie pažymi, kad detalusis planas gali būti pripažintas
negaliojančiu tik įstatymuose numatytais pagrindais. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio 8 dalį detalusis planas netvirtinamas, jei jis prieštarauja bendrajam planui arba yra
pažeista derinimo, viešo svarstymo, priežiūros procedūra, detaliojo plano sprendiniai neatitinka
teritorijų planavimo ar statybos normų. Pareišk÷jai nepateik÷ įrodymų, kad tvirtinant detalųjį planą
buvo pažeistos min÷tos sąlygos. Detaliojo plano sprendiniai numato, jog nekilnojamosios kultūros
vertyb÷s (S 63) restauravimo darbai bus atliekami dviem etapais: avarin÷s būkl÷s likvidavimas;
restauravimo ir pritaikymo darbai. Pagal 2001 m. parengtų buvusio vandens malūno (S 63)
paminklotvarkos sąlygų 7.4 punktą leidžiamas pastato pritaikymas gyvenamajai paskirčiai,
įrengiant gyvenamąją pastogę. Atsakovų nuomone, ginčijamas statybos leidimas d÷l esamo malūno
rekonstrukcijos ir naujo statinio statybos neprieštarauja Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymo ir Statybos įstatymo nuostatoms. Paaiškina, kad pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą
vandens malūno ir tvenkinių teritorija nepatenka į bendrajame plane nurodytų esamų nekilnojamųjų
kultūros vertybių ir į šių vertybių apsaugos zonų teritorijas, tod÷l statybos leidimas buvo išduotas ne
Kultūros vertybių skyriaus ved÷jo A. Gučo, o Miesto pl÷tros departamento direktoriaus pavaduotojo
K. Ramonaičio. Papildomame atsiliepime atsakovai paaiškina, kad Valstybin÷s paminklosaugos
komisijos 2003 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. 96 n÷ra pagrįstas faktiniais duomenimis ir
teisiniais argumentais, priimtas viršijant šiai institucijai įstatymo suteiktus įgaliojimus. Be to,
atsakovų nuomone, min÷tas Valstybin÷s paminklosaugos komisijos sprendimas kaip įrodymas
negali būti prijungiamas ir tiriamas bylą nagrin÷jant apeliacin÷s instancijos teisme.
Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros vertybių apsaugos departamentas nurodo, kad
nesutinka su pareišk÷jos apeliaciniu skundu. Atsiliepime paaiškinta, kad pagal Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktus nekilnojamajai kultūros
vertybei gali būti taikomas pritaikymo režimas. Remiantis tuo režimu, galimas ūkinio pastato
pritaikymas gyvenamajai paskirčiai. 2002 m. parengtų buvusio vandens malūno (S 63)
paminklotvarkos sąlygų 7.4 punkte leidžiamas pastato pritaikymas gyvenamajai paskirčiai,
įrengiant gyvenamąją pastogę. Pažym÷ta, kad sklypo Latvių g. Nr. 64 nedidelių veiklos mastų
detaliajame plane numatytas sklypo ribose esančių menkaverčių pastatų ir statinių griovimas, o
sklypo pietin÷je dalyje statomas 3 aukštų su mansarda gyvenamasis namas. Kultūros vertybių
apsaugos departamento nuomone, šiuo atveju Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo
18 straipsnio normos, reglamentuojančios apsaugos zonų režimus, netaikytinos, nes darbai vykdomi
vertyb÷s teritorijoje, o ne apsaugos zonoje. Pareišk÷jai nenurodo konkrečios teis÷s akto normos,
draudžiančios naują statybą nekilnojamosios kultūros vertyb÷s teritorijoje. Paaiškintaa, kad malūno
restauravimo ir pritaikymo projekto viena iš reng÷jų yra nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
III kategorijos specialist÷ V. Kneižien÷, o H. Štaud÷, tur÷damas II specialisto kategoriją, turi teisę
projektuoti vertyb÷s teritorijoje. Atkreiptas d÷mesys į tai, kad detaliajame plane numatyta ne 4, o 3
aukštų su mansarda pastato statyba. Paminklotvarkos sąlygose numatytas 2 aukštų pastatas su
mansarda, tačiau numatyta galimyb÷ įrengti papildomą aukštą. Suprojektuotas naujai statomas
statinys n÷ra aukštesnis už pagrindinį pastatą (malūną). Paminklotvarkos sąlygose nurodoma, kad
autentiška planin÷ struktūra neišliko, tod÷l galima statyti naujas pertvaras ir sienas.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Moller Real Estate“ prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. lapkričio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareišk÷jos apeliacinį
skundą atmesti. UAB „Moller Real Estate“ nuomone, teismas teisingai nusprend÷, jog pareišk÷ja
praleido terminą ginčyti detalųjį planą. Sklypo Vilniuje, Latvių g. 64, nedidelių veiklos mastų
detalusis planas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. spalio 24 d.
sprendimu Nr. 430 pagal Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalį. Visi patvirtinti
teritorijų planavimo dokumentai yra registruojami teritorijų planavimo dokumentų registre bei
Nekilnojamojo turto registre, su kurių duomenimis pagal Teritorijų planavimo įstatymo

24 straipsnio 5 dalį turi teisę susipažinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, tod÷l VO „Žv÷ryno
bendruomen÷“ gal÷jo susipažinti su detaliojo plano dokumentais ir pareikšti savo pretenzijas, bet to
nepadar÷. Be to, byloje detalusis planas, kaip rašytinis įrodymas, buvo prijungtas dar prieš 2003 m.
rugs÷jo 1 d. Pareišk÷jos teiginys, kad ji su detaliuoju planu susipažino tik 2003 m. rugs÷jo 1 d.,
neatitinka tikrov÷s. UAB „Moller Real Estate“ nuomone, terminui atnaujinti n÷ra pagrindo.
Bendrov÷ taip pat nesutinka, kad buvo padaryti procesiniai pažeidimai, nagrin÷jant pareišk÷jos
prašymą d÷l termino atnaujinimo. ABTĮ 34 straipsnio 3 dalyje nustatytas 10 dienų terminas
pradedamas skaičiuoti nuo prašymo teismui su priežastis patvirtinančiais įrodymais pateikimo.
Tokių įrodymų kartu su skundu pateikta nebuvo, tod÷l negalima laikyti, jog šis 10 dienų terminas
buvo prasid÷jęs. Teismas pagrįstai nutrauk÷ bylos dalį d÷l detaliojo plano pripažinimo
negaliojančiu. UAB „Moller Real Estate“ atkreipia d÷mesį į tai, kad pareišk÷ja apeliaciniame
skunde nenurodo jokio konkretaus teis÷s normų pažeidimo, padaryto išduodant statybos leidimą.
UAB „Moller Real Estate“ rengdama bei derindama malūno (S 63) rekonstrukcijos (restauracijos)
bei gyvenamojo namo žem÷s sklype statybos projektą griežtai laik÷si patvirtinto sklypo detaliojo
plano, projektavimo sąlygų bei teis÷s aktų reikalavimų. Bendrov÷ paaiškina, kad pagal Teritorijų
planavimo įstatymo 20 straipsnio 11 dalį nuo detaliojo plano įsigaliojimo dienos suplanuotoje
teritorijoje nustatyta tvarka netenka galios visi anksčiau priimti sprendimai d÷l žem÷s naudojimo,
užstatymo sąlygų ir veiklos pl÷tojimo pobūdžio. Taigi nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas
atitinkamo žem÷s sklypo detalusis planas yra pagrindinis dokumentas, nustatantis ką ir kaip
atitinkamame žem÷s sklype galima daryti. Be to, trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareišk÷ja
šiuo atveju neturi teis÷s kreiptis į teismą d÷l viešojo intereso gynimo. Pareišk÷ja nenurod÷, kokio
įstatymo ir jo normos pagrindu ji turi teisę ginti ir gina viešąjį interesą (juridinis pagrindas), taip pat
neįvardijo, kokį viešą interesą gina, kaip šis viešas interesas yra ir (ar) bus pažeistas konkrečių
atsakovo veiksmų ir kaip šie atsakovo veiksmai konkrečiai pažeidžia pareišk÷jos, kaip apsaugoto
viešojo intereso vartotojo, teises (faktinis pagrindas). Papildomame atsiliepime bendrov÷ nurodo,
kad Valstybin÷s paminklosaugos komisijos 2003 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. 96 yra priimtas
pažeidžiant teis÷s aktų reikalavimus ir jo teis÷tumas yra ginčijamas teisme.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
D÷l visuomenin÷s organizacijos teis÷s kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį interesą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas
suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta
pažeista ar ginčijama jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose numatyta, kad
teismas imasi nagrin÷ti administracinę bylą: 1) pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad
būtų apginta jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; 3) pagal prokuroro,
administravimo subjektų, valstyb÷s kontrol÷s pareigūnų, kitų valstyb÷s institucijų, įstaigų,
organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais d÷l valstyb÷s ar kitų
viešųjų interesų gynimo.
To paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais
prokuroras, administravimo subjektai, valstyb÷s institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar
fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba
apgintos valstyb÷s, savivaldyb÷s ir asmenų teis÷s bei įstatymų saugomi interesai.
Iš šių nuostatų matyti, kad įstatymų leid÷jas yra atribojęs bylas, kuriose yra ginami asmens
subjektin÷ teis÷ ar įstatymų saugomas interesas nuo bylų, kuriose yra ginami viešieji interesai.
Tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme du kartus yra akcentuojama, kad viešieji
interesai ginami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tik įstatymuose numatytiems subjektams

kreipiantis į teismą, patvirtina, kad šios nuostatos n÷ra įstatymo leid÷jo teisin÷s kalbos netikslumas,
bet speciali, sąmoninga ir tikslinga reglamentacija.
Taigi visuomenin÷ organizacija turi teisę ginti administraciniame teisme viešuosius interesus
tik įstatymų nustatytais atvejais.
D÷l viešojo intereso kaip administracinių bylų teisenos kategorijos
Administracinių bylų teisenos įstatyme sąvoka viešasis interesas n÷ra apibr÷žtas. Viešasis
interesas taip pat n÷ra apibr÷žtas kitų teis÷s šakų normomis. Pažym÷tina, kad teis÷s aktuose
vartojamos skirtingos sąvokos, pavyzdžiui, Civiliniame kodekse, Civilinio proceso kodekse
vartojama viešojo intereso sąvoka, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje – asmens,
visuomen÷s ir valstyb÷s teisių bei teis÷tų interesų sąvoka.
Dabartin÷s lietuvių kalbos žodyne žodis viešas aiškinamas kaip visiems skirtas, visuomen÷s
naudojamas, atviras, neslaptas; žodis interesas aiškinamas kaip svarbus, rūpimas dalykas, reikalas,
nauda, susidom÷jimas (Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 2000. P. 215, 931).
Siekiant nustatyti sąvokos viešas interesas turinį yra svarbu tai, kad tai yra specialiajai
teisinei kalbai, o ne bendrinei kalbai būdingas terminas. Tod÷l yra svarbu, kokia prasme šis
terminas vartojamas teisin÷je ir visų pirma teismų praktikoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas yra pažym÷jęs, kad nusikaltimų užkardymas, tyrimas, nustatymas yra viešasis interesas
(2002 m. rugs÷jo 19 d. nutarimas), žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas,
viešasis interesas (2002 m. kovo 14 d. nutarimas), daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei
jų išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešasis interesas (2000 m. gruodžio 21 d.),
autoriaus teisių ir interesų gynyba nuo pažeidimų yra viešas interesas (2000 m. liepos 5 d.).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat yra pažym÷jęs, kad viešojo intereso, kaip
valstyb÷s pripažinto ir teis÷s ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių
pačios visuomen÷s egzistavimo ir raidos sąlygų (1997 m. geguž÷s 6 d.). Iš šių nuostatų matyti, kad
viešuoju interesu Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje yra laikoma tai, kas yra
objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei.
Civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad viešieji juridiniai asmenys yra
valstyb÷s ar savivaldyb÷s, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai
asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstyb÷s ir savivaldyb÷s įmon÷s, valstyb÷s ir
savivaldyb÷s įstaigos, viešosios įstaigos, religin÷s bendruomen÷s ir t. t.). Iš šios teis÷s normos
turinio matyti, kad įstatymų leid÷jas pripažįsta, kad viešasis interesas gali būti kaip apimantis ne tik
visuomen÷s, bet ir visuomen÷s dalies interesus.
Įvertinęs šiuos argumentus, teismas daro išvadą, kad viešasis interesas, taikant
Administracinių bylų teisenos įstatymą, tur÷tų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra
reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teis÷ ginti viešąjį interesą
administracinių bylų teisenoje apibr÷žiama kaip įstatymu numatytų asmenų teis÷ įstatymo
numatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga,
reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai.
D÷l kriterijų atribojant, kada ginamas viešasis interesas, o kada pareišk÷jas gina savo
subjektines teises ar įstatymo saugomus interesus
Kadangi įstatymų leid÷jas nustato skirtingas taisykl÷s kreipiantis į teismą d÷l paties
pareišk÷jo teis÷s arba įstatymų saugomo intereso gynimo ir kreipiantis į teismą d÷l viešojo intereso
gynimo, yra svarbu nustatyti, d÷l kokių teisių ar interesų gynimo pareišk÷jas kreip÷si į teismą –
privačių ar viešųjų. Ši aplinkyb÷ reikšminga, nes sprendžiant konkretaus skundo (prašymo)
pri÷mimo klausimą, nustačius, kad įstatymai nesuteikia pareišk÷jui teis÷s kreiptis į teismą d÷l
skunde (prašyme) nurodomo viešojo intereso gynimo, teis÷jas privalo atsisakyti priimti tokį skundą

(prašymą) vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi,
37 straipsnio 2 dalies 7 punktu. O tais atvejais, kada skundas jau priimtas nagrin÷ti, byloje
konstatavus, kad pareišk÷jas gina visuomeninį interesą, o ne savo teises ar interesus, bei tai, kad
tokio atvejo nenustato įstatymai, teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo
4 straipsnio 5 dalimi, 103 straipsnio 3 punktu, skundą (prašymą) privalo palikti nenagrin÷tą.
Teismas sistemiškai vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio
1 dalies, 3 dalies 1 ir 3 punktų, 56 straipsnio 1 dalies nuostatas, daro išvadą, kad tada, kai
pareišk÷jas savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu,
vertintina, kad pareišk÷jas kreip÷si Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą teisę arba įstatymų saugomas interesą. O tais
atvejais, kai pareišk÷jas savo skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga
visuomenei ar jos daliai, vertintina, kad pareišk÷jas kreip÷si į teismą Administracinių bylų teisenos
įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 56 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą.
D÷l visuomenin÷s organizacijos teis÷s ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį
teismą aplinkosaugos srityje
Lietuvos Respublika 2001 m. spalio 30 d. ratifikavo Konvenciją d÷l teis÷s gauti informaciją,
visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais
(įsigaliojo Lietuvos Respublikai 2002 m. balandžio 28 d.). Kaip matyti iš šios konvencijos turinio,
ši tarptautin÷ sutartis kiekvienam asmeniui garantuoja teises aplinkos apsaugos srityje: teisę gauti
informaciją apie aplinką, teisę dalyvauti priimant sprendimus d÷l konkrečios veiklos, teisę kreiptis į
teismus aplinkosaugos klausimais. Reikšminga yra tai, kad šios Konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje
nustatyti ir šios Konvencijos atskirų nuostatų aiškinimo principai – pakankamas suinteresuotumas ir
kokios nors teis÷s pažeidimas nustatomi turint tikslą suteikti suinteresuotai visuomenei plačias
galimybes kreiptis į teismus pagal šią Konvenciją. Šiuo Konvencijos principu teismas vadovaujasi
esant nepakankamam aiškumui Konvencijos tekste.
Analizuojant šios Konvencijos 9 straipsnį, 2 straipsnio 4 ir 5 dalis galima išskirti atvejus, kai
pagal Konvenciją garantuojama teis÷ kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais:
1) asmuo mano, kad jo prašymas suteikti informaciją pagal Konvencijos 4 straipsnį (jame
reglamentuota teis÷ gauti informaciją apie aplinką) nebuvo nagrin÷tas, buvo neteis÷tai atmestas,
buvo iš dalies ar visiškai atsisakyta pateikti informaciją arba kitais atvejais, kai į prašymą nebuvo
deramai atsižvelgta pagal nurodyto straipsnio nuostatas;
2) vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinius įstatymus ar
praktiką jų asociacijos, organizacijos arba grup÷s, manantys, kad buvo pažeista kokia nors jų teis÷,
turi teisę kreiptis d÷l priimtų sprendimų siekiant teisiniu ir procesiniu požiūriu užginčyti bet kokio
sprendimo teis÷tumą, veiksmus arba neveikimą;
3) vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinius įstatymus ar
praktiką jų asociacijos, organizacijos arba grup÷s, kuriems daro įtaką arba gali daryti įtaką
aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kurie yra suinteresuoti sprendimų pri÷mimo
procesu, turi teisę kreiptis d÷l priimtų sprendimų siekiant teisiniu ir procesiniu požiūriu užginčyti
bet kokio sprendimo teis÷tumą, veiksmus arba neveikimą;
4) nevyriausybin÷s organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas ir
veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, rodančios suinteresuotumą, turi teisę kreiptis
d÷l priimtų sprendimų siekiant teisiniu ir procesiniu požiūriu užginčyti bet kokio sprendimo
teis÷tumą;
5) vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinius įstatymus ar
praktiką jų asociacijos, organizacijos arba grup÷s, atitinkantys nacionaliniuose įstatymuose
numatytus kriterijus, jeigu tokie yra, turi teisę kreiptis d÷l privačių asmenų arba valstyb÷s
institucijų, pažeidžiančių nacionalinių įstatymų nuostatas, susijusias su aplinkosauga, veiksmų arba
neveikimo užginčijimo.

Sistemiškai analizuojant Konvencijos 2 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 2 dalies ir
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 56 straipsnio 1 dalies teis÷s
normas yra akivaizdu, kad suinteresuotos visuomenin÷s organizacijos, padedančios spręsti
aplinkosaugos problemas, veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę ginti
viešąjį interesą kreipiantis į administracinį teismą aplinkosaugos srityje.
Siekiant taikyti min÷tą teis÷s normą, yra būtina nustatyti, kokie viešieji interesai patenka į
„aplinkosaugos“ sritį šioje Konvencijoje įtvirtintos teis÷s kreiptis į teismą įgyvendinimo prasme.
Teismas įvertinęs Konvencijos d÷l teis÷s gauti informaciją, visuomen÷s dalyvavimo priimant
sprendimus ir teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 2 straipsnio 3 dalies a punkto
nuostatą, kad aplinkos elementai yra: oras, atmosfera, vanduo, dirvožemis, žem÷, kraštovaizdis,
gamtos objektai, biologin÷ įvairov÷, genetiškai modifikuoti organizmai; tai, kad šioje teis÷s normoje
yra pateiktas baigtinis aplinkos elementų sąrašas; tai, kad kitose šios Konvencijos nuostatose bei
Konvencijos preambul÷je nurodytuose tarptautin÷s teis÷s aktuose n÷ra nuorodų, kad Konvencijoje
įtvirtinta teis÷ kreiptis į teismą aplinkosaugos srityje apimtų platesnius aplinkos elementus negu
nurodytus Konvencijos 2 straipsnio 3 dalies a punkte, daro išvadą, kad visuomenin÷s organizacijos,
padedančios spręsti aplinkosaugos problemas, veikiančios pagal nacionalinių įstatymų
reikalavimus, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį teismą srityje, susijusioje su
aplinkos elementais: oru, atmosfera, vandeniu, dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, gamtos objektais,
biologine įvairove. Iš to taip pat išplaukia išvada, kad Konvencija visuomenin÷ms organizacijoms
nesuteikia teis÷s ginti viešąjį interesą kitose srityse, pvz., kultūros paveldo.
D÷l šios bylos ginčo pobūdžio, pareišk÷jos visuomenin÷s organizacijos „Žv÷ryno
bendruomen÷“ teis÷s kreiptis į teismą ir bylos nagrin÷jimo ribų
Kaip matyti iš pareišk÷jos skundo argumentų, skundas yra grindžiamas tuo, kas yra
reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei, jos daliai – Žv÷ryno gyventojams, taip pat yra
nurodoma, kad yra pažeistos visuomenin÷s organizacijos ir jos narių teis÷s ir interesai. Teismas
vertina, kad pareišk÷ja šioje byloje gina viešąjį interesą, taip pat savo ir organizacijos narių
subjektines teises ir interesus. D÷l to teismas priimdamas sprendimą turi nustatyti, ar yra pažeistas
ne tik viešasis interesas, bet ir privačios pareišk÷jos ir jos narių teis÷s.
Pareišk÷jos skundo turinys patvirtina, kad kai kurie pareišk÷jos keliami teisiniai klausimai
Konvencijos d÷l teis÷s gauti informaciją, visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais prasme patenka į aplinkosaugos sritį. Kaip jau nurodyta
aukščiau, visuomenin÷ organizacija turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį teismą
aplinkosaugos srityje. Kaip matyti iš pareišk÷jos įstatų, ji yra visuomenin÷ organizacija, įsteigta
įstatymų nustatyta tvarka. Organizacija faktiškai veikia ir ginant aplinkosaugos interesus, ir tokia
pareišk÷jos veikla neprieštarauja jos įstatams. Taigi teismas vertina, kad pareišk÷ja visuomenin÷
organizacija „Žv÷ryno bendruomen÷“ Konvencijos d÷l teis÷s gauti informaciją,
visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais
prasme yra suinteresuota organizacija, padedanti spręsti aplinkosaugos problemas.
Pareišk÷jos reikalavimai yra grindžiami kai kuriais argumentais, kurie nepatenka į
aplinkosaugos sritį (pvz., kaip turi būti sutvarkytas statinio, kaip kultūros vertyb÷s, vidus). Kadangi
kiekvienas pareišk÷jos iškeltas reikalavimas yra grindžiamas tiek argumentais, susijusiais su
aplinkosauga, tiek su kitomis visuomeninių santykių sritimis, teismas negali išskirti bylos dalies,
kurią galima būtų palikti nenagrin÷tą aukščiau pamin÷tais pagrindais – konstatavus, kad pareišk÷jas
gina visuomeninį interesą, bei tai, kad tokio atvejo nenustato įstatymai. Taigi teismas pagrįstai
pri÷m÷ nagrin÷ti pareišk÷jos skundą, bet teismas turi atsisakyti nagrin÷ti tuos pareišk÷jos
argumentus, kurie n÷ra susiję su aplinkosauga pamin÷tos Konvencijos taikymo prasme.

D÷l skundžiamo teismo sprendimo dalies, kuria teismas atmet÷ pareišk÷jos reikalavimą
atnaujinti terminą skundui paduoti ir panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m.
spalio 24 d. sprendimą Nr. 430, kuriuo patvirtintas detalusis planas adresu: Latvių g. 64, Vilnius
Teismas tinkamai aiškino ir taik÷ procesin÷s teis÷s normas, tinkamai vertino įrodymus, tod÷l
apeliacinis skundas d÷l šios teismo sprendimo dalies atmetamas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje yra nustatyti skundų (prašymų)
padavimo administraciniam teismui terminai. Šių terminų egzistavimo prasm÷ yra ta, kad būtų
operatyviai reaguojama į pažeidimus viešosios teis÷s srityje, kad būtų užtikrinamas stabilumas
greitai kintančiuose administraciniuose santykiuose.
Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad visuomenin÷ organizacija – tai Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat
gyvenančių Lietuvos Respublikoje, savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių
poreikiams ir tikslams, kurie n÷ra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams,
tenkinti bei įgyvendinti. Taigi subjektai, iš kurių sudaryta visuomenin÷ organizacija, egzistavo
viešai rengiamo detaliojo plano sudarymo metu. Naujo juridinio asmens įsteigimas n÷ra
pakankamas pagrindas atnaujinti terminą, ar skaičiuoti terminus kreiptis į teismą d÷l viešai rengto
detaliojo plano iš naujo. Aiškinant priešingai, būtų paneigta aukščiau nurodyta šių terminų
egzistavimo prasm÷. Be to, pareišk÷ja žinojo apie detalųjį planą 2003 m. liepos 29 d., nes šios
dienos skunde statybos leidimas ginčijamas, remiantis detaliojo plano sprendiniais, o prie skundo
buvo prid÷ta sklypo Latvių g. 64 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano kopija (T. 1, b. l. 18–20).
Taigi teismas pagrįstai nustat÷, kad yra praleistas Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m.
spalio 24 d. sprendimo Nr. 430, kuriuo buvo patvirtintas Latvių g. 64 detalusis planas, apskundimo
terminas, atnaujinti terminą n÷ra pagrindo.
Teismas pagrįstai atmet÷ pareišk÷jų prašymą įtraukti į bylą trečiaisiais suinteresuotais
asmenimis Lietuvos geologijos tarnybą ir Valstybinę paminklosaugos komisiją, nes byloje n÷ra
duomenų, kad teismo sprendimas gali tur÷ti įtakos šių institucijų teis÷ms ir pareigoms.
Apeliacin÷s instancijos teismas atmeta pareišk÷jos argumentus, kad ši teismo
sprendimo dalis turi būti panaikinama d÷l to, kad teismas termino atnaujinimo klausimą išsprend÷
ne nutartimi, o sprendimu, taip pat d÷l to, kad buvo pažeisti terminai perduoti atskirąjį skundą
nagrin÷ti apeliaciniam teismui, teismas neišreikalavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento patvirtintos Neries tvarkymo schemos, nes n÷ra duomenų, kad šių aplinkybių
buvimas gal÷tų tur÷ti reikšm÷s teismo sprendimo dalies d÷l pareišk÷jos reikalavimą atnaujinti
terminą skundui paduoti ir panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. spalio 24 d.
sprendimą Nr. 430 pagrįstumui ir teis÷tumui.
Apelianto argumentai, kad teismas buvo šališkas, yra nepagrįsti. Apelianto nurodyti teismo
procesiniai veiksmai n÷ra pakankamas pagrindas abejoti teismo nešališkumu.
D÷l skundžiamo teismo sprendimo dalies, kuria teismas atmet÷ reikalavimą panaikinti
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. birželio 30 d.
išduotą statybos leidimą Nr. GN-906/03-0556.
D÷l šios teismo sprendimo dalies apeliacinis skundas tenkinamas.
Pareišk÷ja visuomenin÷ organizacija „Žv÷ryno bendruomen÷“, ginčydama statybos leidimą,
pateik÷ nemažai argumentų aplinkosaugos srityje, d÷l to skundžiamas įsakymas yra neteis÷tas ar
nepagrįstas, t. y. statyba ginčo gamtinio karkaso teritorijoje draudžiama, statybos leidimas
prieštarauja sklypo Latvių g. 64 detaliojo plano sprendiniams, detalusis planas buvo suderintas su
pastabomis, kurios taip ir nebuvo įvykdytos, gali būti pažeista visa vietov÷s hidrosistema, su
visuomene nebuvo suderintas Neries šlaito keitimas, naikinama Neries paupio rekreacine zona,
būtina hidrogeologin÷ ekspertiz÷ ir kt. Bet teismas motyvuojamoje dalyje d÷l šių pareišk÷jos
argumentų nepasisak÷, t. y. nenustat÷ faktinių bylos aplinkybių, reikšmingų spręsti pareišk÷jos
nurodytus klausimus, nesiejo pareišk÷jos nurodytų faktų su teis÷s normomis, nenustat÷ ar pagrįstai

pareišk÷ja nurodo konkrečius įstatymų ir kitų teis÷s aktų pažeidimus. Teismas tik konstatavo
faktines bylos aplinkybes, nurod÷, kad esminių pažeidimų n÷ra. Iš ko išplaukia ši teismo išvada,
n÷ra aišku. Kaip ir tai, ar teismas nustat÷ neesminius pažeidimus ir kod÷l būtent taip juos vertino.
Kadangi į pareišk÷jos iškeltus teisinius klausimus n÷ra atsakyta, pareišk÷jos argumentai n÷ra
paneigti faktin÷mis bylos aplinkyb÷mis ar teis÷s normomis, n÷ra analizuota, ar n÷ra pažeista ne tik
viešasis interesas, bet ir pareišk÷jos ir ją sudarančių narių privačios teis÷s ir interesai, nenustatytos
viešo intereso aplinkosaugos srityje šioje byloje gynimo ribos, apeliacin÷s instancijos teismas daro
išvadą, kad teismo sprendimo dalis d÷l reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. birželio 30 d. išduotą statybos leidimą
Nr. GN-906/03-0556 yra nemotyvuota.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalyje
5 punkte nustatyta, kad toks atvejis yra pripažįstamas sprendimo negaliojimo pagrindu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1, 4 punktais, 142 straipsnio 2 dalies 5 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Pareišk÷jos visuomenin÷s organizacijos „Žv÷ryno bendruomen÷“ apeliacinį skundą
patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalį, kuria yra
atmestas pareišk÷jos visuomenin÷s organizacijos „Žv÷ryno bendruomen÷“ reikalavimas panaikinti
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. birželio 30 d.
išduotą statybos leidimą Nr. GN-906/03-0556 adresu: Latvių g. 64, Vilnius, panaikinti ir šią
bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo.
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 3 d. teismo
sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.6.2. D÷l bylos šalių teis÷s į bylin÷jimosi išlaidų atlyginimą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turi teisę gauti
iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą tik tokia proceso šalis, kurios naudai priimamas sprendimas.
Toks bylos laim÷jimas siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo) neteis÷tumo pripažinimu. Tik
tada atsiranda pagrindas reikalauti išlaidų atlyginimo iš kitos, pralaim÷jusios bylą, proceso šalies.
Aplinkyb÷, kad pareišk÷jui skirta bauda sumažinama d÷l įstatymo normos pasikeitimo, nedaro
atsakovo veiksmų neteis÷tų, tod÷l n÷ra pagrindo priteisti iš jo pareišk÷jo prašomas bylin÷jimosi
išlaidas.
Administracin÷ byla Nr. A4-244-2004; Bylų kategorija 23

NUTARTIS
2004 m. kovo 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Gintaro
Kryževičiaus, Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja), Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant L. Česnavičienei,

dalyvaujant pareišk÷jo UAB ,,Eufrozija“ atstovui advokatui K. Rakauskui,
atsakovo Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos atstovei G. Belian,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
UAB ,,Eufrozija“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
lapkričio 24 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB ,,Eufrozija“ skundą
atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
d÷l nutarimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Valstybin÷ tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnyba 2003 m. rugs÷jo 4 d. nutarimu
Nr. 3K03/255 paskyr÷ UAB ,,Eufrozija“ (toliau – Bendrov÷) 10 000 Lt baudą už tai, kad pažeid÷
Alkoholio kontrol÷s įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą, t. y. 2003 m. rugpjūčio 26 d.
Bendrovei priklausančioje kavin÷je išdav÷ užsakovui dalį prekių (1 taurę (200 g) raudonojo vyno
Baron d’Aringnac) veltui.
Pareišk÷jas – UAB ,,Eufrozija“ – praš÷ teismą panaikinti šį Valstybin÷s tabako ir alkoholio
kontrol÷s tarnybos ir bylą nutraukti. Taip pat praš÷ priteisti iš atsakovo ir teismo išlaidas.
Pareišk÷jo nuomone, ginčijamas nutarimas priimtas remiantis vien subjektyviai surašytu
atsakovo darbuotojų faktų fiksavimo aktu. Be to, pareišk÷jo nuomone, pažeidimas tur÷jo būti
nagrin÷jamas pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso nustatytas taisykles, ir nagrin÷jant
bylą prival÷jo dalyvauti Bendrov÷s direktorius, kaip vienintelis UAB ,,Eufrozija“ akcijų
tur÷tojas. Bylą išnagrin÷ta 2003 m. rugs÷jo 3 d. (tokia data yra nutarime). Tačiau apie bylos
nagrin÷jimą Bendrov÷s direktoriui nebuvo pranešta, iš jo nepareikalauta pasiaiškinimo, taip pat
nepaimti paaiškinimai nei iš barmeno, nei iš padav÷jų. Pareišk÷jo teigimu, nutarime nurodytos
aplinkyb÷s neatitinka tikrov÷s, surašant nutarimą pažeisti bendrieji teis÷s principai ir
Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimo nuostatos d÷l teis÷s ir gynybos suvaržymų,
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio l dalies 2 ir 3 punktų reikalavimai. Teismo
pos÷dyje pareišk÷jo atstovai papildomai paaiškino, kad vyno taurę gal÷jo atnešti nepatyrę,
apsirikę laikini darbuotojai, supainioję užsakymus, o buhalter÷ aiškindama suglumo, tod÷l, surašant
aktą, pareišk÷jo nuomone, reik÷jo iškviesti įmon÷s savininką. Bendrov÷ neorganizavo akcijos,
kurios metu buvo veltui dalijamas vynas. Pareišk÷jo nuomone, nagrin÷jant bylą teisme, jau pra÷jęs
Alkoholio kontrol÷s įstatymo 44 straipsnyje nustatytas 1 m÷nesio terminas, per kurį gali būti skirta
bauda, d÷l to faktų fiksavimo akto medžiagos svarstymo procesas turi būti nutrauktas.
Atsakovas pareišk÷jo skundą praš÷ atmesti. Nurod÷, kad pareišk÷jo vyr. buhalter÷ pasiraš÷
faktų fiksavimo aktą ir pasirašytinai pri÷m÷ pranešimą apie bylos nagrin÷jimo laiką ir vietą.
Tarnybos nutarime, nurodant jo pri÷mimo datą, įsiv÷l÷ technin÷ klaida – nutarimas priimtas 2003 m.
rugs÷jo 4 d., o ne rugs÷jo 3 d., kaip nurodyta nutarime. Tai patvirtina įrašas nutarimų registracijos
žurnale, be to, pažeidimai nagrin÷jami kiekvienos savait÷s ketvirtadienį. Pareišk÷jas į pos÷dį
neatvyko, prašomų dokumentų nepateik÷. Bendrov÷s darbuotoja paaiškinime neneig÷, kad taur÷
vyno duodama nemokamai, norint pritraukti klientus. Pateiktas vynas nebuvo įrašytas nei į sąskaitą,
nei į kasos aparato juostą. Alkoholio kontrol÷s įstatymo 44 straipsnyje numatyta fiksuoto dydžio
bauda, taigi motyvas d÷l per griežtos sankcijos – nepagrįstas. Bauda skirta nepraleidus įstatymo
nustatyto termino. Pareišk÷jo teis÷ teikti paaiškinimus nebuvo suvaržyta – tai, kad
pareišk÷jas gali teikti paaiškinimus, buvo nurodyta pranešime. Pareišk÷jo motyvas, kad
bendrov÷s steig÷jas yra vienintelis fizinis asmuo ir d÷l šios priežasties pastarajam asmeniui gali
būti taikoma tik Administracinių teis÷s pažeidimų kodekse numatyta atsakomyb÷, nepagrįstas.
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais tur÷tojas yra ne pilietis, o bendrov÷.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. lapkričio 24 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą atmet÷. Teismas, vadovaudamasis Alkoholio kontrol÷s įstatymo 29 straipsnio 1 dalies

l punktu, draudžiančiu dalį prekių (alkoholinių g÷rimų) išduoti veltui, ir įstatymo 44 straipsnio
4 dalimi, nustatančia už šį pažeidimą fiksuoto dydžio 10 tūkstančių litų baudos skyrimą, ir
43 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad už šio įstatymo pažeidimus juridiniams asmenims
taikomos ekonomin÷s sankcijos, taip pat įvertinęs įrodymus, konstatavo, kad UAB ,,Eufrozija“
priklausančioje kavin÷je taur÷ vyno (200 g) buvo duota nemokamai, nes šios prek÷s kaina nebuvo
įtraukta nei į sąskaitą, nei į kasos kvitą. Tą faktą patvirtino ir Bendrov÷s vyr. buhalter÷
L. Gliožerien÷, teigdama, kad lankytojai kavin÷je vaišinami vyno taure, ją patiekiant prie firminio
elnienos patiekalo, į kurio sąnaudas įkalkuliuojama vyno taur÷s savikaina. Tai daroma siekiant
pritraukti lankytojus. Teismas nustat÷, kad vyr. buhalter÷ L. Gliožerien÷ pri÷m÷ ir Bendrovei
adresuotą pranešimą d÷l pažeidimo bylos nagrin÷jamo laiko, t. y. 2003 m. rugs÷jo 4 d., 11 val. 15
min., ir vietos. Byla buvo nagrin÷jama nurodytu pranešime laiku ir tai užfiksuota 2003 m. rugs÷jo
4 d. pažeidimo nagrin÷jimo pos÷džio protokole. Įmon÷s atstovas neatvyko. Teismas pripažino
nutarime Nr. 3K03/22 skirti Bendrovei baudą nurodytą kitą datą – ankstesnę nei nagrin÷ta byla
(2003 m. rugs÷jo 3 d. vietoj 2003 m. rugs÷jo 4 d.), rašymo apsirikimu, neturinčiu esmin÷s įtakos
skundžiamo nutarimo teis÷tumui. Teismas taip pat konstatavo, kad, nagrin÷jant bylą teisme, jokių
naujų įrodymų nebuvo pateikta, tod÷l pareišk÷jo argumentai d÷l jo teisių į gynybą suvaržymo,
nesuteikiant galimyb÷s pateikti papildomus įrodymus, paaiškinimus – nepagrįsti. Bauda paskirta
surinkus pakankamai bendrov÷s kalt÷s įrodymų, jos skyrimo terminas nepraleistas”: pažeidimas
užfiksuotas 2003 m. rugpjūčio 26 d., o bauda paskirta 2003 m. rugs÷jo 4 d.
Apeliaciniu skundu UAB ,,Eufrozija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimą ir skundą patenkini, taip pat priteisti iš atsakovo visas pareišk÷jo patirtas teismo
išlaidas. Apelianto teigimu, vyno taur÷s padavimas kartu su itin retai klientų užsakomu elnienos
kepsniu reiškia, kad vynas yra šio patiekalo sud÷tin÷ dalis. Apelianto nuomone, Alkoholio
kontrol÷s įstatymas nepriskirtinas nei prie administracin÷s, nei prie kitų teis÷s šakų.
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekse nenumatyta juridinio asmens atsakomyb÷, o tai,
apelianto nuomone, labai apsunkina pareišk÷jo teisinę gynybą. Administracinis teismas,
atmesdamas pareišk÷jo teiginį d÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekse nustatyta baudų
skyrimo procedūros taikymo, nenurod÷, kokiomis procesin÷mis (procedūrin÷mis) normomis
tur÷jo būti vadovaujamasi. Apelianto nuomone, nutarimo skirti baudą datos ištaisymas daugiau
nei po m÷nesio, n÷ra tik techninis rašymo apsirikimo ištaisymas. Tarnyba pagal analogijos
principą, kai pritaikyti teis÷s normos n÷ra galimyb÷s d÷l to, kad toks atvejis n÷ra teis÷s norma
sureguliuotas, tur÷jo laikytis bendrųjų procesin÷s teis÷s principų nutarimui (sprendimui)
ištaisyti. Artimiausia procesin÷ norma yra Civilinio proceso kodekso 276 straipsnis,
nustatantis tvarką rašymo apsirikimams ištaisyti. Nutarimo datą perrašius, apeliantas tur÷jo
gauti jo nuorašą. To neatlikus, lieka teisinis pagrindas teigti, kad nutarimas buvo priimtas
2003 m. rugs÷jo 3 d. Apeliantas taip pat teigia, kad buvo pažeistos Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei jos Pirmajame protokole įtvirtintos teis÷s: teis÷
disponuoti nuosavybe ir teis÷ į teisingą bylos nagrin÷jimą.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimą nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apelianto motyvas, kad
Alkoholio kontrol÷s įstatymas yra nepagrįstas, nepriskirtas n÷ vienai teis÷s šakai ir tai apsunkina
gynybą, – nenagrin÷tinas. Įstatymai yra taikomi, o jų pagrįstumas ar nepagrįstumas
neaptarin÷jamas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnį teismas taip pat
nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar
ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas
įstatymas ar kitas teis÷s aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos. Alkoholio
kontrol÷s įstatymas numato atsakomybę juridiniams asmenims už atitinkamus šio įstatymo
pažeidimus, vadovaujantis jo nuostatomis ir skirta bauda. Apelianto motyvas, kad alkoholiniai
g÷rimai nebuvo paduoti atskirai, o buvo įskaičiuoti į kepsnio kainą, o alkoholis yra kepsnio
sud÷tin÷ dalis, neatitinka tikrov÷s. 2003 m. rugpjūčio 26 d. tikrinimo metu atsakovo darbuotojams

užsisakius kepsnį, buvo patiekta taur÷ vyno (200 g) „Baron d'Arignac“. Šis alkoholinis g÷rimas
nebuvo naudojamas gaminant kepsnį, o buvo atskiroje taur÷je kaip atskiras produktas.
Atsakovas nurodo, kad apelianto samprotavimai d÷l Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nenagrin÷tini, nes išeina už ginčo nagrin÷jimo ribų.
Apeliacin÷s instancijos teisme šalių atstovai palaik÷ savo poziciją. Naujų įrodymų, susijusių
su nagrin÷jama byla, nepateikta.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas ir Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s
tarnybos 2003 m. rugs÷jo 4 d. nutarimas Nr. 3K03/255 iš dalies keičiami, sumažinant UAB
,,Eufrozija01“ paskirtą baudą.
Kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas iš esm÷s pri÷m÷ teisingą, pagrįstą
teisin÷mis ir faktin÷mis aplinkyb÷mis sprendimą pagal ginčo nagrin÷jimo metu galiojusias teis÷s
normas (ABTĮ 81, 86 straipsniai). Tačiau nagrin÷jant bylą apeliacin÷s instancijos teisme jau galiojo
Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas, priimtas byloje Nr. 3/02/-7/02-29/03, kuris
pripažino Lietuvos Respublikos alkoholio kontrol÷s įstatymo 44 straipsnio 4 dalį (2002 m. birželio
20 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nenumatyta teis÷ baudą skirti atsižvelgiant į įstatymo pažeidimo
pobūdį ir kitas aplinkybes, prieštaraujančia konstituciniams teisingumo ir teisin÷s valstyb÷s
principams. Teismas konstatavo, kad konstituciniai teisingumo ir teisin÷s valstyb÷s principai
suponuoja tai, kad už teis÷s pažeidimus valstyb÷s nustatomos poveikio priemon÷s turi būti
proporcingos (adekvačios) teis÷s pažeidimui, atitikti siekiamus teis÷tus ir visuotinai svarbius
tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Įstatymuose už
įstatymų pažeidimus nustatomos baudos turi būti tokio dydžio, koks yra būtinas siekiant teis÷to ir
visuotinai svarbaus tikslo – užtikrinti įstatymų laikymąsi, nustatytų pareigų vykdymą. Konstitucinis
Teismas konstatavo, kad įstatymo leid÷jas, Alkoholio kontrol÷s įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje
(2002 m. birželio 20 d. redakcija) nustatydamas griežtai apibr÷žtus (absoliučius) baudų dydžius už
alkoholinių g÷rimų pardavimo skatinimo ribojimo bei alkoholio reklamos ribojimo pažeidimus,
neįtvirtino diferencijuotų baudų dydžių, ir taip nesudarydamas galimyb÷s skiriant baudą jos dydį
individualizuoti atsižvelgus į pažeidimo pobūdį ir kitas aplinkybes. Teismas padar÷ išvadą, kad
įstatymo leid÷jas prival÷jo nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį teismas ar kita institucija,
skirdama nuobaudą už teis÷s pažeidimą, turi tur÷ti galimybę atsižvelgti į visas bylos aplinkybes ir
paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta nuobaudą.
Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnį Lietuvos Respublikos įstatymas (ar
jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo
nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, o
sprendimai, pagrįsti teis÷s aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams,
jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo,
neturi būti vykdomi. Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnis draudžia teismui taikyti
įstatymą, kuris prieštarauja Konstitucijai, tod÷l Alkoholio kontrol÷s įstatymo 44 straipsnio 4 dalies
nuostata, nustatanti griežtai apibr÷žtą baudos dydį, taikoma susietai su visomis bylos aplinkyb÷mis.
Įvertinusi tai, kad Bendrov÷s nusižengimas vienkartinis, išduoto nemokamai vyno kiekis (200 g) ir
kaina – nedideli, teis÷jų kolegija pripažįsta, kad Bendrovei skirta 10 000 Lt bauda akivaizdžiai
neadekvati padarytam nusižengimui, tod÷l ji mažinama iki 2000 Lt. Kolegijos nuomone, toks
baudos dydis gali užtikrinti Bendrovei įstatymų laikymąsi ir nustatytų pareigų vykdymą.
Teis÷jų kolegija taip pat konstatuoja, kad pareišk÷jo padarytas nusižengimas įrodytas.
Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir apeliacin÷s instancijos

teismas jų vertinti kitaip neturi pagrindo. Apelianto argumentas, kad vyno kaina buvo kepsnio
kainos sud÷tin÷ dalis, atmetamas kaip neįrodytas.
Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nutarime skirti baudą nurodyta
netiksli jo pri÷mimo data – yra rašymo apsirikimas, neturintis esmin÷s reikšm÷s nagrin÷jamo
nutarimo teis÷tumui. Byloje esantys įrodymai pagrindžia atsakovo teiginį, kad Bendrov÷s padarytas
įstatymo pažeidimas buvo nagrin÷jamas 2003 m. rugs÷jo 4 d., t. y. pareišk÷jui įteiktame pranešime
nurodytu laiku. Kolegija konstatuoja, kad pareišk÷jui (Bendrovei, jos atstovui), įteikus pranešimą
apie bylos nagrin÷jimo laiką ir vietą, buvo sudaryta reali galimyb÷ dalyvauti pos÷dyje ir teikti
įrodymus. Tokia teise pareišk÷jas nepasinaudojo nei Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s
tarnyboje, nei teismuose.
Tenkinti apeliacinį skundą kitais apelianto nurodytais argumentais taip pat n÷ra pagrindo.
Nors apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, sumažinant baudą, tačiau pareišk÷jo
prašymas atlyginti tur÷tas teismo ir atstovavimo išlaidas netenkinamas. Pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą tik tokia
proceso šalis, kurios naudai priimamas sprendimas. Toks bylos laim÷jimas siejamas su kitos šalies
veiksmų (neveikimo) neteis÷tumo pripažinimu. Tik tada atsiranda pagrindas reikalauti išlaidų
atlyginimo iš kitos, pralaim÷jusios bylą, proceso šalies. Šioje byloje atsakovo veiksmų neteis÷tumas
nekonstatuotas. Atvirkščiai, nustatyta, kad atsakovas veik÷ pagal Alkoholio kontrol÷s įstatymo
normas, galiojusias ginčo nagrin÷jimo metu. Ta aplinkyb÷, kad pareišk÷jui skirta bauda
sumažinama d÷l įstatymo normos pasikeitimo, nedaro atsakovo veiksmų neteis÷tų, tod÷l n÷ra
pagrindo priteisti iš jo pareišk÷jo prašomas bylin÷jimosi išlaidas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 3 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 24 d. sprendimą ir Valstybin÷s
tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos 2003 m. rugs÷jo 4 d. nutarimą Nr. 3K03/255 pakeisti.
Uždarajai akcinei bendrovei ,,Eufrozija“ paskirtą 10 000 Lt baudą sumažinti ir nustatyti, kad
uždarajai akcinei bendrovei ,,Eufrozija” skiriama 2000 Lt (dviejų tūkstančių litų) bauda.
Prašymą d÷l teismo ir atstovavimo išlaidų patenkinimo atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.6.3. D÷l medžiokl÷s plotų naudojimo teis÷tumo. D÷l žem÷s sklypų savininkų teis÷s,
susijusios su medžiokl÷s plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu
juose
Medžiokl÷s įstatymas (toliau – Įstatymas), įsigaliojęs 2002 m. spalio 1 d., naujai
nustatydamas medžiokl÷s plotų vienetų sudarymą, jų ribų keitimą, naujus reikalavimus medžiokl÷s
plotų riboms, kartu įtvirtino medžiokl÷s plotų naudojimo tęstinumą, tačiau tik tiems medžiokl÷s plotų
naudotojams, kurie iki šio Įstatymo įsigaliojimo naudojo medžiokl÷s plotus nepažeisdami teis÷s aktų
reikalavimų (Įstatymo 8, 22 straipsniai). Tam, kad būtų patvirtintas ar paneigtas tokių medžiokl÷s
plotų naudojimo iki Įstatymo įsigaliojimo teis÷tumas, Įstatymo leid÷jas įpareigojo medžiokl÷s plotų
naudotojus pateikti Komisijai medžiokl÷s plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti Įstatymo
22 straipsnio 3 dalyje nurodytus įrodymus. Pagal Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 1 punktą vienas iš
pagrindinių ir privalomų įrodymų – medžiokl÷s plotų nuomos sutartys. Jos turi būti sudarytos iki

2001 m. gruodžio 29 d., tur÷ti schemas ir būti Medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta
tvarka įregistruotos.
Laukin÷s gyvūnijos įstatyme laukin÷ gyvūnija – valstyb÷s nuosavyb÷, tod÷l ir valstyb÷s
prerogatyva reglamentuoti jos išteklių naudojimą. Tai nesiejama su miško plotų nuosavybe, ir
medžiokl÷s plotų nuomos sutartys n÷ra žem÷s nuomos sutartys, nes tokių sutarčių tikslas – įstatymo
reglamentuota tvarka paimti medžiokl÷s plotuose esantį valstybei priklausantį turtą (laukinę
gyvūniją).
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NUTARTIS
2004 m. balandžio 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Antano
Ablingio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja),
sekretoriaujant R. Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jo – VĮ Mažeikių miškų ur÷dijos – atstovams: advokato pad÷j÷jai
O. Daminaitytei, E. Panovienei ir A. Paulavičiui,
atsakovo – Alytaus rajono savivaldyb÷s administracijos – atstovams: S. Vilkui ir advokatui
A. Marapolskui,
trečiojo suinteresuoto asmens – Vilkaičių medžiotojų klubo – atstovams: R. Gedžiui ir advokatui
A. Kunčiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracijos apeliacinį skundą d÷l Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2003 m. lapkričio 28 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo
VĮ Mažeikių miškų ur÷dija skundą atsakovams Akmen÷s rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų
sudarymo komisijai ir Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracijai, trečiajam suinteresuotam
asmeniui Vikaičių medžiotojų klubui d÷l nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas VĮ Mažeikių miškų ur÷dija kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti 2003 m.
rugpjūčio 19 d. Akmen÷s rajono savivaldyb÷s komisijos Medžiokl÷s plotų vienetų riboms sudaryti
nutarimą Nr. 7, kuriuo patvirtinamos pakoreguotos medžiotojų klubo ,,Vilkaičiai“ ir VĮ Mažeikių
miškų ur÷dija medžiokl÷s plotų vienetų ribos bei įpareigoti komisiją, vadovaujantis Medžiokl÷s
įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, parengti VĮ Mažeikių miškų ur÷dija medžiokl÷s plotų vieneto
sudarymo projektą pagal Generalin÷s miškų ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos pateiktą pasiūlymą.
Pareišk÷jas nurod÷, kad skundžiamu nutarimu medžiokl÷s klubo „Vilkaičiai“ ir Mažeikių
ur÷dijos profesionalios medžiokl÷s plotų vienetų ribos patikslintos ir nustatytos pažeidžiant VĮ
Mažeikių miškų ur÷dija teises. dalis medžiokl÷s plotų, kurie anksčiau buvo priskirti pareišk÷jo
medžiokl÷s plotams, savo nuožiūra, nesant šalių susitarimo, perduoti medžiotojų klubui
,,Vilkaičiai“. Tokie atsakovo veiksmai pažeidžia Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 3 dalies
1 punkto nuostatas – dalis sutarčių, kurias pateik÷ medžiotojų klubas ,,Vilkaičiai“ sudarytos po
Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, t. y. po 2001 m. gruodžio 29 d.
Priimant nutarimą, neatsižvelgta ir į tai, kad 2000 m. liepos 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 288
VĮ Mažeikių miškų ur÷dijai priskirta Kruopių girininkija su Paliesiu, Gerkliškių ir Girkančių
miškais ir nurodytais kvartalais, kuriais pareišk÷jas pageidauja ir toliau naudotis. Skundžiamu

nutarimu sudaryti ir patvirtinti medžiokl÷s plotai pagal savo ribas negali būti laikomi saugiais, nes
juose yra įsikišimai į kito medžiokl÷s plotų valdytojo medžiokl÷s plotą, neišlaikyti saugūs atstumai.
Racionaliu ir saugiu medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo projektu šiuo bei kitais aspektais gal÷tų
būti pripažintas Generalin÷s miškų ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos pateiktame pasiūlyme
nurodytas medžiokl÷s plotų vieneto projektas. Be to, pagal Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 5 dalį
medžiokl÷s plotų, naudotų iki šio įstatymo įsigaliojimo pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytus
dokumentus ir atitinkančių šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus, ribos yra
nekeistinos.
Atsakovas Akmen÷s rajono savivaldyb÷s Medžiokl÷s plotu vienetų sudarymo komisija
skundą praš÷ atmesti. Nurod÷, kad priimant nutarimą buvo vadovaujamasi Medžiokl÷s įstatymo
8 straipsnio nuostatomis, leidžiančiomis keisti medžiokl÷s plotų vienetų ribas atsižvelgiant į
medžiokl÷tvarkos principus, siekiant užtikrinti racionalų medžiojamų gyvūnų populiacijų valdymą,
tinkamą medžiojamų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą. Medžiotojų klubas
,,Vilkaičiai“ pateik÷ sudarytas su privačiais asmenimis medžiokl÷s plotų sutartis, iš kurių buvo
matyti, kad dalis medžiokl÷s plotų, kuriais naudojosi VĮ Mažeikių miškų ur÷dija, yra grąžinti
privatiems asmenims, su kuriais medžiokl÷s klubas ,,Vilkaičiai“ yra sudaręs nuomos sutartis, tod÷l
šių plotų negalima priskirti pareišk÷jui. Atsakovo nuomone, skundžiamas nutarimas nepažeidžia nei
šalių interesų, nei galiojančių norminių aktų reikalavimų, nei saugios medžiokl÷s principo. Priimant
nutarimą procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta. Pabr÷ž÷, kad pareišk÷jo prašymas įpareigoti
atsakovą parengti medžiokl÷s plotų vieneto sudarymo projektą pagal Generalin÷s miškų ur÷dijos
pasiūlymą jau buvo atmestas 2003 m. liepos 8 d. Šiaulių apygardos administracinio teismo
sprendimu, dabar pateikiamas analogiškas reikalavimas tur÷tų būti atmestas d÷l tų pačių motyvų.
Atsakovas Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracija pareišk÷jo skundą praš÷ atmesti tais
pačiais argumentais kaip ir Akmen÷s rajono savivaldyb÷s Medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo
komisija.
Tretysis suinteresuotas asmuo medžiotojų klubas ,,Vilkaičiai“ skundą praš÷ atmesti,
nurodydamas iš esm÷s tuos pačius argumentus kaip ir atsakovai. Pažym÷jo, kad atsakovui
Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 6 dalis numato teisę savo iniciatyva keisti medžiokl÷s plotų
vienetų ribas, kai tai būtina įgyvendinant to paties įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2003 m. lapkričio 28 d. sprendimu patenkino
pareišk÷jo VĮ Mažeikių miškų ur÷dija skundą ir panaikino Akmen÷s rajono savivaldyb÷s
medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo komisijos 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 7 bei įpareigojo
atsakovą Akmen÷s rajono savivaldyb÷s Medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo komisiją parengti VĮ
Mažeikių miškų ur÷dija medžiokl÷s plotų vieneto sudarymo projektą pagal Generalin÷s miškų
ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos pateiktą pasiūlymą.
Teismas konstatavo, kad didžioji dalis teismui pateiktų medžiotojų klubo „Vilkaičiai“
medžiokl÷s plotų nuomos sutarčių yra sudarytos po 2001 m. gruodžio 29 d., tod÷l komisija,
spręsdama medžiokl÷s plotų ribų pakeitimo klausimą, tur÷jo vadovautis Medžiokl÷s įstatymo
22 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir, formuodama medžiokl÷s plotų vienetą, į jį įtraukti tik tuos plotus,
kuriems nuomos sutartys sudarytos iki 2001 m. gruodžio 29 d. Iki 2001 m. gruodžio 29 d.
R. Gedžius buvo sudaręs ir nustatyta tvarka įregistravęs 13, D. Joniškis – 6 medžiokl÷s plotų
nuomos sutartis. Kitas 45 medžiokl÷s plotų nuomos sutartis R. Gedžius sudar÷ ir įregistravo po
įstatymo nustatyto termino, tod÷l komisija, svarstydama medžiokl÷s ploto vieneto sudarymo ar ribų
pakeitimo klausimą, šiomis sutartimis negal÷jo remtis ir, nesant Medžiokl÷s įstatymo 23 straipsnio
4 dalyje numatytų sąlygų, formuoti medžiokl÷s plotų vieneto ir nustatyti jo ribų vadovaudamasi
Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais tikslais.
Kolegijos nuomone, komisija, priimdama ginčijamą nutarimą, pažeid÷ Medžiokl÷s įstatymo
22 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes medžiokl÷s plotus, kuriuos ji pa÷m÷ iš VĮ Mažeikių miškų
ur÷dija profesionalios medžiokl÷s plotų ir priskyr÷ trečiajam suinteresuotam asmeniui, iki
Medžiokl÷s įstatymo įsigaliojimo teis÷tai naudojo pareišk÷jas. Teismui nebuvo pateikta jokių

įrodymų, kad pareišk÷jas, naudodamas šiuos medžiokl÷s plotus, būtų padaręs kokius nors teis÷s
aktų pažeidimus.Taigi, padidinant medžiotojų klubo „Vilkaičiai“ medžiokl÷s plotus pareišk÷jo
medžiokl÷s plotų sąskaita, nebuvo laikytasi ir tęstinumo principo, nes, kaip jau min÷ta,
didžioji dalis R. Gedžiaus vardu sudarytų medžiokl÷s plotų nuomos sutarčių buvo sudarytos ir
įregistruotos tik po įstatymo nustatyto termino.
Teismas konstatavo, kad komisija, vadovaudamasi Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio
1 dalyje numatytais tikslais, tur÷jo teisę nustatyti medžiokl÷s ploto vieneto ribas savo nuožiūra, nes
nagrin÷jamu atveju tarp dviejų medžiokl÷s plotų naudotojų nebuvo atlikta rašytinio medžiokl÷s
plotų ribų suderinimo, tačiau komisijos teiginiai, kad šiais tikslais buvo vadovaujamasi priimant
skundžiamą nutarimą – nepagrįsti. Nors komisija teigia ginčijamame nutarime r÷musis
medžiokl÷tvarkos principu, tačiau teismui nebuvo pateikta jokių šioje srityje kompetentingų
specialistų nuomon÷s d÷l šių principų laikymosi priimant ginčijamą nutarimą. Pareišk÷jas,
priešingai, yra pateikęs pasiūlymus d÷l medžiokl÷s ploto vieneto suformavimo, kurie yra suderinti
su Valstybinio miškotvarkos instituto medžiokl÷tvarkos projektų reng÷jais ( byla Nr. I1-168/2003,
b. 1. 21, 80). Kadangi teismui nepateikta daugiau su medžiokl÷tvarkos specialistais suderintų
projektų, pareišk÷jo pateiktas projektas laikytinas tinkamu ir atitinkančiu medžiokl÷tvarkos
principus. Kaip vieną iš argumentų, kuriuo siekiama pagrįsti skundžiamo nutarimo teis÷tumą,
atsakovai nurod÷ ir racionalų medžiojamų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą jų apsaugą ir
tvarkingą bei saugų medžiojimą. Tačiau, kolegijos nuomone, negalima teigti, kad komisijos
pasirinktas ribų nustatymas atitiktų nurodytus principus. Tiek medžiotojų klubo ,„Vilkaičiai“, tiek
VĮ Mažeikių miškų ur÷dija profesionalios medžiokl÷s plotai ilgais pleištais įsiterpia vieni į kitų
plotus. Tai neužtikrina racionalaus medžiojamųjų gyvūnų populiacijos valdymo, tinkamos
medžiojamųjų gyvūnų apsaugos (gyvūnai nuolat migruoja ir tokie įsiterpimai gali lemti
sumedžiojamų gyvūnų skaičiaus išaugimą) bei neatitinka saugios medžiokl÷s principo – medžiojant
graižtviniais ir lygiavamzdžiais ginklais plane nurodytų atstumų saugiais negalima laikyti.
Teismas patenkino ir antrąjį pareišk÷jų reikalavimą ir įpareigojo atsakovus parengti VĮ
Mažeikių miškų ur÷dijos medžiokl÷s plotų vieneto ribas pagal Generalin÷s miškų ur÷dijos prie
Aplinkos ministerijos pateiktą pasiūlymą, nurodęs, kad pareišk÷jo pateiktas projektas atitinka
medžiokl÷s os principus ir yra suderintas su Valstybinio miškotvarkos instituto medžiokl÷s os
projektų reng÷jais.
Teismas pažym÷jo, kad ankstesnis Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos
8 d. sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta pamin÷tą reikalavimą tenkinti, negali būti pagrindas šiuo
metu atmesti pareišk÷jo reikalavimą. Ankstesn÷je administracin÷je byloje nebuvo nagrin÷jama, ar
VĮ Mažeikių miškų ur÷dija medžiokl÷s plotų vieneto ribos pagal Generalin÷s miškų ur÷dijos prie
Aplinkos ministerijos pateiktą pasiūlymą atitinka Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
reikalavimus.
Apeliaciniu skundu atsakovo Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracijos įgaliotas asmuo
prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą. Nurodo, kad teismo
sprendimas tur÷tų būti panaikintas d÷l šių priežasčių:
1. Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio l ir 6 dalys suteikia komisijai teisę savo iniciatyva keisti
medžiokl÷s plotų vienetų ribas. Medžiotojų klubo „Vilkaičiai“ ir VĮ Mažeikių miškų ur÷dija
profesionalios medžiokl÷s plotų vienetų ribos pakeistos laikantis medžiokl÷s os principų, siekiant
užtikrinti racionalų medžiojamų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą medžiojamų gyvūnų apsaugą
ir tvarkingą bei saugų medžiojimą, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
principais. Pareišk÷jui buvo paliktas valstybinio miško plotas su galimybe jame medžioti, o
Medžiotojų klubui „Vilkaičiai“ priskirti tie plotai, su kurių savininkais sudarytos nuomos sutartys ar
kurie priklauso patiems klubo nariams.
2. Komisijos spendimas d÷l medžiokl÷s plotų vienetų ribų pakeitimo buvo priimtas
vadovaujantis Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno asmens teise į nuosavybę ir
nuosavyb÷s neliečiamumo principu. Medžiotojų klubo „Vilkaičiai“ nariams šiam klubui priskirti

miškai priklauso nuosavyb÷s teise arba nuomos sutarčių pagrindu. Medžiotojų klubo „Vilkaičiai“
medžiokl÷s plotų vienetą sudarančių miškų savininkai yra pateikę prašymus VĮ Mažeikių miškų
ur÷dija d÷l jiems nuosavyb÷s teise priklausančio miško atskyrimo nuo komercinių medžiokl÷s
plotų. Be to, tiek komisija, tiek VĮ Mažeikių miškų ur÷dija gavo miškų savininkų pretenzijas d÷l
nesutikimo, kad jiems priklausantis miškas būtų naudojamas pareišk÷jo medžiokl÷s tikslams.
3. 45 medžiokl÷s plotų nuomos sutartys, kurias sudar÷ pilietis R. Gedžius po 2001 m.
gruodžio 29 d., patvirtina teis÷tą medžiokl÷s plotų naudojimą, nes jos sudarytos vadovaujantis
Medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka. Šios sutartys pagal Medžiokl÷s
įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 4 punktą priskirtinos prie kitų dokumentų, galinčių patvirtinti teis÷tą
medžiokl÷s plotų naudojimą.
4. Skundžiamas nutarimas priimtas nepažeidžiant medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo
principo. Tai, kad VĮ Mažeikių miškų ur÷dija medžiokl÷s plotų vienetas įsiterpia į medžiotojų klubo
„Vilkaičiai“ plotą, nereiškia, kad pažeidžiamas VĮ Mažeikių miškų ur÷dija medžiokl÷s plotų vieneto
vientisumas. Į medžiotojų klubui „Vilkaičiai“ priklausantį medžiokl÷s plotų vienetą įsiterpiantis
Mažeikių miškų ur÷dijos plotas priklauso valstybiniams miškams, tod÷l netikslinga šį plotą
skaidyti, dalį jo priskiriant medžiotojų klubui „Vilkaičiai“, susidedančiam iš privačių miškų plotų,
ar dalį klubui priklausančio medžiokl÷s plotų vieneto perleidžiant VĮ Mažeikių miškų ur÷dija. Be
to, šis plotas yra tik įsiterpęs, bet ne atskirtas nuo kito VĮ Mažeikių miškų ur÷dija priklausančio
medžiokl÷s ploto, tod÷l ur÷dijos medžiokl÷s plotų vienetas yra vientisas.
5. Teismo teiginys, kad „medžiokl÷s plotus, kuriuos komisija pa÷m÷ iš Mažeikių ur÷dijos
profesionalios medžiokl÷s plotų ir priskyr÷ trečiajam suinteresuotam asmeniui, iki Medžiokl÷s
įstatymo įsigaliojimo teis÷tai naudojo pareišk÷jas“ neatitinka tikrov÷s, nes 2000 m. liepos 13 d.
aplinkos ministro įsakymu Nr. 288 „D÷l medžiokl÷s plotų skirtų komercin÷s medžiokl÷s ūkiui
valstybiniuose miškuose pl÷toti patikslinto sąrašo patvirtinimo bei medžiokl÷s plotų skyrimo
mokslo ir mokymo tikslams“ VĮ Mažeikių miškų ur÷dija skirti medžiokl÷s plotai valstybiniuose
miškuose. Miškus grąžinus savininkams, Mažeikių miškų ur÷dija prarado teisę naudotis šiais
plotais.
6. Pareišk÷jo prašymas įpareigoti komisiją parengti VĮ Mažeikių miškų ur÷dija medžiokl÷s
plotų vieneto sudarymo projektą pagal Generalin÷s miškų ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos
pateiktą pasiūlymą jau buvo atmestas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 8 d.
sprendimu. Šiuo metu, esant analogiškoms aplinkyb÷ms, skundžiamame pirmosios instancijos
teismo sprendime tie patys klausimai visai nepagrįstai sprendžiami kitaip, nors nei įstatymai, nei
faktin÷s aplinkyb÷s nepasikeit÷.
Pareišk÷jas VĮ Mažeikių miškų ur÷dija prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo
2003 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad
skundžiamas teismo sprendimas yra iš esm÷s teisingas ir pagrįstas, jį priimant ištirti visi įrodymai,
remtasi įstatymo normomis, o apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti d÷l šių priežasčių:
1. Apeliantas nepateik÷ įrodymų, kad komisija ÷m÷si iniciatyvos pakeisti medžiotojų klubo
„Vilkaičiai“ ir VĮ Mažeikių miškų ur÷dija medžiokl÷s plotų vienetų ribas, siekdama Medžiokl÷s
įstatymo 8 straipsnyje numatytų tikslų bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo
principais. Apelianto nurodoma aplinkyb÷, kad komisijos nustatytos medžiokl÷s plotų ribos atitinka
valstybinių miškų ir privačių miškų ribą, neįrodo, kad toks medžiokl÷s plotų vienetų ribų
nustatymas atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo reikalavimus. Be to, priešingai nei
teigia apeliantas, toks plotų vienetų ribų nustatymas pažeidžia VĮ Mažeikių miškų ur÷dija interesus,
nes iš pareišk÷jo atimami teis÷tai naudoti medžiokl÷s plotai.
2. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad komisija prival÷jo atsižvelgti į atskirų miško plotų
savininkų pageidavimus, kad jiems priklausantys plotai nebūtų naudojami VĮ Mažeikių miškų
ur÷dijos medžiokl÷s tikslams. Medžiokl÷s įstatymo 13 straipsnis numato, kad privačios žem÷s
sklypo savininkas, kurio žem÷ šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti
arba yra priskirta medžiokl÷s plotų vienetui, turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančioje

žem÷je, jeigu medžiokl÷s metu žem÷s ūkio pas÷liams arba miškui daroma žala. VĮ Mažeikių miškų
ur÷dija komerciniuose medžiokl÷s plotuose n÷ra daroma žala savininkų miškui. Be to, medžiokl÷s
plotų vieneto sudarymo ar ribų pakeitimo projekto rengimo atveju savininkas apie tai privalo raštu
pranešti Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio nustatyta tvarka veikiančiai komisijai per šio įstatymo
8 straipsnio 9 dalyje nustatytą terminą, o komisija šiuos plotus pažymi medžiokl÷s plotų vieneto
plane. Tačiau net ir šiuo atveju min÷ti plotai neišbraukiami iš medžiokl÷s plotų vienetų ribų, tik
juose nebemedžiojama. Kartu nepagrįstas ir teiginys, kad, medžiokl÷s plotus, kurių savininkai
pageidauja, kad juose nebūtų medžiojama, priskyrus pareišk÷jui, būtų pažeistas Konstitucijos
23 straipsnis. Laukin÷s gyvūnijos įstatymo 3 straipsnio l dalyje nustatyta, kad laisv÷je gyvenantys
laukiniai gyvūnai nuosavyb÷s teise priklauso valstybei. Savininkams priklausančių žem÷s plotų
įtraukimas į medžiokl÷s plotų vienetus, nemedžiojant juose, negali pažeisti jų nuosavyb÷s teis÷s į
žemę, nes medžiojami yra gyvūnai, kurie yra valstyb÷s nuosavyb÷.
3. Kadangi R. Gedžiaus medžiokl÷s plotų nuomos sutartys sudarytos po 2001 m. gruodžio
29 d., jos negali būti pripažįstamos dokumentais patvirtinančios teis÷tą medžiokl÷s plotų
naudojimą.
4. Atskirų medžiokl÷s plotų įsiterpimas į kitus medžiokl÷s plotus tik formaliai nesuardo
medžiokl÷s plotų vienetų vientisumo. Be to, medžiokl÷s plotų įsiterpimas vienų į kitus neužtikrina
medžiojamųjų gyvūnų apsaugos ir populiacijų gausinimo bei, medžiojant graižtviniais ir
lygiavamzdžiais šautuvais, neužtikrinamas saugių atstumų laikymasis.
5. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad, buvusius valstybinius miškus grąžinus
savininkams, VĮ Mažeikių miškų ur÷dija prarado teisę naudotis šiais plotais. Kol galioja medžiokl÷s
plotų vieneto ribos, jos nesikeičia net ir pasikeitus žem÷s savininkui. Medžiokl÷s įstatymo
8 straipsnis numato atvejus, kada yra sudaromi medžiokl÷s plotų vienetai ir keičiamos jų ribos, ir
šis straipsnis kaip tik reikalauja, kad medžiokl÷s plotų vienetų ribos būtų sudaromos laikantis
tęstinumo principo.
6. Šiuo metu nagrin÷jamoje administracin÷je byloje pareišk÷jai pateik÷ įrodymus, kad VĮ
Mažeikių miškų ur÷dijos medžiokl÷s plotų vieneto sudarymo projektas pagal Generalin÷s miškų
ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos pasiūlymą atitinka medžiokl÷s os principus ir yra suderintas su
valstybinio miškotvarkos instituto medžiokl÷tvarkos projektų reng÷jais. Remdamasis šiais
įrodymais Šiaulių apygardos administracinis teismas ir patenkino pareišk÷jų skundą.
Tretysis suinteresuotas asmuo medžiotojų klubas „Vilkaičiai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą
prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 28 d. sprendimą bei
nurodo, kad sutinka su apeliaciniame skunde išd÷stytais teiginiais.
Apeliacin÷s instancijos teisme šalių atstovai palaik÷ savo pozicijas, naujų argumentų
nepateik÷.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis,
kuria Akmen÷s rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo komisija įpareigota
parengti VĮ Mažeikių miškų ur÷dijos medžiokl÷s plotų vieneto sudarymo projektą pagal
Generalin÷s miškų ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos pateiktą pasiūlymą, keičiama ir Akmen÷s
rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo komisiją įpareigojama išnagrin÷ti VĮ
Mažeikių miškų ur÷dijos ir Vilkaičių medžiokl÷s klubo medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo
klausimą iš naujo. Kita sprendimo dalis paliekama nepakeista. Pirmosios instancijos teismas iš
esm÷s išnagrin÷jo bylą teisingai: tinkamai taik÷ ir aiškino materialin÷s teis÷s normas ir teisingai
įvertino faktines bylos aplinkybes.
Ginčo esm÷ – medžiokl÷s plotų ribos. Iki 2002 m. spalio 1 d. medžiokl÷s plotų formavimą,
jų naudojimą ir nuomos pagrindus reglamentavo Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m.

balandžio 14 d. nutarimas Nr. 425 ,,D÷l medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“,
pagal kurį medžiojamųjų gyvūnų naudojimo teise konkrečioje teritorijoje gal÷jo naudotis žem÷s
plotų savininkai arba jie šią teisę gal÷jo perleisti Lietuvos Respublikos juridiniams ar fiziniams
asmenims pagal medžiokl÷s plotų nuomos sutartį (23 punktas). Šio nutarimo 24 punkte numatyta,
kad medžiokl÷s plotus nuomoja žem÷s savininkai ar valdytojai, o žem÷s nuoma kitoms reikm÷ms
nesuteikia teis÷s naudoti jos medžioklei, neturint medžiokl÷s plotų nuomos sutartimi perleistos
teis÷s naudotis medžiokl÷s plotais. Šiame punkte taip pat numatyta, kad, pasikeitus žem÷s ploto
savininkui, medžiokl÷s plotų nuomos sutartis galioja naujajam savininkui. Šio Nutarimo 20 punkte
įtvirtinta bendra nuostata, kad formuojamą medžiokl÷s plotų vienetą turi sudaryti ne mažesnis kaip
1000 hektarų vientisas žem÷s plotas. 2001 m. gruodžio 11 d. Laukin÷s gyvūnijos įstatymo
redakcijos, įsigaliojusios 2001 m. gruodžio 29 d., 3 straipsnio 1 dalyje konstatuota, kad laisv÷je
gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavyb÷s teise priklauso valstybei, o 9 straipsnio 2 dalyje – kad
teis÷ naudoti laisv÷je gyvenančios laukin÷s gyvūnijos išteklius priklauso taip pat valstybei ir naudoti
šios gyvūnijos išteklius galima tik šio įstatymo nustatyta tvarka, o atskiras rūšis tik Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos išduoto leidimo pagrindu. Kaip nustatyta įstatymo
13 straipsnio 1 dalyje, medžiojimas – veikla, kurios tikslas – paimti laisv÷je gyvenančius
medžiojamuosius gyvūnus. 2002 m. birželio 20 d. priimtas Medžiokl÷s įstatymas (toliau –
Įstatymas), įsigaliojęs 2002 m. spalio 1 d., naujai nustatydamas medžiokl÷s plotų vienetų sudarymą,
jų ribų keitimą, naujus reikalavimus medžiokl÷s plotų riboms, kartu įtvirtino medžiokl÷s plotų
naudojimo tęstinumą, tačiau tik tiems medžiokl÷s plotų naudotojams, kurie iki šio Įstatymo
įsigaliojimo naudojo medžiokl÷s plotus nepažeisdami teis÷s aktų reikalavimų (Įstatymo 8 ir
22 straipsniai). Tam, kad būtų patvirtintas ar paneigtas tokių medžiokl÷s plotų naudojimo iki
Įstatymo įsigaliojimo teis÷tumas, Įstatymo leid÷jas įpareigojo medžiokl÷s plotų naudotojus pateikti
komisijai medžiokl÷s plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti Įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nurodytus įrodymus: Medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka įregistruotas
medžiokl÷s plotų nuomos sutartis, sudarytas su žem÷s sklypų savininkais ir valdytojais iki Laukin÷s
gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (iki 2001 m. gruodžio 29 d.) su išnuomotų
medžiokl÷s plotų schemomis; rašytinius medžiokl÷s plotų ribų suderinimo su visais gretimų
medžiokl÷s plotų naudotojais protokolus, jeigu jie buvo surašyti, pagal kuriuos patvirtinamos
faktiškos medžiokl÷s plotų vienetų ribos, arba remdamiesi šiais protokolais besiribojančių
medžiokl÷s plotų naudotojai koreguoja medžiokl÷s plotų ribas siekdami šio Įstatymo 8 straipsnio
1 dalyje nustatytų tikslų; kitus dokumentus, patvirtinančius teis÷tą medžiokl÷s plotų naudojimą.
Taigi pagal Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 1 punktą vienas pagrindinių ir privalomų įrodymų –
medžiokl÷s plotų nuomos sutartys – turi būti sudarytos iki 2001 m. gruodžio 29 d., tur÷ti schemas ir
būti Medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka įregistruotos. Kaip jau min÷ta,
tokie Nuostatai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. balandžio 14 d.
nutarimu Nr. 425 (toliau – Nuostatai) ir galiojo iki 2002 m. spalio 1 d. Pažym÷tina, kad Medžiokl÷s
įstatymo 8 straipsnis ir Nuostatų 20 punktas įtvirtino bendrą nuostatą, kad medžiokl÷s plotų
vienetas turi sudaryti ne mažesnį kaip 1000 ha vientisą žem÷s plotą. Taigi ir medžiokl÷s plotų
nuomos sutartyse bendras nuomojamos žem÷s plotas turi atitikti nustatytą ploto dydį. Pagal
Nuostatų 33 ir 34 punktus (neteko galios 2002 m. liepos 20 d.) medžiokl÷s plotų vieneto naudotojai
prival÷jo per 20 dienų nuo medžiokl÷s plotų nuomos sutarčių sudarymo pateikti šias sutartis regiono
aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrai įregistruoti kartu su prašymu ir reikiamais
dokumentais: sutarčių originalais ir kopijomis, nuomojamų sklypų planų kopijomis, o agentūra
prival÷jo šias sutartis įregistruoti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tik dalis
komisijai pateiktų Vilkaičių medžiotojų klubo sutarčių atitiko min÷tų nuostatų ir Medžiokl÷s
įstatymo reikalavimus, t. y. buvo sudarytos ir nustatyta tvarka įregistruotos iki 2001 m. gruodžio
29 d. ir tik šių sutarčių pagrindu gali būti pripažintas medžiokl÷s plotų naudojimo tęstinumas. Kitos
teismo ištirtos ir įvertintos 45 sutartys, sudarytos po teis÷s aktų nustatyto termino, ir jų pagrindu
medžiokl÷s plotų naudojimo tęstinumo pripažinimas negalimas.

Nepagrįstas apelianto teiginys, kad šios sutartys laikytinos kitais dokumentais, įrodančiais
medžiokl÷s plotų naudojimo teis÷tumą. Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnis, išvardydamas būtinus
pateikti komisijai dokumentus, 3 dalies 2 punkte aiškiai įvardijo vieną iš pagrindinių dokumentų
rūšių – medžiokl÷s plotų nuomos sutartis, apribotas jų sudarymo terminu, ir jokių kitokių
medžiokl÷s plotų sutarčių pateikimo nenumat÷, o įvardijus konkretų dokumentą, toks pats
dokumentas negali būti kartu priskirtas ir prie kitų dokumentų. Be to, šis apelianto teiginys
prieštarauja ir Laukin÷s gyvūnijos įstatymo nuostatai, įtvirtinusiai laukin÷s gyvūnijos nuosavyb÷s
teisę valstybei. Žem÷s sklypų savininkai negal÷jo sudaryti medžiokl÷s plotų nuomos sutarčių, kaip
neturintys teisinio pagrindo perleisti kitiems asmenims teis÷s naudoti jiems nuosavyb÷s teise
nepriklausančių medžiojamų gyvūnų jiems nuosavyb÷s teis÷mis priklausančiuose žem÷s sklypuose.
Nepagrįstas apelianto teiginys, kad komisija pakoregavo pareišk÷jo ir trečiojo suinteresuoto
asmens medžiokl÷s plotų vienetų ribas, laikantis medžiokl÷s os principų, siekiant užtikrinti
racionalų medžiojamų gyvūnų valdymą, tinkamą medžiojamų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei
saugų medžiojimą. Kolegija sutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas,
priimdamas ginčijamą sprendimą, nors ir deklaravo, kad vadovaujasi medžiokl÷s os principais,
tačiau tokį faktą patvirtinančių įrodymų nepateik÷. Atsakovas tokių įrodymų nepateik÷ ir
apeliacin÷s instancijos teisme. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs
medžiokl÷s plotų vienetų ribų planą, medžiokl÷s plotų vienetų formą, įsiterpimus į vienas kito
plotus, pagrįstai suabejojo jų atitikimu Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems
principams ir ypač saugiu medžiojimu.
Apeliantas teigia, kad komisija, priskirdama Vilkaičių medžiotojų klubui plotus, su kurių
savininkais sudarytos nuomos sutartys ir kurie priklauso patiems klubo nariams, o valstybin÷s
žem÷s plotą priskirdama pareišk÷jui, vadovavosi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais.
Kolegijos nuomone, toks teiginys prieštarauja Medžiokl÷s ir Laukin÷s gyvūnijos įstatymams. Kaip
jau min÷ta, Medžiokl÷s įstatymas nustato konkrečias medžiokl÷s plotų sutartis, pagal kurias gali
būti pripažįstamas medžiokl÷s plotų naudojimo tęstinumas. Byloje nustatyta, kad trečiasis
suinteresuotas asmuo turi tik dalį atitinkančių įstatymo reikalavimus sutarčių, pagal kurias galimas
plotų naudojimo tęstinumas, tod÷l komisija nepagrįstai visas miškų žem÷s plotų nuomos sutartis
pripažino atitinkančias įstatymo reikalavimus. Min÷ta ir tai, kad pagal Laukin÷s gyvūnijos įstatymą
laukin÷ gyvūnija – valstyb÷s nuosavyb÷, tod÷l ir valstyb÷s prerogatyva reglamentuoti jos išteklių
naudojimą. Šiuo atveju tai nesiejam su miško plotų nuosavybe ir medžiokl÷s plotų nuomos sutartys
n÷ra žem÷s numos sutartys, nes tokių sutarčių tikslas – įstatymo reglamentuota tvarka paimti
medžiokl÷s plotuose esantį valstybei priklausantį turtą (laukinę gyvūniją). Medžiokl÷s įstatymo
13 straipsnis apibr÷žia žem÷s sklypų savininkų teises, susijusias su medžiokl÷s plotų vienetų
sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu juose, numatydamas privačios žem÷s sklypo
savininko, turinčio medžiotojo bilietą, teisę, susitarus su medžiokl÷s plotų naudotojais, šio Įstatymo
ir Medžiokl÷s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka kartu su medžiokl÷s plotų
naudotojais medžioti visuose medžiokl÷s plotų vienetuose, į kuriuos patenka jam nuosavyb÷s teise
priklausantis žem÷s sklypas. Taigi pagal šia nuostatą žem÷s sklypo savininkas – medžiotojas – turi
teisę medžioti savo žem÷s sklype, nors jame esančio medžiokl÷s ploto naudotojas yra kitas asmuo,
nes įstatymas žem÷s sklypo nuosavyb÷s nesutapatina su medžiokl÷s plotu naudojimu.
Šio (13) straipsnio 2 dalis numato ir privačios žem÷s sklypo savininko, kurio žem÷ šio
Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžiokl÷s plotų
vienetui, teisę uždrausti medžioti jam priklausančioje žem÷je, jeigu medžiokl÷s metu žem÷s ūkio
pas÷liams arba miškui bus daroma žala. Medžiokl÷s plotų vieneto sudarymo ar ribų pakeitimo
projekto rengimo atveju apie tai jis privalo raštu pranešti šio Įstatymo 8 straipsnio nustatyta tvarka
veikiančiai komisijai per šio Įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje nustatytą terminą. Byloje n÷ra įrodymų,
kad pareišk÷jas padar÷, daro ar ketina daryti žalą asmenims nuosavyb÷s teise priklausančiuose ir jo
naudojamuose plotuose. Nors trečiojo suinteresuoto asmens – Vilkaičių medžiotojų klubo –

atstovas apeliacin÷s instancijos teisme kalb÷jo apie galimą žalos darymą, tačiau tokių faktų
nepateik÷.
Kolegija konstatuoja, kad atsakovas netur÷jo teisinio pagrindo priskirti pareišk÷jo
naudojamų medžiokl÷s plotų Vilkaičių medžiotojų būreliui nei pagal žem÷s nuosavyb÷s
priklausomybę, nei d÷l ginčo plote pareišk÷jo daromos ar ketinamos daryti žalos.
Apeliantas teigia, kad komisija turi teisę savo iniciatyva keisti medžiokl÷s plotų vienetų
ribas. Teis÷jų kolegija šio fakto neginčija, teigdama, kad komisija turi ne tik teisę, bet ir pareigą
nustatyti medžiokl÷s plotų ribas, tačiau konstatuoja, kad ir teis÷, ir pareiga turi būti įgyvendinamos
griežtai laikantis teis÷s aktų reikalavimų ir nepažeidžiant suinteresuotų asmenų teisių ir teis÷tų
interesų. Pirmosios instancijos teismas padar÷ pagrįstą išvadą, kad komisiją pažeid÷ teis÷s aktų
imperatyvias nuostatas ir turi nagrin÷ti medžiokl÷s plotų vienetų ribų klausimą iš naujo, tačiau
kolegija pažymi, kad teismas negal÷jo įpareigoti komisijos priimti konkretų sprendimą, t. y.
įpareigoti nustatyti ribas pagal Generalin÷s miškų ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos pateiktą
pasiūlymą. Pirmiausia teismas n÷ra įpareigotas nustatyti medžiokl÷s plotų vienetų ribų, be to, byloje
n÷ra duomenų, kad komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, svarst÷ min÷tos institucijos
pasiūlymą ir pareišk÷ d÷l jo nuomonę, tod÷l teismas netur÷jo pagrindo savarankiškai spręsti d÷l
komisijoje nenagrin÷to Generalin÷s ur÷dijos pasiūlymo pagrįstumo. D÷l šios pirmosios instancijos
sprendimo dalies apeliacinis skundas pripažįstamas iš dalies pagrįstu.
Kolegija pažymi, kad komisija, svarstydama medžiokl÷s plotų vienetų ribas iš naujo, tur÷tų
apsvarstyti ir Generalin÷s ur÷dijos pasiūlymą.
Tenkinti apeliacinį skundą kitais jame nurodytais argumentais n÷ra pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 3 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Pakeisti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 28 d. sprendimo dalį,
kuria Akmen÷s rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo komisija įpareigota
parengti VĮ Mažeikių miškų ur÷dijos medžiokl÷s plotų vieneto sudarymo projektą pagal
Generalin÷s miškų ur÷dijos prie Aplinkos ministerijos pateiktą pasiūlymą ir šią sprendimo dalį
išd÷styti taip: įpareigoti Akmen÷s rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo komisiją
išnagrin÷ti VĮ Mažeikių miškų ur÷dijos ir Vilkaičių medžiokl÷s klubo medžiokl÷s plotų vienetų
sudarymo klausimą iš naujo.
Kitą Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 28 d. sprendimo dalį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.6.4. D÷l darbo inspekcijos atliekamų funkcijų pobūdžio
Valstybin÷s darbo inspekcijos kompetenciją, vykdant jai pavestus uždavinius, nustato
Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnis, kuris nesuteikia šiai
institucijai teis÷s spręsti individualaus pobūdžio darbo ginčus ir priimti d÷l jų sprendimus. Tokia
teis÷ pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 286 straipsnį yra suteikta darbo ginčus
nagrin÷jantiems organams – darbo ginčų komisijai ir teismui. Darbo ginčų nagrin÷jimas, t. y.
faktinių aplinkybių nustatymas, jų teisinis įvertinimas bei sprendimų d÷l darbo ginčo esm÷s
pri÷mimas n÷ra Valstybin÷s darbo inspekcijos kompetencija. Valstybinei darbo inspekcijai
priskirto uždavinio turinį sudaro prevencija ir kontrol÷ tų darbo įstatymo pažeidimų, kurie
tiesiogiai atima ar apriboja įstatymų nustatytas darbuotojų teises tur÷ti tam tikras darbo ir poilsio

sąlygas, t. y. iš esm÷s bendro pobūdžio materialines teises, kurios skirtos užtikrinti visų
darbuotojų teises ir kurių pažeidimas yra akivaizdus.
Administracin÷ byla Nr. A8-727-2003; Bylų kategorija 27
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Romano
Klišausko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Anatolijaus Baranovo ir Gintaro Kryževičiaus,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Rimgaudui Černiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
AB banko „NORD/LB Lietuva“ apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo
2003 m. birželio 13 d. sprendimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas AB Lietuvos žem÷s ūkio bankas skundu kreip÷si į teismą, prašydamas uždrausti
atsakovui Valstybin÷s darbo inspekcijos Kauno skyriui reikalauti iš banko įvykdyti 2003 m. vasario
15 d. reikalavimą Nr. 451-050.
Pareišk÷jas nurod÷, kad valstybin÷s darbo inspekcijos Kauno skyrius 2003 m. vasario 15 d.
patikrino banką ir nustat÷ 8 teis÷s aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimus. Teig÷, kad
atsakovo reikalavimai yra nepagrįsti, nes nenurodyti jų motyvai ir aplinkyb÷s, reikalavimai
suformuluoti abstrakčiai. Darbo inspekcija surašydama reikalavimą viršijo savo kompetenciją, kuri
nustatyta jos nuostatuose.
Valstybin÷s darbo inspekcijos Kauno skyriaus atstov÷ paaiškino, kad AB Žem÷s ūkio
bankas K÷dainių skyriaus apsaugos darbuotojai kreip÷si į inspekciją su prašymu išaiškinti, ar
apsaugos darbuotojams–inkasatoriams priklauso atlygis už bud÷jimą su raktais nakties metu
namuose. Atstovei buvo pavesta patikrinti, kaip banke laikomasi darbo įstatymų. Tikrinimo metu
buvo nustatyta pažeidimų ir surašytas reikalavimas juos pašalinti.
Kauno apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 13 d. sprendimu pareišk÷jo AB
Lietuvos žem÷s ūkio banko skundą tenkino iš dalies ir Valstybin÷s darbo inspekcijos Kauno
skyriaus 2003 m. vasario 15 d. reikalavimo Nr. 451-050 6 ir 7 punktus pripažino negaliojančiais.
Teismas, spręsdamas šį ginčą, vadovavosi Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe
įstatymo pakeitimo įstatymu (2000 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. VIII-2063 redakcija), Lietuvos
Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos įstatymu (1994 m. spalio 25 d. įstatymo Nr. 1-614
redakcija su v÷lesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos darbo apmok÷jimo
įstatymu (1991 m. sausio 9 d. įstatymo Nr. 1-924 redakcija su v÷lesniais pakeitimais ir
papildymais), Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 248 „D÷l
darbo ir poilsio laiko ypatumų kai kuriose ūkio šakose, sumin÷s darbo laiko apskaitos vedimo ir
darbų, kuriuose gali būti taikoma ilgesn÷ kaip 12 valandų per parą darbo (pamainos) trukm÷“,
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. gruodžio 22 d. įsakymu
Nr. 103 „D÷l darbo laiko apskaitos žiniaraščių patvirtinimo“, Valstybin÷s darbo inspekcijos

nuostatais, patvirtintais Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 1996 m. įsakymu Nr. 20, ir kitais
teis÷s aktais.
Inspekcija nustat÷, kad banko darbo grafikuose nenustatyta darbo dienos pradžia, pabaiga,
pertraukos pails÷ti ir pavalgyti. Žmonių saugos darbe įstatymo pakeitimo įstatymo 42 straipsnio
1 dalis numato, kad darbo dienų skaičius per savaitę ir darbo dienos pradžia, pabaiga, pertraukos
pails÷ti ir pavalgyti nustatomos įmon÷s darbo grafikuose. Banko apsaugos darbuotojų–inkasatorių
darbo grafikuose (b. l. 27, 28 pateikti tik už 2002 m. rugs÷jo ir spalio m÷n.) matyti, kad šio įstatymo
nuostatų nesilaikoma, tod÷l šis inspekcijos reikalavimas yra teis÷tas ir pagrįstas.
Žmonių saugos darbe įstatymo pakeitimo įstatymo 47 straipsnis numato, kad ypatingais
atvejais, kai reikia užtikrinti įmon÷je vidaus darbo tvarką ar atlikti neatid÷liotinus darbus, darbdavys
gali pavesti darbuotojui ne dažniau kaip kartą per m÷nesį, o jei darbuotojas sutinka – ne dažniau
kaip kartą per savaitę bud÷ti įmon÷je arba namuose pasibaigus darbo dienai, taip pat bud÷ti įmon÷je
arba namuose poilsio ar Švenčių dienų įstatymo nustatytų švenčių dienomis. Bud÷jimas įmon÷je
prilyginamas darbo laikui, bud÷jimas namuose – ne mažiau kaip pusei darbo laiko įmon÷je. Kad
banko apsaugos darbuotojai–inkasatoriai bud÷davo namuose ir kad tarp darbo dienų nesuteikiamas ne
trumpesnis kaip 24 val. poilsio laikas, matyti iš byloje esančių darbuotojų, atsakingų už banko
skyriaus atidarymą bei uždarymą, bud÷jimo sąrašų bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių (b. l. 25, 26,
32, 43; 2002 m. rugs÷jo, spalio ir lapkričio m÷n.). Banko atstovo argumentą, kad darbo laiko
apskaitos žiniaraščiuose n÷ra žymų, kad apsaugos darbuotojai bud÷jo namuose, tod÷l reikia laikyti,
kad jie namuose nebud÷jo, paneigia liudytojo R. Budrio parodymai teisme bei AB Lietuvos
žem÷s ūkio banko K÷dainių skyriaus valdytojo 2001 m. geguž÷s 3 d. įsakymu patvirtinta AB
Lietuvos žem÷s ūkio banko K÷dainių skyriaus patalpų uždarymo ir atidarymo tvarka. Tod÷l,
teismo nuomone, šis pažeidimas, nurodytas inspekcijos reikalavime, taip pat yra teis÷tas ir
pagrįstas. Teismas konstatavęs, kad nustačius, jog apsaugos darbuotojai bud÷jo namuose ir jiems
tur÷jo būti už tai atitinkamai sumok÷ta, padar÷ išvadą, kad ir reikalavimo 5 punktas yra teis÷tas ir
pagrįstas, nes jiems bankas už bud÷jimą namuose nemok÷jo.
Teismas padar÷ išvadą, kad inspekcijos reikalavimo 6 ir 7 punktai n÷ra pagrįsti, nes
7 reikalavime nurodyta, kad pav÷luotai išmokant darbo užmokestį neišmok÷ti delspinigiai, nors
byloje n÷ra nustatyta, kad darbuotojams būtų pav÷luotai išmokamas atlyginimas. Reikalavimo
6 punktas taip pat n÷ra pagrįstas, nes, kaip paaiškino liudytojas R. Budrys, šiuo metu bendrosios
kompetencijos teisme yra iškelta civilin÷ byla d÷l ne viso išmok÷to darbo užmokesčio priteisimo.
Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, Valstybin÷s darbo inspekcijos Kauno skyriaus
reikalavimo Nr. 451-050 6 ir 7 punktus pripažino negaliojančiais.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas AB bankas „NORD/LB Lietuva“ (buvęs AB Lietuvos
žem÷s ūkio bankas) prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 13 d.
sprendimo dalį, kuria buvo atmestas pareišk÷jo skundas, ir priimti naują sprendimą, kuriuo
pareišk÷jo skundas būtų patenkintas.
Pareišk÷jas nurodo, kad, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, darbo dienos pradžia,
pabaiga, pertraukos pails÷ti ir pavalgyti gali būti nustatytos ne vien darbo grafikuose, bet ir kituose
įmon÷s vidaus dokumentuose (DK 147 straipsnio l dalis, 158 straipsnis). Teigia, kad tiek darbo
pradžia, tiek darbo pabaiga, tiek pertraukos pails÷ti buvo nustatytos kitais banko dokumentais,
kurie buvo pateikti teismui (Vidaus darbo taisykl÷s, K÷dainių skyriaus valdytojo įsakymai), d÷l
to Darbo kodekso reikalavimus bankas visiškai atitiko. Taip pat nurodo, kad šiuo metu K÷dainių
skyriuje n÷ra apsaugos darbuotojų–inkasatorių ir nesudarin÷jami darbo grafikai, tod÷l neaišku,
kokiu būdu reiktų įvykdyti tokį atsakov÷s reikalavimą. Nurodo, kad vien d÷l to, jog tokio
reikalavimo neįmanoma įgyvendinti, jis turi būti panaikintas. Taip pat teigia, kad teismas,
pripažindamas tam tikrus veiksmus kaip bud÷jimą namuose, nenurod÷, pagal kokius požymius jis
konstatuoja, kad šie veiksmai yra būtent bud÷jimas namuose, kaip tai apibr÷žta Žmonių saugos darbe
įstatymo 47 straipsnyje. Bud÷jimas namuose gali būti konstatuotas tik tada, kai asmuo atlieka darbo
funkcijas darbdavio pavedimu, bet tokio pavedimo n÷ra.

Pareišk÷jas mano, kad liudytojo R. Budrio parodymai tur÷tų būti įvertinti kritiškai, nes
jis negal÷jo nurodyti n÷ vieno konkretaus dokumento ar nurodymo, pagal kurį jis būtų buvęs
įpareigotas bud÷ti namuose. Be to, jis pats, kaip K÷dainių skyriaus apsaugos darbuotojų–inkasatorių
vadovas, tur÷jo užtikrinti darbo įstatymų laikymąsi, tinkamai žym÷ti darbo laiko apskaitos
žiniaraščius. Šiuo atveju jis kaltina darbdavį d÷l veiksmų, kuriuos jis pats tur÷jo tinkamai atlikti.
Pareišk÷jas teigia, kad teismas taip pat neteisingai traktavo apsaugos darbuotojų–inkasatorių
pareigą atvykti išsiaiškinti signalizacijos suveikimo priežastis bei mobiliojo telefono suteikimo
paskirtį. Paaiškina, kad pareiga atvykti išsiaiškinti signalizacijos suveikimo priežastis reiškia, kad
darbuotojas kaip galima greičiau turi išsiaiškinti signalizacijos suveikimo priežastis, o reagavimas į
signalizaciją, t. y. bud÷jimas, buvo priskirtas apsaugos policijai, kuri į įvykio vietą turi atvykti
nedelsiant per keletą minučių. Mobilusis telefonas buvo skirtas ne tam, kad policija iškviestų
apsaugos darbuotoją, o tam, kad su juo, kaip su saugomo objekto savininko atstovu, susisiektų
policija d÷l objekto savininko kokio nors atstovo atvykimo į įvykio vietą organizavimo.
Pareišk÷jas daro išvadą, kad Darbo inspekcija surašydama reikalavimą (išskyrus d÷l
l punkto) viršijo savo kompetenciją, kuri nustatyta jos nuostatuose, patvirtintuose Vyriausyb÷s
1996 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 20. Šių nuostatų 13 punkte nurodoma, kad darbo inspektoriai,
nustatę darbo įstatymų nuostatų pažeidimus (kai d÷l šių pažeidimų n÷ra ir negali būti ginčo) bei
saugos darbe teis÷s aktų pažeidimus, teikia darbdaviui privalomus vykdyti nurodymus
(reikalavimus). Šiuo atveju yra ginčas, ar darbuotojų funkcijos, kurias jiems buvo pavesta
atlikti, yra bud÷jimas namuose, tod÷l toks ginčas gali būti išspręstas tik suinteresuotam
asmeniui pareiškus reikalavimus ieškinin÷s teisenos tvarka.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 32 straipsnyje nustatyta, kad tai, kaip darbdaviai
laikosi šio Kodekso, darbo įstatymų, kitų norminių teis÷s aktų bei kolektyvinių sutarčių
normatyvinių nuostatų, pagal įstatymų nustatytą kompetenciją kontroliuoja ir jų pažeidimų
prevenciją vykdo Valstybin÷ darbo inspekcija ir kitos institucijos.
Iš šios teis÷s normos matyti, kad Valstybinei darbo inspekcijai pavesta atlikti šiuos
veiksmus: kontroliuoti, kaip laikomasi darbo teisinius santykius reglamentuojančių normų, bei
vykdyti pažeidimų šioje srityje prevenciją.
Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos įstatymo 5 straipsnyje taip pat
nustatyta, kad pagrindinis šios institucijos uždavinys – vykdyti pažeidimų, kurie gali atsirasti
darbo teisinių santykių srityje, prevenciją; nurodyta, kad ši prevencija vykdoma, kontroliuojant,
kaip laikomasi teis÷s aktų, ir konsultuojant darbuotojus ir darbdavius.
Valstybin÷s darbo inspekcijos kompetenciją, vykdant pastarajai pavestus uždavinius,
nustato Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnis. Iš šio straipsnio
matyti, kad šiai institucijai n÷ra suteikta teis÷ spręsti individualaus pobūdžio darbo ginčų ir
priimin÷ti d÷l jų sprendimų.
Tokia teis÷ pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 286 straipsnį yra suteikta darbo
ginčus nagrin÷jantiems organams – darbo ginčų komisijai ir teismui.
Šių institucijų kompetencijai pavesta spręsti darbo ginčus, kurie Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 285 straipsnyje apibr÷žiami kaip nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio d÷l
darbo įstatymuose, kituose norminiuose teis÷s aktuose, darbo ar kolektyvin÷je sutartyje nustatytų
teisių ir pareigų įgyvendinimo.
Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad darbo ginčų nagrin÷jimas, t. y. faktinių aplinkybių
nustatymas, jų teisinis įvertinimas bei sprendimų d÷l darbo ginčo esm÷s pri÷mimas, n÷ra
Valstybin÷s darbo inspekcijos kompetencija.

Šios išvados pagrindu darytina kita login÷ išvada, kad Valstybinei darbo inspekcijai min÷tu
įstatymu priskirto uždavinio turinį sudaro prevencija ir kontrol÷ tų darbo įstatymo pažeidimų,
kurie tiesiogiai atima ar apriboja įstatymų nustatytas darbuotojų teises tur÷ti tam tikras darbo ir
poilsio sąlygas, t. y. iš esm÷s bendro pobūdžio materialines teises, kurios skirtos visų darbuotojų
teis÷ms užtikrinti ir kurių pažeidimas yra akivaizdus. Paprastai tokios teis÷s yra įstatymo aiškiai
suformuluotos ir reikalavimai jų laikytis nustatyti imperatyvia forma.
Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp pareišk÷jo ir jo buvusių darbuotojų d÷l atlygio už
bud÷jimą namuose buvo kilęs individualaus pobūdžio darbo ginčas, kurį ištirti darbuotojai papraš÷
atsakovo (b. l. 20). Iš ginčijamo 2003 m. vasario 15 d. reikalavimo matyti, kad atsakovas šį darbo
ginčą išsprend÷, t. y. nustat÷ faktines bylos aplinkybes, kad darbuotojai budi namuose naktimis, su
kuo nesutiko pareišk÷jas, įpareigojo pareišk÷ją šią faktinę aplinkybę užfiksuoti darbo laiko
apskaitos žiniaraščiuose; išmok÷ti už šį darbą atlygius bei su tuo susijusius delspinigius ir pan.
Kadangi, kaip min÷ta, darbo ginčų nagrin÷jimas n÷ra priskirtas Valstybin÷s darbo
inspekcijos kompetencijai, tai min÷tas atsakovo reikalavimas, kiek jis apima darbo ginčo, kilusio
tarp pareišk÷jo ir darbuotojų, išsprendimą, yra neteis÷tas.
Iš ginčijamo reikalavimo matyti, kad jo 2–7 punktų nurodymai pareišk÷jui yra susiję su
darbo ginčo išsprendimu, t. y. 2 punktu yra nustatyta faktin÷ aplinkyb÷, kad darbuotojai bud÷jo
namuose, o likusiais punktais išspręstas ir pats darbo ginčas. Tačiau faktin÷s aplinkyb÷s
nustatymas, sudarantis darbo ginčo esmę, yra priskirtas darbo ginčus nagrin÷jančių organų
kompetencijai.
D÷l to, kas pamin÷ta, naikintini min÷to reikalavimo 2–7 punktai.
Esant šioms aplinkyb÷ms, keičiamas ir teismo sprendimas, kuriuo buvo palikti galioti
reikalavimo 2–5 punktai, nes teismas, netinkamai išaiškinęs materialin÷s teis÷s normas, jas
netinkamai pritaik÷.
Ginčijamo reikalavimo 1 punktas paliktinas galioti, nes juo nustatytas pažeidimas yra
bendro pobūdžio, akivaizdus, o nuostata jo laikytis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo
42 straipsnio 1 dalyje yra išreikšta imperatyvia norma.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 3 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 13 d. sprendimą pakeisti:
Panaikinti Valstybin÷s darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2003 m. vasario 15 d. reikalavimo
Nr. 451–050 2–5 punktus.
Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.6.5. D÷l medžiokl÷s plotų tęstinumo užtikrinimo
Sistemiškai aiškinant Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatas ir šio straipsnio
2 dalies nuostatas, įtvirtinančias medžiokl÷s plotų tęstinumą, taip pat įvertinant tai, kad iš neteis÷to
naudojimo negali atsirasti teis÷, darytina išvada, kad specialioji komisija medžiokl÷s plotų
vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti turi teisę savo iniciatyva medžiokl÷s plotų naudotojui
priskirti trūkstamus iki 1000 ha medžiokl÷s plotus tuo atveju, jei medžiokl÷s plotai tampa mažesni
kaip 1000 ha d÷l to, kad nustačius medžiokl÷s plotų ribas pagal naujus Medžiokl÷s įstatymo
reikalavimus (8 straipsnio 1 dalies 1 punktas) dalis teis÷tai naudotų plotų nebepatenka į naujai

formuojamą medžiokl÷s plotų vienetą, bet ne tuo atveju, kai nustatoma, kad medžiokl÷s plotų
naudojimas neatitiko galiojusių teis÷s aktų reikalavimų d÷l dydžio ir vientisumo.
Administracin÷ byla Nr. A6-823-2003; Bylų kategorija 27
NUTARTIS
2003 m. spalio 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Gintaro
Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Algirdo Taminsko (praneš÷jas) ir Nijol÷s Piškinait÷s,
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jo Medžiotojų klubo „Pamituvys“ atstovams Arūnui Mickūnui,
advokatei Marinai Laurinaitienei,
atsakovo Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos komisijos medžiokl÷s plotų vienetams sudaryti
bei jų riboms pakeisti atstovams Povilui Kaz÷nui, Rūtai Vasiliauskienei,
trečiojo suinteresuoto asmens Medžiotojų būrelio „Dubysa“ atstovui Juzui Kutkevičiui,
teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Medžiotojų klubo „Pamituvys“ apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo
2003 m. liepos 4 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Medžiotojų klubo
„Pamituvys“ skundą atsakovui Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos komisijai medžiokl÷s
plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, trečiajam suinteresuotam asmeniui Medžiotojų
būreliui „Dubysa“ d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Medžiotojų klubas „Pamituvys“ kreip÷si į Kauno apygardos administracinį
teismą su skundu prašydamas panaikinti Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos komisijos
medžiokl÷s plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2003 m. kovo 7 d. sprendimą
(protokolas Nr. 6, p. 2) ir 2003 m. kovo 20 d. sprendimą (protokolas Nr. 7, p. 1) bei įpareigoti
atsakovą sudaryti Medžiotojų klubui „Pamituvys“ medžiokl÷s plotų vienetą preliminaraus
medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projekto nurodytose ribose. Pareišk÷jas
nurod÷, kad Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos komisija medžiokl÷s plotų vienetams
sudaryti bei jų riboms pakeisti 2003 m. kovo 7 d. pri÷m÷ sprendimą nerengti medžiokl÷s plotų
vieneto medžiotojų klubui „Pamituvys“ ir priskirti laisvus medžiokl÷s plotus medžiotojų būreliui
„Dubysa“. Pareišk÷jo nuomone, toks komisijos sprendimas yra neteis÷tas. Pareišk÷jas nurod÷, kad
2003 m. kovo 7 d. sprendimą pri÷m÷ neteis÷ta komisija. Ši komisija buvo sudaryta Jurbarko rajono
savivaldyb÷s mero 2002 m. spalio 14 d. potvarkiu Nr. 428, tačiau pažeidžiant aplinkos ministro ir
žem÷s ūkio ministro 2002 m. rugs÷jo 23 d. įsakymu Nr. 487/361 patvirtintų Komisijos medžiokl÷s
plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų 3 punkto reikalavimus. Aukščiau nurodytas
mero potvarkis yra panaikintas, tod÷l visi min÷tos komisijos priimti sprendimai yra negaliojantys.
Pareišk÷jas nurod÷, kad Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu buvo
sudaryta kita komisija, tačiau pastaroji 2003 m. kovo 20 d. pos÷dyje pri÷m÷ sprendimą nekeisti
2003 m. kovo 7 d. komisijos sprendimo.
Pareišk÷jo atstovai pirmosios instancijos teismo pos÷džio metu nurod÷, kad Jurbarko rajono
aplinkos apsaugos agentūroje 2001 m. liepos 24 d. buvo užregistruotas A. Mickūno individualus
medžiokl÷s plotas. Medžiokl÷s plotų vienetų naudojimosi 2002 m. balandžio 4 d. sutartimi Arūnas
Mickūnas bei Vytautas Masaitis perdav÷ savo individualius medžiokl÷s plotus medžiotojų klubui

„Pamituvys“. Pareišk÷jo atstovai nurod÷, kad Medžiotojų klubas „Pamituvys“ turi reikiamą 1000 ha
plotą, tačiau Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos komisija medžiokl÷s plotų vieneto klubui
nesudaro. Komisijos teigimu, šiaur÷s vakarų linija eina pamiške. Pareišk÷jo atstovai nurod÷, kad
linija yra 300 metrų. Ją galima perkelti, d÷l to plotas sumaž÷tų tik 6 ha. Pareišk÷jo atstovų
nuomone, reikia prid÷ti 33 ha plotą, kuris išsinuomotas iki Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo
įsigaliojimo.
Atsakovas su pareišk÷jo skundu nesutiko ir praš÷ jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas
nurod÷, kad komisija vadovavosi Lietuvos Respublikos medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi,
numatančia, kad medžiokl÷s plotų, naudotų iki Įstatymo įsigaliojimo pagal šio straipsnio 3 dalyje
nurodytus dokumentus ir atitinkančių šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus,
ribos yra nekeistinos, išskyrus atvejus, kai besiribojančių medžiokl÷s plotų vienetų naudotojai
rašytiniu medžiokl÷s plotų ribų suderinimo protokolu prašo nustatyti kitokias ribas, siekdami šio
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų. Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas įstatyme nustatyto
medžiokl÷s vieneto ploto neturi. Pareišk÷jo pateiktame medžiokl÷s plotų sąrašo papildyme (T. 1,
b. l. 177) 8–2 eil÷s numeriais nurodytų plotų įskaičiuoti į medžiokl÷s ploto vienetą negalima, nes jie
nesudaro vientiso medžiokl÷s ploto, kaip to reikalauja norminiai aktai. Plotų, nurodytų medžiokl÷s
plotų sąraše (T. 1, b. l. 123–127) eil. Nr. 167–178 negalima įskaityti medžiotojų būreliui
„Pamituvys“, nes sutartys d÷l šių plotų sudarytos po Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo, t. y. po 2001 m. gruodžio 29 d. Šie neįskaičiuotini plotai sudarytų 137,18 ha.
Taigi medžiotojų būrelis „Pamituvys“ neturi 1000 ha medžiokl÷s ploto, tod÷l jam negali būti
sudarytas medžiokl÷s ploto vienetas.
Tretysis suinteresuotas asmuo medžiotojų būrelis „Dubysa“ su pareišk÷jo skundu nesutiko.
Tretysis suinteresuotas asmuo nurod÷, kad medžiotojų klubas „Pamituvys“ neturi reikiamo
medžiokl÷s ploto, tod÷l medžiokl÷s ploto vienetas jam nesudarytas pagrįstai. Komisija, priimdama
skundžiamą sprendimą, teis÷tai ir pagrįstai neatsižvelg÷ į Medžiotojų klubo „Pamituvys“ sudarytas
medžiokl÷s plotų nuomos sutartis, sudarytas su žem÷s savininkais ar valdytojais J. Petkumi,
O. Simkevičiene, J. Šukausku, D. Brazaitiene ir V. Šukausku, nes medžiokl÷s plotų nuomos sutartis
su tais pačiais žem÷s savininkais jau anksčiau yra sudaręs ir nustatyta tvarka įregistravęs medžiotojų
būrelis „Dubysa“.
Kauno apygardos administracinis teismas 2003 m. liepos 4 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
atmet÷ kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurod÷, kad Lietuvos Respublikos medžiokl÷s įstatymo,
įsigaliojusio 2002 m. gruodžio 1 d., 8 straipsnio 1 dalis numato, kad medžiokl÷s plotų vienetai
sudaromi ir jų ribos keičiamos vadovaujantis medžiokl÷s os principais, užtikrinant racionalų
medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą
bei saugų medžiojimą, taip pat kad būtų išvengta didesn÷s medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
žmogaus ūkin÷s veiklos objektams. Medžiokl÷s plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha
vientisų medžiokl÷s plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžiokl÷s plotų vienetai sudaromi
Aplinkos ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žem÷s
ūkio ministerijos siūlymu žuvininkyst÷s tvenkinių teritorijose. Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio
3 dalies 1 punktas numato, kad pareišk÷jas komisijai pateikia medžiokl÷s plotų nuomos sutartis,
sudarytas su žem÷s sklypų savininkais ir valdytojais, sudarytas iki Laukin÷s gyvūnijos įstatymo
pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.) ir įregistruotas aplinkos apsaugos
agentūroje nustatyta tvarka. Teismas nurod÷, jog iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad
pareišk÷jo įregistruotas Jurbarko rajono aplinkos apsaugos agentūroje plotas sudaro 1133,60 ha
(b. l. 123–127). Iš medžiokl÷s plotų sąrašo matyti, kad sutartys d÷l 137,60 ha ploto (nuo 167 iki
178) sudarytos po Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio
29 d.), tod÷l šis plotas negali būti įskaičiuotas į medžiokl÷s ploto vienetą. Teismas nurod÷, kad esant
tokiai pad÷čiai pareišk÷jas tur÷jo vadovautis Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 6 dalimi ir susitarti
d÷l medžiokl÷s plotų padidinimo iki 1000 ha arba plotų susijungimo su gretimais medžiokl÷s plotų
naudotojais ir pateikti komisijai bendrą prašymą d÷l medžiokl÷s plotų vieneto suformavimo.

Teismas nurod÷, kad Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnis numato, jog medžiokl÷s plotų vienetas turi
apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžiokl÷s plotų. Medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo
kriterijai ir reikalavimai medžiokl÷s plotų vienetų riboms nustatyti patvirtinti aplinkos ministro
2002 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 514. Šio įsakymo 8 punktas numato, kad siauriausia medžiokl÷s
plotų vieneto dalis negali būti siauresn÷ kaip 300 metrų, o 13 punktas draudžia medžiokl÷s plotų
vienetų ribas nustatyti pamiške. Iš pareišk÷jo pateikto plano (T. 1, b. l. 122) matyti, kad rytų pus÷je
yra plotas, siauresnis negu 300 metrų. Su tuo teismo pos÷džio metu sutiko ir pareišk÷jo atstovas
A. Mickūnas. Pareišk÷jo medžiokl÷s plotų sąrašo papildyme (T. 1, b. l. 177) nurodyti plotai Nr. 8–2
neturi sąlyčio taškų su pareišk÷jo naudojamu medžiokl÷s plotu (nuspalvintame plane morkin÷
spalva), tod÷l neatitinka medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo kriterijaus. Pareišk÷jas pripažino, kad
sutartys d÷l plotų, nurodytų sąrašo papildyme Nr. 1–5, anksčiau sudarytos su medžiotojų būreliu
„Dubysa“, tod÷l šie plotai negali būti įskaičiuoti į pareišk÷jo medžiokl÷s plotų vienetą (Medžiokl÷s
Lietuvos Respublikoje nuostatų 35.3 punktas). Teismas nurod÷, kad medžiotojų klubas „Pamituvys“
įregistruotas 2002 m. kovo 7 d. (T. 1, b. l. 8), tai yra po Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.). Medžiotojų klubas „Pamituvys“ komisijai pateik÷
medžiokl÷s plotų nuomos sutartis, sudarytas su fiziniais asmenimis, t. y. su A. Misiūnu ir
V. Masaičiu, bei 2002 m. balandžio 4 d. medžiokl÷s plotų vienetų naudojimosi sutartį, pagal kurią
A. Misiūnas ir V. Masaitis perdav÷ medžiotojų klubui „Pamituvys“ naudojimuisi jų išsinuomotus
medžiokl÷s plotus. Tačiau ši sutartis neįregistruota aplinkos apsaugos agentūroje Medžiokl÷s
Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad pareišk÷jo skundas yra
nepagrįstas.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas medžiotojų klubas „Pamituvys“ prašo panaikinti Kauno
apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –
pareišk÷jo skundą patenkinti. Pareišk÷jo nuomone, teismo sprendimas priimtas pažeidžiant tiek
materialin÷s, tiek procesin÷s teis÷s normas. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir
taik÷ Medžiokl÷s įstatymo 8 ir 22 straipsnius. Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje yra
įtvirtintas pamatinis medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo principas – medžiokl÷s os
principas, kuriuo prival÷jo vadovautis atsakovas ir į kurį prival÷jo atsižvelgti teismas.
Vadovaujantis Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 2 punktu, medžiokl÷s plotų naudotojai, naudoję
medžiokl÷s plotus iki šio įstatymo įsigaliojimo ir naudoję juos nepažeisdami teis÷s aktų
reikalavimų, pateikia prašymus komisijai, ir jų naudojami medžiokl÷s plotai pripažįstami
medžiokl÷s plotų vienetais bei leidimai naudoti juose sumedžiojamųjų gyvūnų išteklius, išduodami
laikantis medžiokl÷s plotų naudojimo tęstinumo. Medžiotojų klubas „Pamituvys“ atitinka visas
aukščiau nurodytas sąlygas. Pareišk÷jo nuomone, teismo padaryta išvada, kad 137,60 ha plotas
negali būti įskaičiuotas į medžiokl÷s plotų vienetą, nes sutartys d÷l jo sudarytos po Laukin÷s
gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.), prieštarauja
Medžiotojų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Be to, vadovaujantis Medžiokl÷s įstatymo
22 straipsnio 6 dalimi, susitarti su gretimų medžiokl÷s plotų naudotojais gali tik mažesnių kaip
1000 ha plotų naudotojai. Šiems naudotojams nesusitarus, atsakovas prival÷jo savo iniciatyva
priimti galutinį sprendimą d÷l medžiokl÷s plotų ribų nustatymo. Teismas neatsižvelg÷ į tai, kad
atsakovas, atsisakęs rengti pareišk÷jui medžiokl÷s plotų vienetą, pareišk÷jo naudojamus medžiokl÷s
plotus savo iniciatyva paskyr÷ Medžiotojų būreliui „Dubysa“. Pareišk÷jo nuomone, atsakovas tokiu
atveju savo iniciatyva gal÷jo priskirti pareišk÷jui trūkstamus laisvus 3,58 ha medžiokl÷s plotus.
Atsakovas nagrin÷jamu atveju pažeid÷ lygiateisiškumo principą. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas
nepagrįstai konstatavo, jog Medžiotojų klubas „Pamituvys“ įregistruotas 2002 m. kovo 7 d., t. y. po
Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, ir kad A. Mickūno ir V. Masaičio
sutartis su Medžiotojų klubu „Pamituvys“ neįžregistruota aplinkos apsaugos agentūroje Medžiokl÷s
Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka. Medžiotojų klubas „Pamituvys“ Jurbarko rajono
aplinkos apsaugos agentūroje įregistruotas 2002 m. balandžio 9 d. su plotų vienetu 1133,6 ha. Tiek
medžiokl÷s plotų sutarčių, tiek plotų vieneto registracija buvo atlikta pagal registravimo metu

galiojusias teis÷s normas. Jurbarko rajono aplinkos apsaugos agentūros sprendimai, kuriais
remiantis įregistruotos sutartys bei medžiokl÷s ploto vienetas, n÷ra panaikinti. Medžiokl÷s plotų
vienetų nuomos sutartys n÷ra pripažintos negaliojančiomis. Tai patvirtino ir byloje apklaustas
Jurbarko rajono aplinkos apsaugos agentūros viršininkas Jurgis Petkus. Pareišk÷jas nurodo, kad
vadovaujantis Medžiokl÷s įstatymo (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija)
22 straipsnio 5 punktu, medžiokl÷s plotų, naudotų iki šio Įstatymo įsigaliojimo pagal 22 straipsnio
3 dalyje nurodytus dokumentus, ribos nekeistinos. Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 3 dalies
1 punktas reikalauja pateikti sutartis, sudarytas iki Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo
įsigaliojimo. Šio straipsnio 3 dalies 4 punktas reikalauja pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius
teis÷tą medžiokl÷s plotų naudojimą. Pagal Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 3 dalies reikalavimus
pareišk÷jas pateik÷ sutartis, sudarytas iki 2001 m. gruodžio 29 d., ir sutartis, sudarytas po min÷tos
datos. Pagal pateiktus dokumentus naudoti medžiokl÷s plotai atitiko Medžiokl÷s įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Pareišk÷jo nuomone, vadovaujantis Medžiokl÷s
įstatymo 22 straipsniu, atsakovas netur÷jo teis÷s priimti sprendimą nerengti medžiokl÷s plotų
vieneto pareišk÷jui. Sistemiškai aiškinant Medžiokl÷s įstatymą, atsakovas prival÷jo medžiokl÷s
plotų naudotojams, naudojusiems medžiokl÷s plotus iki Medžiokl÷s įstatymo įsigaliojimo, arba
patvirtinti plotų vieneto ribas, arba jas pakeisti. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas neatsižvelg÷ į tai,
jog atsakovas neatliko pareigos paskelbti šalies bei vietin÷je spaudoje apie pasirengimą spręsti
pareišk÷jo prašymą (Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 9, 10 dalys). Atsakovas taip pat nesilaik÷
įstatymo nustatytų terminų, per kuriuos medžiokl÷s plotų savininkai gali susipažinti su rengiamais
atsakovo sprendimais. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog Medžiotojų
klubo „Pamituvys“ naudotas medžiokl÷s plotų vienetas n÷ra vientisas. Pagal Medžiokl÷s įstatymo
8 straipsnio 1 dalį medžiokl÷s plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų
medžiokl÷s plotų. Pagal Medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo kriterijų ir reikalavimų medžiokl÷s
plotų vienetų riboms nustatyti taisyklių II skyrių medžiokl÷s plotų vienetas – tai ne sumarin÷ plotų,
išnuomotų iki 2001 m. gruodžio 29 d., visuma. Pagal min÷tų kriterijų 4 punktą vientisumo nesuardo
per jį einantys keliai, natūralūs ir dirbtiniai vandens telkiniai ir kiti panašūs objektai. Pagal kriterijų
6 punktą medžiokl÷s plotų vienete esantys privačios žem÷s sklypai, kuriuose jų savininkai uždraud÷
medžioti, nesuardo medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo, nepriklausomai nuo šių sklypų dydžio ar
išd÷stymo. Teismas neatsižvelg÷ į pareišk÷jo medžiokl÷s plotų vieneto schemą, iš kurios matyti,
kad tarp Medžiotojų klubo „Pamituvys“ išnuomotų plotų yra daug laisvų plotų, kai kurie klubo
išnuomoti plotai liečiasi kampais. Pareišk÷jo nuomone, atsakovas prival÷jo įskaityti į vientisą plotų
vienetą ne tik pagal sutartis naudotus laukų ir miškų hektarus, bet ir viduje vieneto esančius laisvus
plotus.
Atsiliepime į pareišk÷jo apeliacinį skundą atsakovas Jurbarko rajono savivaldyb÷s
administracijos komisija medžiokl÷s plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nurodo, kad
pareišk÷jas nepateik÷ medžiokl÷s plotų nuomos sutarčių, sudarytų iki Laukin÷s gyvūnijos įstatymo
pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir patvirtinančių turimų 1000 ha vientisų medžiokl÷s plotų
naudojimą, t. y. pareišk÷jas neįvykd÷ Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų
reikalavimų. Pareišk÷jas taip pat neįvykd÷ reikalavimų, numatytų aplinkos ministro 2002 m. rugs÷jo
30 d. įsakymo Nr. 514 „D÷l medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo kriterijų ir reikalavimų
medžiokl÷s plotų vienetų riboms nustatyti patvirtinimo“ 1 punkte. Pareišk÷jo naudotų medžiokl÷s
plotų išsid÷stymas neatitiko medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo kriterijų. Jo naudotų medžiokl÷s
plotų vieneto ribos nebuvo nustatytos aiškiomis gamtin÷mis, dirbtin÷mis ribomis gerai matomoje
vietov÷je. Atsakovo nuomone, pareišk÷jai netinkamai aiškina Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio
1 dalį. Medžiokl÷s ą reik÷tų suprasti kaip kompleksą priemonių, projektuojamų medžiokl÷s plotams
naudoti bei medžiojamųjų gyvūnų ištekliams saugoti, gausinti bei medžioti (Medžiokl÷s įstatymo
2 straipsnio 17 dalis). Sudarytiems medžiokl÷s plotų vienetams medžiokl÷s os projektai rengiami ne
rečiau, kaip kas 10 metų (Medžiokl÷s įstatymo 9 straipsnio 1 dalis). Medžiokl÷s įstatymo
5 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad medžiokl÷s os projekto rengimą organizuoja Aplinkos

ministerija. Kitoms institucijoms Medžiokl÷s įstatymas šios teis÷s nesuteikia. Pareišk÷jo siūlomas
sudaryti medžiokl÷s plotų vieneto projektas medžiokl÷s os principų neatitinka. Pareišk÷jo
pageidaujamos medžiokl÷s plotų teritorijos yra tarp didelių miškų masyvų, tarp kurių migruoja
gyvūnai. Migracijos metu jie lengvai pažeidžiami. Šiuo atveju pažeidžiamas racionalus gyvūnų
valdymas. Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuoroda d÷l tvarkingo ir saugaus medžiojimo tokiu atveju
taip pat neužtikrinama. Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad medžiokl÷s plotų
vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžiokl÷s plotų. Vientisumo reikalavimai
patvirtinti aplinkos ministro 2002 m. rugs÷jo 30 d. įsakymo Nr. 514 „D÷l medžiokl÷s plotų vieneto
vientisumo kriterijų ir reikalavimų medžiokl÷s plotų vienetų riboms nustatyti patvirtinimo“
1 punkte. Atsakovas nurodo, kad medžiokl÷s plotai – tai tik tie privačios žem÷s, vandens ar miško
sklypų plotai, kuriems sudarytos ir nustatyta tvarka įregistruotos medžiokl÷s plotų nuomos sutartys.
Privačių žem÷s, miškų sklypų savininkai pagal medžiokl÷s plotų nuomos sutartis perleido iki
Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.) jų tur÷tą
teisę į medžiojamųjų gyvūnų naudojimą konkrečiame, nuosavyb÷s teise jiems priklausančiame
žem÷s plote (Vyriausyb÷s 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 425 patvirtintų Medžiokl÷s
Lietuvos Respublikoje nuostatų 6, 7 punktai), tod÷l komisija prival÷jo atsižvelgti tik į tuos plotus,
kuriems medžiokl÷s plotų nuomos sutartys sudarytos iki Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo. Įsigaliojus Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymui, privačių žem÷s,
miškų sklypų savininkai neteko teis÷s naudoti laisv÷je gyvenančią gyvūniją, tod÷l negal÷jo jos
perleisti (Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalis). Pareišk÷jo siūlymas
vertinti sutartis, sudarytas po Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, kaip
kitus dokumentus, patvirtinančius teis÷tą medžiokl÷s plotų naudojimą, prieštarauja Medžiokl÷s
įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto 2003 m. kovo 4 d. raštu Nr. 107-06-01, išaiškinančiu Medžiokl÷s įstatymo
nuostatas, komisija neprivalo atsižvelgti į sutartis, sudarytas su žem÷s savininkais ir valdytojais po
Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo. Pareišk÷jas nepateik÷ medžiokl÷s
plotų nuomos sutarčių reikiamam 1000 ha medžiokl÷s plotų vienetui sudaryti. Į komisiją pareišk÷jas
prival÷jo kreiptis Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nustatyta tvarka kaip medžiokl÷s plotų,
mažesnių kaip 1000 ha naudotojas, susitaręs d÷l medžiokl÷s plotų padidinimo iki 1000 ha arba šių
plotų sujungimo ir patvirtindamas tai rašytiniu medžiokl÷s plotų ribų suderinimo protokolu. Šia
savo teise iki 2003 m. balandžio 1 d. pareišk÷jas nepasinaudojo, tod÷l galutinį sprendimą pri÷m÷
komisija. Pareišk÷jo siūlymas komisijai savo iniciatyva priskirti medžiotojų klubui trūkstamą 3,58
ha plotą prieštarauja Medžiokl÷s įstatymo reikalavimams. Pareišk÷jo medžiokl÷s plotai, naudoti iki
Medžiokl÷s įstatymo įsigaliojimo pagal šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus,
nesudar÷ vientiso 1000 ha medžiokl÷s ploto, tai neatitinka šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje
nustatytų reikalavimų. Atsakovas nurodo, kad medžiokl÷s plotų naudotojų prašymai buvo priimti
iki 2003 m. balandžio 1 d. (Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 2 dalis). Informacija apie preliminarų
medžiokl÷s plotų vienetų sudarymą Jurbarko rajone skelbta šalies (Ūkininko patar÷jas; 2003 m.
kovo 4 d.) ir vietin÷je (Pliusas; 2003 m. kovo 5 d.) spaudoje. Skelbtoje informacijoje buvo
nurodytas vieno m÷nesio terminas, per kurį suinteresuoti asmenys gal÷jo kreiptis į komisiją, ir diena
(2003 m. kovo 25 d.) su ja susitikti asmeniškai (Komisijos nuostatų 7.8, 7.9 punktai). Nustatytus
terminus pareišk÷jas žinojo ir savo teis÷mis nustatytais terminais naudojosi. Atsakovas nurodo, kad
pareišk÷jas netinkamai aiškina medžiokl÷s plotų vientisumą. Komisija, priimdama sprendimą,
vadovavosi aplinkos ministro 2002 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 514 patvirtintais Medžiokl÷s plotų
vieneto vientisumo kriterijais ir reikalavimais medžiokl÷s plotų vienetų riboms nustatyti. Šių
vientisumo kriterijų ir reikalavimų II skyriaus 3 punkte nustatyta, kad medžiokl÷s plotų vienetas
laikomas vientisu, jeigu iš bet kurios jo dalies medžiojant galima pereiti, pervažiuoti ar plaukiojimo
priemone persikelti į bet kurią kitą medžiokl÷s plotų vieneto dalį, nekertant medžiokl÷s plotų
vieneto ribos ir teritorijų, kuriose medžioti draudžiama, išskyrus kai kurias šiame skyriuje nurodytas
išimtis ir apribojimus. II skyriaus 8 punkte taip pat nustatyta, kad siauriausia medžiokl÷s plotų

vieneto dalis negali būti siauresn÷ nei 300 metrų ir kad siauresni nei 300 metrų intarpai į kitus
medžiokl÷s plotų vienetus yra neleistini, išskyrus atvejus, kai jie yra upių, upelių ar kelių vingiuose.
Atsiliepimu į pareišk÷jo apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Medžiotojų būrelis
„Dubysa“ prašo palikti Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 4 d. sprendimą
nepakeistą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog medžiokl÷s plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha
vientisų medžiokl÷s plotų, išskyrus tam tikrus atvejus, kurie pareišk÷jui netaikomi. Komisija padar÷
teisingą išvadą, kad pareišk÷jas nepateik÷ jai Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų
dokumentų, patvirtinančių, kad pareišk÷jas naudojasi vientisais medžiokl÷s plotais, sudarančiais
1000 ha plotą. Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad medžiokl÷s plotų,
mažesnių kaip 1000 ha, naudotojai gali susitarti su gretimų medžiokl÷s plotų naudotojais d÷l
medžiokl÷s plotų padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, pateikdami komisijai bendrą
prašymą d÷l medžiokl÷s plotų pripažinimo medžiokl÷s plotų vienetu. Pareišk÷jas tokia įstatymo
suteikta teise nepasinaudojo, tod÷l toks jo neveikimas negali būti pripažįstamas teis÷tu ir ginamas.
Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareišk÷jas nepagrįstai nurodo, kad tiek komisija, tiek
Kauno apygardos administracinis teismas neatsižvelg÷ į medžiokl÷s plotų nuomos sutartis,
sudarytas po Laukin÷s gyvūnijos įstatymo įsigaliojimo, ir taip pažeid÷ Medžiokl÷s įstatymo
22 straipsnio 3 dalies 4 punktą. Įsigaliojus Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymui,
pasikeit÷ subjektas, suteikiantis teisę fiziniams ir juridiniams asmenims teisę naudoti laisv÷je
gyvenančią gyvūniją. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo teisę naudoti gamtos išteklius gali suteikti tik
Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos, tod÷l medžiokl÷s plotų nuomos sutartys, sudarytos po šio
įstatymo įsigaliojimo, yra niekin÷s nepriklausomai nuo to, ar yra tuo klausimu priimtas teismo
sprendimas (CK 1.78 straipsnio 1 dalis). Pareišk÷jas nepagrįstai nurodo, kad komisija savo
iniciatyva jo naudotus medžiokl÷s plotus priskyr÷ medžiotojų būreliui „Dubysa“. Toks komisijos
sprendimas buvo priimtas ne jos iniciatyva, o patenkinus medžiotojų būrelio „Dubysa“ prašymą
suformuoti medžiokl÷s plotų vienetą, kuris buvo pateiktas vadovaujantis Medžiokl÷s įstatymo
22 straipsnio 6 dalimi. Pareišk÷jas nesitar÷ su aplinkinių medžiokl÷s plotų naudotojais d÷l plotų
padidinimo iki būtino 1000 ha ar jų sujungimo. To negal÷jo padaryti ir komisija, nes Jurbarko
rajone n÷ra n÷ vieno hektaro laisvų medžiokl÷s plotų. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone,
teismas pagrįstai atkreip÷ d÷mesį į tai, kad medžiotojų būrelis „Pamituvys“ įregistruotas 2002 m.
kovo 7 d., tai yra po Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, d÷l to neturi ir
negali tur÷ti medžiokl÷s plotų nuomos sutarčių, sudarytų iki šio įstatymo įsigaliojimo. Pareišk÷jas
nepagrįstai nurod÷, kad komisija ir teismas nevertino tų aplinkybių, kad medžiotojų būrelis
„Pamituvys“ buvo nustatyta tvarka įregistravęs ir naudojo didesnius kaip 1000 ha vientisus
medžiokl÷s plotus. Medžiotojų būreliui „Pamituvys” medžiokl÷s plotai buvo įregistruoti
vadovaujantis Medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatais. Pagal šiuos nuostatus medžiokl÷s
plotai buvo laikomi vientisais, jeigu jie susisiekia bent tašku, tai aiškiai prieštaravo protingumo
principui. D÷l šios priežasties, įgyvendinant Medžiokl÷s įstatymo nuostatas, aplinkos ministro
2002 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 514 buvo patvirtinti Medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo
kriterijai ar reikalavimai medžiokl÷s plotų vienetų riboms nustatyti, kuriais ir vadovavosi komisija
priimdama skundžiamą sprendimą. Nurodytų kriterijų 8 punktas numat÷, kad siauriausia medžiokl÷s
plotų vieta negali būti siauresn÷ kaip 300 metrų. Komisija teisingai konstatavo, jog, vadovaujantis
min÷tais kriterijais, pareišk÷jo naudojami medžiokl÷s plotai negali būti laikomi vientisais, nes jo
naudotų medžiokl÷s plotų siauriausia riba net penkiose vietose yra siauresn÷ kaip 300 m. Tai
patvirtina teismui pateiktas pareišk÷jo naudotų medžiokl÷s plotų planas. Be to, pareišk÷jo naudotų
medžiokl÷s plotų ribos neina aiškiomis gamtin÷mis (up÷mis, upeliais, ežerais, griovomis) arba
dirbtin÷mis (miško kvartalin÷mis linijomis, tvenkiniais, melioracijos grioviais ir kanalais,
magistraliniais, krašto ar kitais bendro naudojimo keliais, geležinkelių ruožais, įvairiais pylimais,
elektros perdavimo linijomis, dujotiekio, naftotiekio ar kitomis trasomis) ribomis, gerai matomomis
vietov÷je (min÷tų kriterijų 10 punktas).

Nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka pareišk÷jo atstovai apeliacinio skundo motyvais praš÷
patenkinti apeliacinį skundą.
Atsakovo atstovai atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais praš÷ pareišk÷jo apeliacinį skundą
atmesti.
Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais praš÷ pareišk÷jo
apeliacinį skundą atmesti.
Teis÷jų kolegija
konstat uoja:
Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 4 d. sprendimas paliekamas
nepakeistas, medžiotojų klubo „Pamituvys“ apeliacinis skundas atmetamas.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 425 patvirtintų
Medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatų 6 punkte nustatyta, kad medžiojamųjų gyvūnų
naudojimo konkrečiame žem÷s plote teis÷ priklauso šios žem÷s savininkui, o 7 punkte – kad šia
teise žem÷s savininkas Medžiokl÷s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka gali
naudotis pats, perleisti ją kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba ja nesinaudoti. Nuostatų
23 punkte nustatyta, kad kitiems Lietuvos Respublikos fiziniams ar juridiniams asmenims šią teisę
žem÷s savininkas gali perleisti pagal medžiokl÷s plotų nuomos sutartį, o 20 punkte įtvirtinta bendra
nuostata, kad formuojamą kolektyvinį medžiokl÷s plotų vienetą turi sudaryti ne mažesnis nei
1000 hektarų vientisas žem÷s plotas.
2001 m. gruodžio 11 d. įstatymu Nr. IX-638 pakeitus Lietuvos Respublikos laukin÷s
gyvūnijos įstatymą priimant naują redakciją (įsigaliojo nuo 2001 m. gruodžio 29 d.), Įstatymo
3 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta nuostata, kad laisv÷je gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavyb÷s
teise priklauso valstybei.
2002 m. birželio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos medžiokl÷s įstatymas, kurio paskirtis –
nustatyti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios
medžiojamosios gyvūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu (1 straipsnis), nors ir naujai
reglamentavo medžiokl÷s plotų vienetų sudarymą, jų ribų keitimą, nustat÷ naujus reikalavimus
medžiokl÷s plotų riboms (8 straipsnis), tačiau įtvirtino medžiokl÷s plotų naudojimo tęstinumą, bet
tik tiems medžiokl÷s plotų naudotojams, kurie iki šio Įstatymo įsigaliojimo (Įstatymas įsigaliojo nuo
2002 m. spalio 1 d., išskyrus kai kuriuos straipsnius) medžiokl÷s plotus naudojo nepažeisdami
teis÷s aktų reikalavimų (22 straipsnis). Jeigu medžiokl÷s plotai buvo suformuoti sudarant sutartis su
žem÷s sklypų savininkais ir valdytojais, kaip įrodymas, kad medžiokl÷s plotai iki Įstatymo
įsigaliojimo buvo naudojami nepažeidžiant teis÷s aktų reikalavimų, tur÷jo būti pateiktos Medžiokl÷s
Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka įregistruotos medžiokl÷s plotų nuomos sutartys,
sudarytos su žem÷s sklypų savininkais ir valdytojais iki Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 2001 m. gruodžio 29 d., su išsinuomotų medžiokl÷s plotų schemomis
(Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Pažym÷tina, kad Medžiokl÷s įstatymas (8 straipsnio
1 dalis), kaip ir Medžiokl÷s Lietuvos Respublikoje nuostatai, įtvirtino bendrą nuostatą, kad
medžiokl÷s plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžiokl÷s plotų.
Įvertinus tai, kas išd÷styta, ir atsižvelgiant į tai, kad pareišk÷jo medžiotojų klubo
„Pamituvys“ medžiokl÷s plotai buvo suformuoti privačių žem÷s savininkų išnuomotoje žem÷je,
darytina išvada, jog pareišk÷jas, kaip savarankiškas medžiotojų klubas, tur÷tų teisę į jo naudotų
medžiokl÷s plotų tęstinumą tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad jis naudojo ne mažesnius kaip
1000 ha ir vientisus medžiokl÷s plotus, kurie buvo suformuoti pagal sutartis, sudarytas su žem÷s
sklypų savininkais iki 2001 m. gruodžio 29 d., nes, kaip buvo nurodyta, 2001 m. gruodžio 29 d.
įsigaliojus Lietuvos Respublikos laukin÷s gyvūnijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai
nuostatai, jog laisv÷je gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavyb÷s teise priklauso valstybei, žem÷s
sklypų savininkai nebegal÷jo sudaryti medžiokl÷s plotų nuomos sutarčių, nes nebetur÷jo teisinio

pagrindo perleisti kitiems asmenims teis÷s naudoti medžiojamuosius gyvūnus jiems nuosavyb÷s
teis÷mis priklausančiuose žem÷s sklypuose.
Vertinant pareišk÷jo naudotų medžiokl÷s plotų atitikimą teis÷s aktų nustatytam ne
mažesniam kaip 1000 ha dydžiui, pažym÷tina, kad iš bylos medžiagos matyti, ir pareišk÷jo atstovai
sutinka, kad skaičiuojant pareišk÷jo naudotų medžiokl÷s plotų dydį pagal iki 2001 m. gruodžio
29 d. su žem÷s sklypų savininkais sudarytas sutartis, medžiokl÷s plotai yra mažesni kaip 1000 ha.
Pareišk÷jas apeliaciniame skunde neteisingai nurodo, kad atsakovas prival÷jo įskaityti į
vientisą plotų vienetą ne tik pagal sutartis naudotus laukų ir miškų hektarus, bet ir viduje vieneto
esančius laisvus plotus. Vertinant pareišk÷jo naudotų medžiokl÷s plotų atitikimą teis÷s aktų
nustatytam vientisumo reikalavimui, pažym÷tina, kad medžiokl÷s plotų vieneto vientisumo
kriterijus patvirtino aplinkos ministras 2002 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 514. Pagal šių Kriterijų
3 punktą medžiokl÷s plotų vienetas laikomas vientisu, jeigu iš bet kurios jo dalies medžiojant
galima pereiti, pervažiuoti ar plaukiojimo priemone persikelti į bet kurią kitą medžiokl÷s plotų
vieneto dalį, nekertant medžiokl÷s plotų vieneto ribos ir teritorijų, kuriose medžioti draudžiama,
išskyrus kai kurias išimtis ir apribojimus. Kriterijų 8 punkte numatyta, kad siauriausia medžiokl÷s
plotų vieneto dalis negali būti siauresn÷ kaip 300 metrų, o taip pat neleistini siauresni nei 300 metrų
intarpai į kitus medžiokl÷s plotų vienetus. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareišk÷jo medžiotojų
klubo „Pamituvys“ naudoti medžiokl÷s plotai neatitinka vientisumo kriterijų, nes, kaip teisingai
sprendime nurod÷ pirmosios instancijos teismas, miško dalis, pažym÷ta Nr. 8-2, neturi sąlyčio taškų su
pareišk÷jo naudotais medžiokl÷s plotais. Taip pat su pareišk÷jo naudotais medžiokl÷s plotais sąlyčio
taškų neturi miško dalys, pažym÷tos Nr. 129 ir 135 (b. l. 178, 195). Pareišk÷jo naudoto medžiokl÷s plotų
vieneto net kelios dalys (b. l. 176 – miškų ir laukų dalys, pažym÷tos Nr. 91-4, 11-3 ir 66, 27-1, 163-1
šiaurin÷ dalis, 56-1 ir 254-2, 201, 132 ir 211 jungiančioji dalis, 408 ir 112 jungiančioji dalis),
jungiančios didesnius medžiokl÷s plotų vienetus, yra siauresn÷s kaip 300 metrų, tod÷l ir taip jau mažesni
kaip 1000 ha medžiokl÷s plotai vientisumo aspektu yra suskaidyti dar į mažesnius plotus. Taip pat net
keliose pareišk÷jo naudotų medžiokl÷s plotų vietose yra siauresni nei 300 metrų intarpai į kitus
medžiokl÷s plotų vienetus.
Įvertinus tai, kas išd÷styta, darytina išvada, kad pareišk÷jas neturi Medžiokl÷s įstatyme
nustatytos teis÷s į jo naudotų medžiokl÷s plotų tęstinumą, nes jo naudoti medžiokl÷s plotai nebuvo
vientisi ir buvo mažesni kaip 1000 ha. Sistemiškai vertinant pareišk÷jo naudotus medžiokl÷s plotus
pagal abu reikalavimus (plotų dydžio ir vientisumo), kurie, kaip buvo nurodyta aukščiau, teis÷s
aktuose jau buvo nustatyti tada, kai buvo sudaromos nuomos sutartys su privačių žem÷s sklypų
savininkais, darytina išvada, kad pareišk÷jas naudojo ne vientisus medžiokl÷s plotus, o keletą
medžiokl÷s plotų, kurių kiekvienas buvo kelis kartus mažesnis nei nustatytas 1000 ha minimumas.
Apeliaciniame skunde pareišk÷jas neteisingai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo
padaryta išvada, jog 137,60 ha plotas negali būti įskaičiuotas į medžiokl÷s plotų vienetą, nes
sutartys d÷l jo sudarytos po Laukin÷s gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m.
gruodžio 29 d.), prieštarauja Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Vertinant šį
pareišk÷jo teiginį pažym÷tina, kad iš Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 3 dalies teis÷s normų
išd÷stymo (sistemiškai ir logiškai aiškinant teis÷s normas) neabejotinai aišku, jog šio straipsnio
3 dalies 4 punkte nurodomi kaip su atitinkamu prašymu galimi pateikti kiti dokumentai,
patvirtinantys teis÷tą medžiokl÷s plotų naudojimą negali būti medžiokl÷s plotų nuomos sutartys, nes
medžiokl÷s plotų nuomos sutartys kaip vieni iš teis÷tą medžiokl÷s plotų naudojimą patvirtinančių
dokumentų yra nurodytos šio straipsnio 3 dalies 1 punkte.
Pareišk÷jas apeliaciniame skunde neteisingai nurodo, kad vadovaujantis Medžiokl÷s
įstatymo (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) 22 straipsnio 5 dalimi, medžiokl÷s
plotų, naudotų iki šio Įstatymo įsigaliojimo pagal 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus,
ribos nekeistinos. Pažym÷tina, jog Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 5 dalis nustato, kad
„medžiokl÷s plotų, naudotų iki šio Įstatymo įsigaliojimo pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytus
dokumentus ir atitinkančių šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus, ribos yra

nekeistinos <...>“. Tačiau, kaip buvo nurodyta aukščiau, pareišk÷jo naudoti medžiokl÷s plotai
neatitinka Medžiokl÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje keliamų reikalavimų, t. y. jie n÷ra vientisi ir
yra mažesni kaip 1000 ha. Be to, ne visos pareišk÷jo naudotų medžiokl÷s plotų ribos eina aiškiomis
gamtin÷mis arba dirbtin÷mis ribomis, gerai matomomis vietov÷je.
Pagal Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 6 dalį medžiokl÷s plotų, mažesnių kaip 1000 ha,
naudotojai gali susitarti su gretimų medžiokl÷s plotų naudotojais d÷l medžiokl÷s plotų padidinimo
iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo. Nesusitarus d÷l medžiokl÷s plotų vieneto padidinimo iki
nurodyto dydžio, galutinį sprendimą d÷l medžiokl÷s plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgdama į
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus priima speciali komisija medžiokl÷s plotų
vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti.
Remdamasis aukščiau nurodyta Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostata,
apeliaciniame skunde pareišk÷jas nurodo, kad atsakovas savo iniciatyva gal÷jo priskirti pareišk÷jui
trūkstamus laisvus 3,58 ha medžiokl÷s plotus. Pareišk÷jo teigimu, atsakovas, atsisakęs rengti
pareišk÷jui medžiokl÷s plotų vienetą ir pareišk÷jo naudojamus medžiokl÷s plotus savo iniciatyva
paskyręs medžiotojų būreliui „Dubysa“, pažeid÷ lygiateisiškumo principą.
Šie pareišk÷jo teiginiai nepagrįsti. Kaip buvo nurodyta, pareišk÷jas neturi Medžiokl÷s
įstatyme nustatytos teis÷s į jo naudotų medžiokl÷s plotų tęstinumą, nes jo naudoti medžiokl÷s plotai
nebuvo vientisi ir buvo mažesni kaip 1000 ha, t. y. pareišk÷jo medžiokl÷s plotų naudojimas
neatitiko teis÷s aktų reikalavimų. Sistemiškai aiškinant Medžiokl÷s įstatymo 22 straipsnio 6 dalies
nuostatas ir šio straipsnio 2 dalies nuostatas, įtvirtinančias medžiokl÷s plotų tęstinumą, taip pat
įvertinant tai, kad iš neteis÷to naudojimo negali atsirasti teis÷, darytina išvada, kad specialioji
komisija medžiokl÷s plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti turi teisę savo iniciatyva
medžiokl÷s plotų naudotojui priskirti trūkstamus iki 1000 ha medžiokl÷s plotus tuo atveju, jei
medžiokl÷s plotai tampa mažesni kaip 1000 ha d÷l to, kad nustačius medžiokl÷s plotų ribas pagal
naujus Medžiokl÷s įstatymo reikalavimus (8 straipsnio 1 dalies 1 punktas) dalis teis÷tai naudotų
plotų nebepatenka į naujai formuojamą medžiokl÷s plotų vienetą, bet ne tuo atveju, kai nustatoma,
kad medžiokl÷s plotų naudojimas neatitiko galiojusių teis÷s aktų reikalavimų d÷l dydžio ir
vientisumo.
Pareišk÷jas apeliaciniame skunde neteisingai nurodo, kad atsakovas neatliko pareigos
paskelbti šalies bei vietin÷je spaudoje apie pasirengimą spręsti pareišk÷jo prašymą (Medžiokl÷s
įstatymo 8 straipsnio 9, 10 dalys) bei nesilaik÷ įstatymo nustatytų terminų, per kuriuos medžiokl÷s
plotų savininkai gali susipažinti su rengiamais atsakovo sprendimais. Iš bylos medžiagos (b. l.
156, 157) matyti, kad atsakovas informaciją apie preliminarų medžiokl÷s plotų vienetų sudarymą
Jurbarko rajone skelb÷, kaip tai numatyta komisijos medžiokl÷s plotų vienetams sudaryti bei jų
riboms pakeisti nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žem÷s ūkio ministro 2002 m. rugs÷jo 23 d. įsakymu Nr. 487/361, 7.8, 7.9 punktuose,
šalies (Ūkininko patar÷jas; 2003 m. kovo 4 d.) ir vietin÷je (Pliusas; 2003 m. kovo 5 d.) spaudoje,
nurodydamas vieno m÷nesio terminą, per kurį suinteresuoti asmenys gal÷jo kreiptis į atsakovą, taip
pat nurodydamas dieną (2003 m. kovo 25 d.) susitikti su atsakovu asmeniškai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą,
o medžiotojų klubo „Pamituvys“ apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
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2.1. Bylos, nagrin÷tinos administraciniuose teismuose
2.1.1. D÷l norminių administracinių aktų
UAB „Valstybin÷ projektų ir sąmatų ekspertiz÷“ kreip÷si į administracinį teismą,
prašydama pripažinti negaliojančiais Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro 2003 m. spalio 1 d.
įsakymo „D÷l žem÷s ūkio ministro 2001 m. geguž÷s 11 d. įsakymo Nr. 153 „D÷l melioruotos žem÷s
ir melioracijos įrenginių apskaitos tvarkos“ pakeitimo ir komisijos sudarymo“ 1.2 punktą, kuriuo
nustatyta, kad melioracijos kadastro tvarkymo įstaiga yra valstyb÷s įmon÷ Valstybinis žem÷tvarkos
institutas, ir šio įsakymo 2–5 punktus. Pareišk÷jas skunde nurod÷, kad ginčo įsakymas atitiko
individualaus administracinio akto sampratą, apibūdintą Viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 15 dalyje. UAB Valstybin÷ projektų ir sąmatų ekspertiz÷ pagal jos įstatus yra
savarankiška akcinio kapitalo įmon÷. Visų jos akcijų valdytoja yra Žem÷s ūkio ministerija.
Pareišk÷jo teigimu, Žem÷s ūkio ministerija, rengiant bendrovę privatizavimui, tapo vienintel÷
bendrov÷s akcijų valdytoja, tod÷l bendrov÷s ir ministerijos santykiai tapo civiliniais santykiais (CK
2.36 straipsnis). Pareišk÷jo nuomone, išleisdama min÷tą įsakymą, Žem÷s ūkio ministerija pažeid÷
CK 2.80 straipsnyje įtvirtintą imperatyvią normą, pagal kurią valstyb÷s ir savivaldybių institucijoms
draudžiama administraciniais metodais reglamentuoti juridinių asmenų veiklą.
Specialioji teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo
9 straipsnyje įtvirtinta, kad melioruotos žem÷s ir melioracijos įrenginių kadastras yra sud÷tin÷
valstybinio žem÷s kadastro dalis ir apima žinių apie teisinę, geografinę ir ūkinę melioruotos žem÷s
ir melioracijos įrenginių pad÷tį visumą. Melioruotos žem÷s, melioracijos įrenginių apskaitos,
atskaitomyb÷s ir kadastro sudarymo tvarką nustato Žem÷s ūkio ministerija. Taigi Žem÷s ūkio
ministerijos veikla organizuojant melioruotos žem÷s ir melioracijos įrenginių kadastro tvarkymą yra
viešojo administravimo veikla.
Teis÷jų kolegija taip pat nustat÷, kad iš skundžiamų įsakymų turinio matyti, kad jie
pagal reguliuojamų teisinių santykių pobūdį ir esmę yra norminiai administraciniai teis÷s aktai.

Min÷tus įsakymus Žem÷s ūkio ministerija pri÷m÷ įgyvendindama Melioracijos įstatymo 9 straipsniu
jai pavestas funkcijas, taigi veikdama ne kaip UAB Valstybin÷ projektų ir sąmatų ekspertiz÷
steig÷ja ir vienintel÷ akcinink÷, bet kaip viešojo administravimo subjektas (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 2 straipsnio 1, 4–6, 13 dalys).
Ginčas teismingas administraciniam teismui (2004 m. sausio 22 d. nutartis).
2.1.2. D÷l socialinių garantijų
Pareišk÷ja kreip÷si į administracinį teismą, prašydama jai iš Lietuvos valstyb÷s
priteisti piniginę sumą atlyginti žalai, kurią valstyb÷ padar÷ neteis÷tai atimdama nuo 1995 m. sausio
1 d. iki 2002 m. liepos 1 d. senatv÷s pensijos dalį ir kuria valstyb÷ praturt÷jo be pagrindo.
Pareišk÷jos teigimu, nuo pensijos paskyrimo 1994 m. liepos 1 d. iki 2002 m. liepos 31 d. ji dirbo ir
tur÷jo draudžiamųjų pajamų, tačiau 1995 m. neteis÷tais Seimo, pri÷musio atitinkamas Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – VSDĮ) pataisas, ir Vyriausyb÷s, teikusios šio
įstatymo pataisas, veiksmais iš dirbančių senatv÷s pensininkų buvo atimta teis÷ gauti visą senatv÷s
pensiją.
Specialioji teis÷jų kolegija nurod÷, kad valstyb÷s institucijų veikla, susijusi su
valstybiniu socialiniu draudimu, yra viešojo administravimo sritis ir viešosios teis÷s
reguliavimo dalykas.
Valstybinis socialinis draudimas – valstyb÷s nustatytų socialinių ekonominių
priemonių sistema, teikianti apdraustiems Respublikos gyventojams, taip pat įstatymo numatytais
atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų l÷šų ir paslaugų, jei jie negali d÷l įstatymo
numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų ir d÷l įstatymo numatytų svarbių
priežasčių turi papildomų išlaidų. Įgyvendinant valstybinį socialinį draudimą dalyvauja draud÷jų ir
draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos. Valstybiniu socialiniu draudimu – taigi ir pensijų
draudimu – asmenys, išvardyti VSDĮ 4 straipsnyje, draudžiami privalomai. Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba yra Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti centrin÷
institucija, kurios pagrindinis uždavinys – operatyvus Valstybinio socialinio draudimo fondo l÷šų
tvarkymas ir apskaita, užtikrinant įmokų surinkimą bei išmokų paskyrimą ir pristatymą gav÷jams
(VSDĮ 42 straipsnio 1 dalis). Už pensijų išmok÷jimą teisingai ir laiku yra atsakingi Valstybino
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (VSDĮ 43 straipsnio 1 dalies 2 punktas),
Valstybin÷s socialinio draudimo pensijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto (VSDĮ 7 straipsnis). Taigi ginčas d÷l iš pensijos išskaičiuotų ir
neišmok÷tų l÷šų priteisimo yra ginčas, kylantis iš administracinių teis÷s santykių – įstatymais ir
kitais teis÷s norminiais teis÷s aktais reglamentuotų visuomeninių teis÷s aktų, atsirandančių vykdant
viešąjį administravimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 2 straipsnio 16 dalis), o
ginčus d÷l teis÷s viešojo administravimo srityje pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį sprendžia
administraciniai teismai (2004 m. vasario 13 d. nutartis).
2.1.3. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
Pareišk÷jų (M. M. ir A. L.) atstovai padav÷ skundą Vilniaus apygardos
administraciniam teismui prašydami panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos
sprendimus, kuriais buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s piliečiams A. K., J. K. ir B. S. Pareišk÷jai
nurod÷, kad jie taip pat yra piliečiai, turintys teisę į nuosavyb÷s teisių atkūrimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas išk÷l÷ klausimą d÷l ginčo teismingumo,
pažym÷damas, kad pareišk÷jai iš esm÷s ginčija atkurtų nuosavyb÷s teisių į miškų ūkio paskirties
žemę dalių dydį, nurodydami, kad nuosavyb÷s teis÷ atkurta ne visiems pretendentams. Be to, teismo
manymu, iš ginčijamų sprendimų ir plano matyti, kad žem÷ buvo grąžinta natūra piliečiams A. K.,

J. K. ir B. S. bendrosios nuosavyb÷s teise, kurią jie notariškai patvirtinta sutartimi pasidalijo jau po
ginčų sprendimų pri÷mimo.
Specialioji teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad valstyb÷s ir jos institucijų veikla, susijusi su
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu, yra
viešojo administravimo sritis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Ji
vykdoma pagal specialiuose įstatymuose ir teis÷s aktuose (ne pagal Civilinio kodekso) nurodytas
taisykles.
Teis÷jų kolegija konstatavo, kad pareišk÷jai šioje byloje siekia, kad iš dalies būtų
panaikinti konkretūs viešojo administravimo subjekto – apskrities viršininko administracijos –
sprendimai, kuriais atkurtos nuosavyb÷s teis÷s kitiems pretendentams į pareišk÷jams tenkančias
nekilnojamojo turto dalis. Jie skundu siekia apginti pažeistą teisę į nuosavyb÷s teisių atkūrimą.
Keliamo ginčo esm÷ yra viešojo administravimo subjekto aktų, priimtų vykdant viešąjį
administravimą, t. y. vykdant nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, teis÷tumo
patikrinimas. Civilinio pobūdžio reikalavimai nekeliami. Skundas negrindžiamas nuosavyb÷s teisių
pažeidimu ar savininko teisių gynimu. N÷ra duomenų, kad nagrin÷jamo ginčo išsprendimas būtų
siejamas su kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu, tod÷l skundas nagrin÷tinas
administraciniame teisme (2004 m. geguž÷s 6 d. nutartis).

2.1.4. D÷l žalos atlyginimo
Pareišk÷jas P. G. kreip÷si į Kaišiadorių rajono apylink÷s teismą, prašydamas įpareigoti
Kaišiadorių rajono Žem÷tvarkos skyrių paskirti papildomą 0,0512 ha žem÷s sklypą prie esamo
0,1777 ha (jei n÷ra galimyb÷s – bet kurioje vietoje) padarytos žalos atlyginimui. Pareišk÷jas nurod÷,
kad jis 1998 m. liepos 31 d. iš A. B. pirko žem÷s sklypą bei gyvenamąjį namą. Pirkimo–pardavimo
sutarties sudarymo metu buvo pateiktas A. B. namų valdos žem÷s sklypo ribų planas, kuriame buvo
nurodyta, kad žem÷s sklypo plotas yra 0,2291 ha. Šis planas buvo patvirtintas Kaišiadorių rajono
Žem÷tvarkos skyriaus vadovo. V÷liau atlikus žem÷s sklypo matavimus paaišk÷jo, kad žem÷s sklypo
plotas yra 0,1777 ha, o ne 0,2991 ha. Pareišk÷jo manymu, Valstybin÷ žem÷tvarkos tarnyba,
tvirtindama netikslų planą, jam savo veiksmais padar÷ materialinę žalą. Pirkdamas mažesnį žem÷s
sklypą jis būtų mok÷jęs atitinkamai mažesnę pinigų sumą.
Teismo pos÷džio metu buvo pakeistas atsakovas. Atsakove pripažinta Kauno
apskrities viršininko administracija. Kaišiadorių rajono apylink÷s teismas 2004 m. kovo 4 d.
nutartimi nutar÷ perduoti bylą pagal teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui.
Kauno apygardos administracinis teismas kreip÷si į specialiąją teis÷jų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos teismingumo klausimą. Teismas nurod÷, kad pareišk÷jui yra atsiradusi reali žala (nuostoliai),
susijusi su permoka už 0,0512 ha žem÷s sklypo plotą (pagal mainų sutartį). Teismas pažym÷jo, kad
žem÷s sklypo planas buvo sudarytas ne Žem÷tvarkos skyriaus, bet privataus matininko, ankstesnio
sklypo savininko užsakymu, min÷tą žem÷s sklypą pareišk÷jas pirko iš privataus asmens, valstyb÷
šiuose santykiuose nedalyvavo. Teismo manymu, žala n÷ra susijusi su pareigūnų neteis÷tais
veiksmais viešojo administravimo srityje, reikalavimas kilęs iš civilinių teisinių santykių (mainų
sutarties), tad ginčas turi būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme.
Specialioji teis÷jų kolegija, spręsdama bylos teismingumo klausimą, pažym÷jo, kad iš
bylos medžiagos matyti, jog 1996 m. balandžio 1 d. Z. B. iš valstyb÷s nusipirko 0,2291 ha žem÷s
sklypą. 1996 m. balandžio 24 d. privačios žem÷s sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi Z. B. šį
sklypą pardav÷ A. B., kuri 1998 m. liepos 31 d. šį sklypą ir gyvenamąjį namą iškeit÷ į butą,
priklausiusį pareišk÷jui.
Specialioji teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog
pareišk÷jo skunde įvardijami pažeidimai kildinami iš 1996 m. balandžio 1 d. valstybin÷s žem÷s

pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Z. B. ir Kauno apskrities viršininko administracijos.
Pareišk÷jo reikalavimo teis÷ kyla iš buvusių žem÷s įgijimo teisinių santykių, iš viešojo
administravimo subjekto netinkamų pareigų vykdymo.
Bylas d÷l turtin÷s ir neturtin÷s (moralin÷s) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar
organizacijai neteis÷tais valstyb÷s ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų
tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo nagrin÷ja
administraciniai teismai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
Taigi ir ši byla teisminga administraciniam teismui (2004 m. geguž÷s 13 d. nutartis).

2.2. Bylos, nagrin÷tinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. D÷l sutartinių teisinių santykių
UAB Klaip÷dos aerouostas kreip÷si į administracinį teismą su prašymu panaikinti Klaip÷dos
apskrities viršinink÷s 2003 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 13.6-3610, kuriuo buvo nutraukta žem÷s
nuomos sutartis su pareišk÷ja ir l. e. Klaip÷dos rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo pareigas
P. Rukšys buvo įpareigotas įregistruoti žem÷s sklypą Klaip÷dos apskrities viršininko
administracijos vardu. Pareišk÷ja nurod÷, kad ginčijamas aktas prieštarauja aukštesn÷s galios teis÷s
aktams ir yra priimtas pažeidžiant nustatytas procedūras, tur÷jusias užtikrinti objektyvų visų
aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. UAB Klaip÷dos aerouostas teigimu, pagal CK
6.564 straipsnio 1 dalį nuomotojas įgyja teisę reikalauti sutartį nutraukti, tačiau vienašališkai to
padaryti negali, o šiuo atveju n÷ra pagrindo teigti, jog UAB Klaip÷dos aerouostas padar÷ kokį nors
esminį sutarties pažeidimą (įsakyme toks pažeidimas taip pat nenurodytas), tod÷l pagal CK
6.217 straipsnio 4 dalį sutartis gal÷jo būti nutraukta tik teismo tvarka. Pareišk÷ja nurod÷, kad ginčo
žem÷s sklype yra bendrovei nuosavyb÷s teise priklausantys pastatai bei inžineriniai įrenginiai,
veikia Klaip÷dos aerouostas, tod÷l vienašališki atsakov÷s veiksmai kelia gr÷smę ne tik bendrovei,
bet ir kitų asmenų teis÷tiems interesams.
Specialioji teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad administracinių ir bendrosios kompetencijos
teismų jurisdikcija atribojama ne vien pagal teisiniame santykyje, iš kurio kilo
ginčas, dalyvaujančius subjektus, tačiau ir pagal paties teisinio santykio pobūdį. Valstyb÷s
institucijos ne tik vykdo joms pavestas viešojo administravimo funkcijas, bet ir užsiima ūkine–
komercine veikla, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose, reglamentuojamuose privatin÷s
teis÷s normų. Viena iš viešojo administravimo subjekto – apskrities viršininko – dalyvavimo
civiliniuose teisiniuose santykiuose formų yra žem÷s nuomos sutarčių sudarymas.
Ši byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2004 m. vasario 9 d. nutartis).
***
Pareišk÷ja UAB „Bit÷ GSM“ kreip÷si į administracinį teismą, prašydama panaikinti Ryšių
reguliavimo tarnybos Ginčų, kilusių tarp telekomunikacijų operatorių ir (arba) telekomunikacijų
paslaugų teik÷jų, nagrin÷jimo komisijos 2003 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. 4 „D÷l UAB „Bit÷
GSM“ skundo d÷l telekomunikacijų tinklų sujungimo sąlygų pažeidimo“ bei Ryšių reguliavimo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s direktoriaus 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 270
„D÷l Ginčų, kilusių tarp telekomunikacijų operatorių ir (arba) telekomunikacijų paslaugų teik÷jų,
nagrin÷jimo komisijos 2003 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 4 patvirtinimo“ ir perduoti pareišk÷jo
skundą toms pačioms institucijoms nagrin÷ti iš naujo.
Specialioji teis÷jų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, pažym÷jo, kad iš bylos medžiagos
matyti, jog akcinei bendrovei „Lietuvos telekomas“ atsisakius sumok÷ti uždarajai akcinei

bendrovei „Bit÷ GSM“ už suteiktas paslaugas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, UAB „Bit÷
GSM“ kreip÷si į Ryšių reguliavimo tarnybą su skundu prašydama pripažinti, kad AB „Lietuvos
telekomas“ pažeid÷ UAB „Bit÷ GSM“ ir AB „Lietuvos telekomas“ 2000 m. lapkričio 3 d.
sudarytos Telekomunikacijų sujungimo sutarties 10.7 ir 15.1 punktus, nustatančius šalių pareigas
vykdant sutartį bei 2 priedo 3.3 punktą, reglamentuojantį apmok÷jimą už UAB „Bit÷ GSM“
pagal sutartį teikiamas paslaugas. Savo skundą UAB „Bit÷ GSM“ grind÷ Civilinio kodekso
6.158 ir 6.200 straipsnių, nustatančių sutarčių vykdymo principus, nuostatomis. Taigi ginčas kilo
tarp dviejų privačių ūkio subjektų, vykdančių telekomunikacinę veiklą, d÷l jų sudarytos sutarties
vykdymo ir apmok÷jimo už paslaugas, teikiamas pagal šią sutartį, t. y. ginčas kilo iš civilinių
teisinių santykių. UAB „Bit÷ GSM“ kreip÷si į Ryšių reguliavimo tarnybą kaip į išankstinio ginčų
nagrin÷jimo ne teismo tvarka instituciją.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad n÷ra pagrindo pripažinti, jog ginčas yra kilęs iš
administracinių teisinių santykių. Aplinkyb÷, kad civilinį dviejų ūkio subjektų ginčą išnagrin÷jo
viešojo administravimo subjektas, kurio kompetencijai įstatymas priskiria tokio pobūdžio ginčų
nagrin÷jimą išankstine ne teismo tvarka, nekeičia santykių, iš kurių yra kilęs ginčas, pobūdžio.
Kadangi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.1 straipsnio prasmę, pagrindinis
kriterijus, pagal kurį nustatoma, ar santykis yra civilinis, yra santykio pobūdis, jo turinys, šis ginčas
laikytinas kilusiu iš civilinių teisinių santykių.
Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2004 m. kovo 26 d. nutartis).
2.2.2. D÷l nuosavyb÷s teisinių santykių
Pareišk÷jas J. Ž. kreip÷si į teismą prašydamas pripažinti neteis÷ta S. d. priklausančių
pastatų, esančių Klaip÷dos rajone, Karkl÷s kaime, 2003 m. lapkričio 15 d. VĮ Registrų centro atliktą
teisinę registraciją. Jis paaiškino, kad ginčijamu sprendimu neteis÷tai atlikta statinių, priklausančių
S. d., registracija A. T. vardu pagal taikos sutartį civilin÷je byloje. Pareišk÷jas nurod÷, kad buvo
praleistas (ir neatnaujintas) terminas daiktin÷ms teis÷ms įregistruoti. Ginčijamu sprendimu
įregistruotas turtas buvo areštuotas, tod÷l VĮ Registrų centras (atsakovas) nuosavyb÷s teisių į S. d.
priklausiusius pastatus registruoti negal÷jo. Anot pareišk÷jo, d÷l neteis÷tai atliktos teisin÷s
registracijos, jis neteko galimyb÷s išieškoti kreditorinį įsiskolinimą iš S. d.
Specialioji teis÷jų kolegija nurod÷, kad pareišk÷jas, prašydamas panaikinti įrašus
nekilnojamojo turto registre, ginčija ne tik viešojo administravimo subjekto sprendimą, bet ir
nuosavyb÷s teisių į pastatus įregistravimą bei nuosavyb÷s teisių pagal teismo patvirtintą taikos
sutartį įgijimo momentą, t. y. ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, tod÷l, neatsižvelgiant į tai,
kad juose dalyvauja viešojo administravimo subjektas, jis spręstinas bendrosios kompetencijos
teisme pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą (2004 m. kovo 23 d. nutartis).
2.2.3. D÷l privatizavimo teisinių santykių

Pareišk÷ja UAB „Jūros smelt÷“ kreip÷si į Klaip÷dos apygardos administracinį teismą
prašydama panaikinti Privatizavimo komisijos 2003 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo dalį, kuria
nepritarta potencialių pirk÷jų atrankos kvalifikacinių kriterijų ir sąlygų projektui privatizuojant
poilsio pastatą bei šiam objektui priskirtą žem÷s sklypą Palangoje, Birut÷s al. 32, Basanavičiaus
g. 33, tiesioginių derybų būdu, ir įpareigoti Privatizavimo komisiją pritarti potencialios pirk÷jos
UAB „Jūros smelt÷“ atrankos kvalifikaciniams kriterijams ir sąlygų projektui. Pareišk÷ja nurod÷,
kad pagal 2003 m. vasario 20 d. nuomos sutartį iš VĮ Valstyb÷s turto fondo nuomoja ir siekia
privatizuoti negyvenamąsias patalpas Palangoje. VĮ Valstyb÷s turto fondas 2003 m. kovo m÷nesį
pareišk÷, kad gali priimti sprendimą d÷l valstybei nuosavyb÷s teise priklausančio nuomojamo
statinio privatizavimo tiesioginių derybų būdu, jei būtų papildomai pateikti dokumentai, ir pasiūl÷
per 45 dienas pateikti statinio ekspertiz÷s išvadą, kad pastate pakeista ne mažiau kaip 1/2 dalis jo
pagrindinių konstrukcijų ar daugiau kaip 1/2 dalis inžinerinių komunikacijų ar įrengtos naujos
inžinerin÷s komunikacijos. Pareišk÷jos atliktos statinio ekspertiz÷s metu buvo nustatyta, kad
statinyje pakeista 71,6 procento visų laikančiųjų konstrukcijų. Tačiau Privatizavimo komisijos
2003 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu ginčo statinys buvo įtrauktas į 2003 m. spalio m÷nesio objektų
privatizavimo programą ir ruošiamas privatizuoti aukciono, o ne tiesioginių derybų būdu.
Pareišk÷jos nuomone, šis atsakovo sprendimas pažeidžia pareišk÷jo, kaip statinio nuomininko,
interesus ir prieštarauja įstatymams, reglamentuojantiems turto privatizavimo tvarką.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad ginčas spręstinas bendrosios
kompetencijos teisme. Kolegija pažym÷jo, kad, įvertinus tarp ginčo šalių susiklosčiusius teisinius
santykius, n÷ra pagrindo pripažinti, kad ginčas kilo iš santykių, pagrįstų įstatymų nustatytu
pareišk÷jo pavaldumu valstyb÷s institucijoms. Privatizavimo komisijos veikla negali būti vertinama
kaip viešojo administravimo veikla, nes ja yra įgyvendinama valstyb÷s, kaip turto savininko, teis÷
disponuoti jai priklausančiu turtu, siekiant jį perduoti potencialiam pirk÷jui pagal privatizavimo
sandorį. Antra vertus, pareišk÷ja, privatizuojamo objekto nuominink÷, siekia įgyvendinti jai
specialiose valstyb÷s turto privatizavimą reglamentuojančiose teis÷s normose suteiktas teises
tiesioginių derybų būdu privatizuoti min÷tuosius objektus ir savo reikalavimus kildina iš Valstyb÷s
ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 17 straipsnio 5 dalies normų. Privatizuojant tokį turtą,
Vyriausyb÷s nustatyta tvarka tiesiogin÷s derybos gali būti vykdomos su vienu pirk÷ju, investavusiu
privatų kapitalą nustatytomis sąlygomis. Pareišk÷jos reikalavimai nukreipti į tai, kad būtų tęsiamos
valstyb÷s turto privatizavimo tiesioginių derybų būdu procedūros, kad tiesiogin÷s derybos būtų
vykdomos su juo, kaip vieninteliu potencialiu pirk÷ju, investavusiu privatų kapitalą. Pareišk÷ja,
būdama nuominink÷, kuri savininko (valstyb÷s) sutikimu iš esm÷s pagerino nuomos objektą taip,
kad pagerinimų, sudarančių didžiąją nuomos objekto vert÷s dalį, negalima atskirti nuo nuomos
objekto, siekia įgyti nuosavyb÷n nuomos objektą. Pagal prigimtį šios teis÷s normos ir jų pagrindu
susiklostę teisiniai santykiai yra civilinio teisinio pobūdžio (2004 m. kovo 18 d. nutartis).
2.2.4. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
Pareišk÷ja V. Ž. kreip÷si su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą
prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldyb÷s valdybos 2003 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. V180 „D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo Abramui Klabinui“ ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybę
suteikti jai Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 20 straipsnyje numatytas garantijas, t. y. perduoti neatlygintinai pareišk÷jos nuosavyb÷n
kitas lygiavertes gyvenamąsias patalpas, nes min÷tu sprendimu kitam asmeniui buvo atkurtos
nuosavyb÷s teis÷s į pareišk÷jos nuomotą butą Kaune, Vaisių gatv÷je.
Kauno miesto apylink÷s teisme nagrin÷jama kita byla pagal ieškinį Kauno miesto
savivaldybei ir savivaldyb÷s įmonei „Santakos butų ūkis“ d÷l V. Ž. įkeldinimo į min÷tas
gyvenamąsias patalpas (butą Kaune, Vaisių g.). Specialioji teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad iš šios
bylos medžiagos matyti, jog ieškinys grindžiamas tuo, kad savivaldyb÷s įmon÷ „Santakos butų

ūkis“, 2003 m. sausio 27 d. surašiusi šių gyvenamųjų patalpų apžiūros aktą, nepagrįstai nurod÷, kad
pareišk÷ja savo noru išsik÷l÷ iš jų, ir nepagrįstai 2003 m. sausio 29 d. akte nurod÷, kad min÷tos
patalpos yra patuštintos. Ieškinys taip pat grindžiamas tuo, kad pareišk÷ja n÷ra savo noru nutraukusi
patalpų nuomos sutarties, sudarytos 2000 m. vasario 11 d.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad pareišk÷jos reikalavimai, pareikšti šioje
administracin÷je byloje, yra glaudžiai susiję su civilin÷je byloje nagrin÷jamu reikalavimu d÷l
įkeldinimo į gyvenamąsias patalpas. Tik nustačius, ar pareišk÷ja yra gyvenamųjų patalpų, esančių
Kaune, Vaisių gatv÷je, nuominink÷, taip pat ar teis÷tai ji buvo iškeldinta iš šių gyvenamųjų patalpų,
gali būti sprendžiamas klausimas d÷l Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo 20 straipsnyje numatytų garantijų jai suteikimo.
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
jeigu vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teis÷s
aktu, kurio teis÷tumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrin÷damas
bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teis÷tumo klausimą. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, taip
pat siekiant užtikrinti operatyvų bylos nagrin÷jimą, darytina išvada, kad šioje administracin÷je
byloje pareišk÷jas ginčijamų klausimų (nors ir priimtų viešojo administravimo subjektų vykdant
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą)
teis÷tumo klausimas gali būti išspręstas min÷toje civilin÷je byloje. Byla nagrin÷tina bendrosios
kompetencijos teisme (2004 m. geguž÷s 26 d. nutartis).
2.2.5. D÷l žalos atlyginimo
Pareišk÷jas A. G. kreip÷si į apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš
psichiatrijos ligonin÷s 20 000 Lt turtin÷s ir 25 000 Lt neturtin÷s žalos atlyginimui. Anot pareišk÷jo,
žala buvo padaryta jį neteis÷tai patalpinant, laikant ir gydant psichiatrijos ligonin÷je.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą
administraciniai teismai sprendžia bylas d÷l turtin÷s ir neturtin÷s (moralin÷s) žalos, padarytos
fiziniam asmeniui ar organizacijai neteis÷tais valstyb÷s ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos,
tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje atlyginimo.
Pareišk÷jas A. G. ginčijo psichiatrijos ligonin÷s darbuotojų (gydytojų) veiksmų teis÷tumą,
abejodamas, ar teisingai jam buvo nustatytas susirgimas. Teis÷jų kolegija konstatavo, kad
diagnozuojant pareišk÷jui ligą ir v÷liau patalpinant bei laikant asmenį ligonin÷je jam buvo
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.
Kadangi pareišk÷jas reikalavo jam atlyginti turtinę žalą, padarytą netinkamai teikiant
sveikatos priežiūros paslaugas, byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2004 m. sausio
19 d. sprendimas).
***
Pareišk÷ja su skundu kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama
iš valstyb÷s priteisti 1000 Lt žalos atlyginimą. Ji nurod÷, kad 2003 m. rugs÷jo 6 d. buvo pavogtas
jos automobilis. Apie įvykį pareišk÷ja praneš÷ policijai. 2003 m. rugs÷jo 19 d. jai buvo pranešta,
kad rastas automobilio k÷bulas, tačiau rugs÷jo 23 d. nuvykusi į k÷bulo radimo vietą jo nerado.
Pareišk÷ja nurod÷, kad policijos komisariate ji išsiaiškino, jog jos automobilio k÷bulą rado bei
radimą įformino inspektorius S. S. Šis pareigūnas neužtikrino rasto automobilio k÷bulo, kaip daikto,
turinčio reikšm÷s nusikalstamai veikai tirti, apsaugos, paliko surastą k÷bulą miške, iš kur jis v÷l
buvo pavogtas. D÷l min÷to policijos pareigūno veiksmų jai buvo padaryta 1000 Lt materialin÷ žala.
Specialioji teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad pareišk÷ja savo skundo reikalavimą kildina
iš, jos manymu, neteis÷tų policijos pareigūno veiksmų (neveikimo), kuriais jis, suradęs galimą
tiriamo nusikaltimo objektą bei fiksuodamas šio objekto suradimą, neužtikrino rasto daikto

apsaugos. Daiktų, kurie yra galimi tiriamo nusikaltimo objektai, procesinio įforminimo, jų laikymo
bei saugojimo tvarkos nustatymas yra baudžiamojo proceso įstatymų reguliavimo dalykas, o
policijos pareigūnų atitinkami veiksmai vertintini kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai
(Baudžiamojo proceso kodekso 18, 91–94 straipsniai).
Pareišk÷jos skundas negali būti nagrin÷jamas administraciniame teisme, nes šios
rūšies teismui pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį nepriskiriama tirti
ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su bylos tyrimu. Skundas teismingas
bendrosios kompetencijos teismui (2004 m. birželio 22 d. nutartis).

2.2.6. D÷l skolos valstyb÷s biudžetui priteisimo likvidavus įmonę
Telšių apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija kreip÷si į apygardos administracinį teismą,
prašydama priteisti iš likviduotos įmon÷s „Mazroza“ teisių per÷m÷jo R. S. 30 174,61 Lt skolą
valstyb÷s biudžetui, likusią po įmon÷s likvidavimo. Pareišk÷ja nurod÷, kad min÷tai įmonei Šiaulių
apygardos teismas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių rajono skyriaus
prašymu 2003 m. kovo 4 d. nutartimi išk÷l÷ bankroto bylą. Inspekcija 2003 m. balandžio 7 d.
pateik÷ bankrutuojančios įmon÷s administratoriui 30 174,61 Lt kreditorinį reikalavimą, kurį
2003 m. birželio 11 d. nutartimi patvirtino Šiaulių apygardos teismas. Teismas nutar÷ taikyti R. S.
įmonei supaprastintą bankroto procesą, o užbaigus bankroto procedūrą, 2003 m. spalio 28 d.,
nusprend÷, kad įmon÷s veikla pasibaig÷. Įmon÷ 2003 m. lapkričio 27 d. išregistruota iš Lietuvos
Respublikos įmonių rejestro, o ją išregistravus liko nepatenkintas inspekcijos 30 174,61 Lt
kreditorinis reikalavimas. Po įmon÷s išregistravimo iš įmonių rejestro nebeliko mokesčių mok÷tojo,
kuriam mokesčių administratorius gal÷tų taikyti Mokesčių administravimo įstatyme Nr. 51-974
(1995 m. birželio 2 d. redakcija) numatytus neįvykdytų mokestinių prievolių išieškojimo veiksmus,
išieškojimą užtikrinančias priemones bei mokestin÷s nepriemokos pripažinimą beviltiška po
bankroto procedūros užbaigimo. Pareišk÷ja r÷m÷si Įmonių įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, pagal
kurią individualios (personalin÷s) įmon÷s turtas laikomas neatskirtu nuo įmonininko (savininko)
turto ir už įmon÷s prievoles įmonininkas atsako visu savo turtu, taip pat ir po įmon÷s likvidavimo.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos
teismui. Įmon÷, kurios nesumok÷tus mokesčius su delspinigiais reikalaujama priteisti į valstyb÷s
biudžetą, yra likviduota. Mokesčių išieškojimo klausimai, mokesčių mok÷tojui išk÷lus bankroto
bylą, remiantis bankroto procedūras reglamentuojančiomis teis÷s normomis, buvo bankroto byloje
sprendžiamų klausimų sud÷tin÷ dalis. Kartu nesumok÷tų mokesčių priteisimo teismingumo
klausimai tapo priklausomi nuo bankroto bylos teismingumo, o pastarosios yra teismingos
bendrosios kompetencijos teismams (CPK 1 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis). Ta aplinkyb÷, kad
bankroto byloje Telšių apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos, kaip kreditoriaus, reikalavimai
nebuvo patenkinti ir mokesčių inspekcija toliau siekia nesumok÷tų mokesčių priteisimo iš R. S.,
kaip likviduotos individualios įmon÷s savininko, lemia, kad ginčas, kuris jau buvo priskirtas
bendrosios kompetencijos teismui pagal Įmonių bankroto įstatymą, lieka bendrosios kompetencijos
jurisdikcijoje (2004 m. vasario 26 d. nutartis).
2.2.7. D÷l bausmę vykdančios institucijos veiksmų apskundimo
Pareišk÷jas J. K. su skundu kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą
prašydamas įpareigoti Vilniaus 2–ųjų pataisos namų administraciją pateikti teismui teikimą d÷l
lygtinio atleidimo nuo bausm÷s prieš terminą. Nurod÷, kad jis atitinka visas Baudžiamojo kodekso
ir Bausmių vykdymo kodekso numatytas sąlygas, kad teismui būtų pateiktas teikimas jį lygtinai
atleisti nuo bausm÷s prieš terminą, tačiau pataisos namų administracija jo nepateikia, t. y. nevykdo

įstatymo reikalavimų. Vertinti atliekančio bausmę asmens pasitaisymą yra teismo, bet ne įkalinimo
įstaigos prerogatyva.
Pareišk÷jas kreip÷si į apygardos administracinį teismą, kuris sprendžia ginčus d÷l
teis÷s viešojo ar vidaus administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 dalis).
Kadangi pataisos įstaiga, teikdama teikimą d÷l lygtinio atleidimo nuo bausm÷s prieš terminą,
vadovaujasi Bausmių vykdymo kodeksu, iškilo abejonių d÷l to, ar šis ginčas nagrin÷tinas
administraciniame ar bendrosios kompetencijos teisme.
Specialioji teis÷jų kolegija nustat÷, kad Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje
numatyta galimyb÷ apskųsti apygardos administraciniam teismui terminuoto laisv÷s at÷mimo
bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos pareigūno veiksmus bei sprendimus. Tačiau teis÷jų
kolegija nurod÷, kad ši įstatymo nuostata nereiškia, jog visais atvejais bausmę vykdančios
institucijos veiklos teisminę kontrolę atlieka bei bausmę vykdančios institucijos veikloje iškylančius
klausimus, kuriuos pagal įstatymą turi spręsti teismas, sprendžia apygardos administracinis teismas.
Administraciniam teismui teismingi tik tie ginčai, kurie susiję su bausmę vykdančios institucijos
administravimo veikla.
Keliami
klausimai
tiesiogiai
liečia
Baudžiamojo
proceso
kodekso
360, 362, 364 straipsniuose, Bausmių vykdymo kodekso 79 straipsnyje numatytas procedūras, tad
jie susiję su baudžiamaisiais teisiniais santykiais ir tod÷l turi būti sprendžiami bendrosios
kompetencijos teisme (2004 m. sausio 5 d. nutartis).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konsultacijos
(2004 m. sausio–birželio m÷n.)

POSKYRIO TURINYS
1.1. D÷l teis÷s normų taikymo administracinių teis÷s pažeidimų bylose
1.1.1. D÷l pažeidimo kvalifikacijos pakeitimo nagrin÷jant administracinio teis÷s pažeidimo bylą
1.1.2. D÷l baudos išieškojimo užtikrinimo
1.1.3. D÷l Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 130 straipsnio taikymo
1.2. D÷l teis÷s normų taikymo kitų kategorijų administracin÷se bylose
1.2.1. D÷l prokuroro įgaliojimų kreipiantis į teismą d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo
1.2.2. D÷l teis÷s kreiptis į administracinį teismą d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo
1.2.3. D÷l teismo išlaidų atlyginimo

1.1. D÷l teis÷s normų taikymo administracinių teis÷s pažeidimų bylose

1.1.1. D÷l pažeidimo kvalifikacijos pakeitimo nagrin÷jant administracinio teis÷s pažeidimo
bylą
2004 m. sausio 15 d. Nr. 02-04-22
Klausimas. Ar turi teisę muitin÷s pareigūnas, nagrin÷jantis muitin÷s kompetencijai priskirtą
administracinio teis÷s pažeidimo bylą, pakeisti protokole neteisingai nurodytą teis÷s pažeidimo
kvalifikaciją (straipsnio dalį), jei pažeidimo esm÷ nustatyta teisingai?
Konsultacija. Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso
284 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad organas (pareigūnas), nagrin÷damas administracinio teis÷s
pažeidimo bylą, turi teisę pakeisti nuorodą į šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teis÷s aktą,
numatantį atsakomybę už šį pažeidimą, jeigu administracinio teis÷s pažeidimo protokole nurodyta
administracinio teis÷s pažeidimo esm÷ yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio kodekso straipsnį,
straipsnio dalį ar kitą teis÷s aktą, numatantį atsakomybę už padarytą administracinį teis÷s
pažeidimą. Ši taisykl÷ taikytina ir administracinio teis÷s pažeidimo bylą nagrin÷jančiam muitin÷s
pareigūnui.
1.1.2. D÷l baudos išieškojimo užtikrinimo
2004 m. sausio 15 d. Nr. 02-04-22

Klausimas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau –
ATPK) 269 straipsnio 2 dalį, padarius pažeidimus, numatytus šio kodekso 209, 2091, 2092, 2093,
2096, 210 straipsniuose, baudos išieškojimui užtikrinti leidžiama paimti daiktus (vertybes) iš
pažeidimą padariusio asmens, jeigu jis Lietuvos Respublikoje neturi nuolatin÷s gyvenamosios

vietos. Ar muitin÷s pareigūnas baudos išieškojimui užtikrinti gali už min÷tus teis÷s pažeidimus
paimti pažeid÷jo asmeninius daiktus: papuošalus, laikrodžius, fotoaparatus ir kt.?
Konsultacija. ATPK 269 straipsnyje kalbama tik apie daiktus ir dokumentus, kurie yra
teis÷s pažeidimo įrankis arba tiesioginis objektas, tod÷l klausime pateiktame pavyzdyje nurodyti
asmeniniai teis÷s pažeidimą padariusio asmens daiktai negali būti paimami.
Klausimas. Ar vykdant teismo sprendimą administracinio teis÷s pažeidimo byloje muitin÷s
pareigūnas privalo pažeid÷jui grąžinti prekes, transporto priemones, jeigu teismo paskirta bauda
nesumok÷ta?
Konsultacija. ATPK 314 straipsnis nenumato, kad nesumok÷tos baudos išieškojimą būtų
galima nukreipti į turtą, kuris n÷ra išvardytas šiame straipsnyje (darbo užmokestis ar kitoks
uždarbis, pensija ar stipendija). Klausime pateiktu atveju paskirtos baudos nesumok÷jimas nestabdo
prekių ir transporto priemonių sugrąžinimo.

1.1.3. D÷l Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 130 straipsnio
taikymo
2004 m. kovo 5 d. Nr. 02-04-02
Klausimas. Pagal Lietuvos Respublikos valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos įstatymą
Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos pareigūnai turi teisę pasienio ruože stabdyti transporto
priemones ir jas apžiūr÷ti. Ar asmenys, nepaklūstantys Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos
pareigūno reikalavimams sustabdyti transporto priemonę, gali būti patraukti administracin÷n
atsakomyb÷n pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau –
ATPK) 130 straipsnį?
Konsultacija. ATPK 130 straipsnyje numatyta administracin÷ atsakomyb÷ už nepaklusimą
uniformuoto policijos pareigūno teis÷tam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat
pasitraukimą iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos, pažeidžiant Kelių eismo
taisykles. Šiame straipsnyje numatyto administracinio teis÷s pažeidimo objektu laikytina
norminiuose teis÷s aktuose įtvirtinta kelių eismo organizavimo tvarka. Objektyviai šis pažeidimas
reiškiasi tuo, kad asmuo nepaklūsta teis÷tam uniformuoto policijos pareigūno reikalavimui
sustabdyti transporto priemonę. Asmeniui pasienio ruože nepaklusus Valstyb÷s sienos apsaugos
tarnybos pareigūno teis÷tam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę yra k÷sinamasi ne į kelių
eismo organizavimo tvarką, o į norminiuose teis÷s aktuose, reglamentuojančiuose teisinį režimą
pasienio ruože, nustatytą valdymo tvarką. Be to, Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos, kuriai
įstatymu yra pavestos specifin÷s funkcijos, pareigūnai, įvertinus Lietuvos Respublikos policijos
veiklos įstatymo 2, 5 straipsnių, Lietuvos Respublikos valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos įstatymo
2, 5 straipsnių nuostatas, nelaikytini policijos pareigūnais. Atsižvelgiant į šiuos argumentus darytina
išvada, kad asmenys, nepaklusę Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos pareigūno teis÷tam
reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK
130 straipsnį netrauktini. Tokia veika atitinka ATPK 187 straipsnio 2 dalyje numatyto
administracinio teis÷s pažeidimo objektyviuosius požymius (Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos
(...) pareigūno teis÷to nurodymo ar reikalavimo nevykdymas).
1.2. D÷l teis÷s normų taikymo kitų kategorijų administracin÷se bylose

1.2.1. D÷l prokuroro įgaliojimų kreipiantis į teismą d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų
gynimo
2004 m. sausio 15 d. Nr. 01-02-07
Klausimas. Ar prokuroras gali be specialaus Generalin÷s prokuratūros įgaliojimo kreiptis į
administracinį teismą d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo?
Konsultacija. Prokuratūros įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Generalin÷s
prokuratūros prokurorai turi prokuroro įgaliojimus veikti visuose teismuose. Pagal to paties
įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą prokurorai, tur÷dami pagrindą manyti, kad pažeisti teis÷s
aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu,
prašymu.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio
3 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas imasi nagrin÷ti administracinę bylą pagal prokuroro <…>
kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo. Pagal ABTĮ
56 straipsnį įstatymų nustatytais atvejais prokuroras gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų
apgintas viešasis interesas arba apgintos valstyb÷s, savivaldyb÷s ir asmenų teis÷s bei įstatymų
saugomi interesai (ABTĮ 56 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju prokuroras turi bylos šalies procesines
teises ir pareigas (ABTĮ 56 straipsnio 2 dalis).
Šių Prokuratūros įstatymo ir ABTĮ nuostatų pagrindu darytina išvada, kad prokuroras,
įgyvendindamas jam įstatymu suteiktus įgaliojimus teisme ginti viešąjį interesą, veikia ne kaip
Generalin÷s prokuratūros atstovas, o kaip valstyb÷s įgaliotas pareigūnas.
Taigi gindamas viešąjį interesą Generalin÷s prokuratūros prokuroras turi teisę kreiptis į
administracinį teismą ir dalyvauti administracin÷s bylos nagrin÷jime be specialaus generalinio
prokuroro įgaliojimo.

1.2.2. D÷l teis÷s kreiptis į administracinį teismą d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo
2004 m. kovo 10 d. Nr. 01-01-65
Klausimas. Koks subjektas (prokuroras ar Generalin÷ prokuratūra) turi teisę kreiptis į
administracinį teismą d÷l valstyb÷s ir kitų viešųjų interesų gynimo, kai ginčo dalykas susijęs su
nuosavyb÷s teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimu?
Konsultacija. Prokuratūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlikdami savo
funkcijas prokurorai turi įgaliojimus veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. To paties
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Generalin÷s prokuratūros prokurorai turi prokuroro įgaliojimus
veikti visuose teismuose, o 3 dalyje – kad teritorin÷s prokuratūros prokurorai turi prokuroro
įgaliojimus veikti teismuose pagal generalinio prokuroro ar jo pavaduotojo nustatytą kompetenciją.
Prokuratūros įstatymo 9 straipsnio, apibr÷žiančio teritorinių prokuratūrų kompetenciją,
1 dalyje nustatyta, kad teritorines prokuratūras steigia ir jų kompetenciją nustato generalinis
prokuroras, atsižvelgdamas į apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijas. Tiek apygardų
prokuratūrų prokurorams (9 straipsnio 3 dalies 8 punktas), tiek apylinkių prokuratūrų prokurorams
(9 straipsnio 4 dalies 7 punktas) įstatymas suteikia teisę ginti viešąjį interesą.
Pagal to paties įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą prokurorai, tur÷dami pagrindą
manyti, kad pažeisti teis÷s aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į
teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu.
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio 3 dalies 3 punktas
numato, jog teismas imasi nagrin÷ti administracinę bylą pagal prokuroro <…> kreipimąsi įstatymų
nustatytais atvejais d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo. Pagal ABTĮ 56 straipsnį įstatymų

nustatytais atvejais prokuroras gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis
interesas arba apgintos valstyb÷s, savivaldyb÷s ir asmenų teis÷s bei įstatymų saugomi interesai
(56 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju prokuroras turi bylos šalies procesines teises ir pareigas
(56 straipsnio 2 dalis).
Min÷tų Prokuratūros įstatymo ir ABTĮ nuostatų pagrindu darytina išvada, kad prokuroras,
įgyvendindamas jam įstatymu suteiktus įgaliojimus teisme ginti viešąjį interesą, veikia kaip
valstyb÷s įgaliotas pareigūnas pagal kompetenciją, t. y. be atskiro generalinio prokuroro įgaliojimo
generalin÷s prokuratūros prokurorai turi teisę veikti visuose Respublikos teismuose, apygardų
prokuratūrų prokurorai – atitinkamos apygardos teismuose, apylink÷s prokuratūros prokurorai –
atitinkamos apylink÷s teisme.
Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalis nustato įpareigojimą sprendimą d÷l
nuosavyb÷s teisių į žemę, vandens telkinius, miškus pri÷musiai ar žem÷s reformą kontroliuojančiai
institucijai, nustačiusiai, kad sprendimas d÷l žem÷s įsigijimo priimtas pažeidžiant įstatymus ir kilus
d÷l to ginčui, inicijuoti priimto sprendimo panaikinimą teismine tvarka. Tokiais atvejais ši
institucija privalo kreiptis į prokuratūrą d÷l viešojo intereso gynimo teisme.
Atsižvelgiant į min÷tų Prokuratūros įstatymo ir ABTĮ normų sistemin÷s analiz÷s pagrindu
padarytą išvadą, Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatos įgyvendinimas turi būti
siejamas su atitinkamų prokurorų kompetencija. Tod÷l apskrities viršininko administracija ar kita
Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnyje nurodyta institucija d÷l viešojo intereso gynimo teismine
tvarka nuosavyb÷s teisių į žemę, vandens telkinius ar mišką atkūrimo procese tur÷tų kreiptis į
teritorinę prokuratūrą, veikiančią teismo, kuriam priskirtinas atitinkamas ginčas, teritorijoje. Tokiu
atveju atitinkamos apygardos (apylink÷s) prokuratūros prokuroras turi teisę be atskiro generalinio
prokuroro įgaliojimo kreiptis į tos apygardos (apylink÷s) teismą d÷l viešojo intereso gynimo.

1.2.3. D÷l teismo išlaidų atlyginimo
2004 m. geguž÷s 17 d. Nr. 02-03-1071
Klausimas. Ar atlygintinos pareišk÷jo išlaidos, numatytos Administracinių bylų teisenos
įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje, jei skundas yra patenkinamas iš dalies?
Konsultacija. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teis÷ gauti iš kitos šalies išlaidų
atlyginimą.
Tuo atveju, kai teismo sprendimu patenkinami ne visi skundo reikalavimai, teismas,
vadovaudamasis ABTĮ 4 straipsnio 5 dalyje įtvirtintais protingumo ir teisingumo kriterijais, turi
įvertinti, kiek pareišk÷jo naudai yra priimtas teismo sprendimas, ir atitinkamai nuspręsti, kokia dalis
pareišk÷jo patirtų teismo išlaidų, numatytų ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje, jam turi būti atlyginta.

2. EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOS APŽVALGA
(2004 m. sausio 1 d.–2004 m. birželio 30 d.)
POSKYRIO TURINYS
2.1. Bendrijos teis÷s principai
2.1.1. 2004 m. birželio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje
Recheio-Cash & Carry SA prieš Fazenda Publica/Registro Nacional de Pessoas Colectivas,
Ministerio Publico (C-30/02)
2.2. Institucin÷ teis÷
2.2.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Jégo-Quéré et Cie SA (C-263/02 P)
2.3. Laisvas prekių jud÷jimas
2.3.1. 2004 m. vasario 5 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Prancūziją (C-24/00)
2.3.2. 2004 m. vasario 12 d. sprendimas byloje
Aslantrans AG prieš Komisiją (T-282/01)
2.3.3. 2004 m. birželio 17 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Belgijos Karalystę (C-255/03)
2.4. Laisvas paslaugų jud÷jimas
2.4.1. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje
Ludwig Leichtle prieš Bundesanstalt fuer Arbeit (C-8/02)
2.5. Įsisteigimo laiv÷
2.5.1. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje
Hughes de Lasteyrie du Saillant prieš Ministre de l‘Economie, des finances et de l‘Industrie
(C-9/02)
2.5.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Felix Kapper (C-476/01)
2.6. Laisvas asmenų jud÷jimas
2.6.1. 2004 m. kovo 23 d. prejudicinis sprendimas byloje
Brian Francis Collins prieš Secretary of State for Work and Pensions (C-138/02)
2.7. Konkurencija
2.7.1. 2004 m. kovo 16 d. prejudicinis sprendimas byloje
AOK Bundesverband ir kiti prieš Ichthyol-Gesellschaft, Hermani & Co ir kiti
(C-264/01, C-306/01 ir C-255/01)
2.7.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Health GmbH & Co.OHG prieš NDC Health GmbH & Co.KG (C-418/01)
2.8. Valstyb÷s pagalba
2.8.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Italijos Respubliką (C-99/02)
2.8.2. 2004 m. birželio 29 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Tarybą (C-110/02)
2.9. Socialin÷ politika
2.9.1. 2004 m. sausio 7 d. prejudicinis sprendimas byloje
K. B. prieš National Health Service Pensions Agency (C-117/01)
2.9.2. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje
Marėa Paz Merino Gómez prieš Continental Industrijas del Caucho SA (C-342/01)
2.9.3. 2004 m. geguž÷s 27 d. prejudicinis sprendimas byloje
Edeltraud Elsner-Lakeberg prieš Land Nordrhein-Westfalen (C-285/02)

2.10. Žem÷s ūkis / Bendrijos teis÷s principai
2.10.1. 2004 m. sausio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje Kuehne & Heitz NV prieš
Productshap voor Pluimvee en Eieren (C-453/00)
2.10.2. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH prieš Werner Jaeger (C-182/01)

2.1. BENDRIJOS TEISöS PRINCIPAI
2.1.1. 2004 m. birželio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje
Recheio-Cash & Carry SA prieš Fazenda Publica/Registro Nacional de Pessoas Colectivas,
Ministerio Publico (C-30/02)
D÷l ES teis÷s išaiškinimo be teis÷to pagrindo sumok÷tų įmokų grąžinimo srityje kreip÷si Tribunal
Tributario de Primeira Instancia Lissabon (Portugalija).
Terminai: be teis÷to pagrindo sumok÷tų įmokų grąžinimas; 90 dienų terminas ieškiniui pareikšti;
efektyvumo principas.
Esmin÷ prejudicinio sprendimo nuostata:
Nacionalin÷ nuostata, numatanti 90 dienų terminą paduoti ieškiniui d÷l įmokų, surinktų pažeidžiant
ES teisę, grąžinimo, neprieštarauja ES teis÷s efektyvumo principui.
Prejudicinio sprendimo turinys:
1998 m. lapkričio 5 d. Recheio-Cash & Carry SA (toliau Recheio) įregistravo įmon÷s kapitalo
padidinimą nacionaliniame juridinių asmenų registre ir sumok÷jo įregistravimo įmoką.
2001 m. liepos 11 d. ji padav÷ ieškinį d÷l sumok÷tos įmokos grąžinimo. Recheio r÷m÷si tuo, kad ši
įmoka pažeidžia ES teisę, t. y. 1969 m. liepos 17 d. direktyvos 69/335/EEB d÷l netiesioginių
mokesčių kapitalo pritraukimui (toliau – Direktyva) 10 straipsnio c punktą ir 12 straipsnio
1 pastraipos e punktą. Pagal ETT praktiką šios Direktyvos nuostatos draudžia nustatyti įmoką už
kapitalo padidinimo įregistravimą nacionaliniuose juridinių asmenų registruose, jei tokia įmoka,
remiantis Direktyva, iš esm÷s reiškia mokestį.
Valstyb÷s nar÷s yra įpareigotos grąžinti įmokas, surinktas pažeidžiant Bendrijos teisę. Tribunal
Tributario de Primeira Instancia nuomone, Recheio tur÷jo paduoti ieškinį per mokesčių proceso
nuostatų numatytą 90 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo termino, skirto įmokai savanoriškai
sumok÷ti, pabaigos, ir šio termino nesilaik÷.
ETT yra pažym÷jęs, kad neteis÷tai surinktų įmokų grąžinimas skirtingose valstyb÷se nar÷se arba net
vienos valstyb÷s nar÷s viduje priklausomai nuo įmokos rūšies yra skirtingai reglamentuojamas.
Bendrijos teis÷s normos be teisinio pagrindo surinktų nacionalinių įmokų grąžinimo klausimų
nereglamentuoja. Kokie teismai kompetentingi nagrin÷ti tokias bylas ir kokiomis proceso normomis
jie turi vadovautis, gindami iš ES teis÷s kylančias piliečių teises, nustato nacionalin÷s teis÷s
normos. Tačiau teisinis reglamentavimas negali būti mažiau palankus nei taikomas išimtinai

nacionaliniais atvejais (ekvivalentiškumo principas) ir negali neproporcingai apsunkinti ES teis÷s
sistemos suteikiamų teisių įgyvendinimo ar padaryti tokio įgyvendinimo neįmanomu (efektyvumo
principas).
Tribunal Tributario de Primeira Instancia nustat÷, kad 90 dienų terminas taikomas visoms teisių,
susijusių su mokesčių mok÷jimu, gynimo priemon÷ms, besiremiančioms tiek nacionaline, tiek ES
teise.
ETT prašoma išaiškinti, ar nuostata, įtvirtinanti 90 dienų terminą ieškiniui d÷l įmokų, surinktų
pažeidžiant Bendrijos teisę, grąžinimo pareikšti, neprieštarauja ES teis÷s efektyvumo principui.
ETT konstatavo, kad terminų ieškiniams pareikšti nustatymas suteikia teisinį tikrumą, kuris saugo
tiek įmokų mok÷tojus, tiek jas renkančias įstaigas, tod÷l yra suderinamas su ES teise.
90 dienų terminas yra pakankamai ilgas, kad įmokos mok÷tojas, gerai susipažinęs su esama
pad÷timi, gal÷tų priimti sprendimą paduoti ieškinį ir surinkti visą tam reikalingą faktinę ir teisinę
medžiagą. ETT taip pat pažym÷jo, kad net jei valstyb÷ nar÷ laiku neperk÷l÷ Direktyvos į savo
nacionalinę teisę, ES teis÷ nedraudžia jai atsikirtimą į ieškinį d÷l išmokų, surinktų pažeidžiant ES
teisę, grąžinimo grįsti tuo, kad praleistas nacionalinių normų nustatytas terminas ieškiniui pareikšti.
ETT nusprend÷, kad nacionalinių normų nustatytas 90 dienų terminas ieškiniui d÷l įmokų, surinktų
pažeidžiant ES teisę, grąžinimo neapsunkina ir nepadaro neįmanomo Bendrijos teisin÷s sistemos
suteiktų teisių įgyvendinimo, t. y. nepažeidžia Bendrijos teis÷s efektyvumo principo.
2.2. INSTITUCINö TEISö
2.2.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Jégo-Quéré et Cie SA (C-263/02 P)
D÷l PIT sprendimo priimti privataus asmens ieškinį, kuriuo siekiama panaikinti visuotinai
privalomą ES teis÷s aktą (reglamentą), panaikinimo kreip÷si Komisija.
Terminai: teismin÷s gynybos priemon÷; fizinio ar juridinio asmens ieškinio d÷l reglamento
panaikinimo pri÷mimas.
Esmin÷s sprendimo nuostatos:
ETT panaikino PIT sprendimą priimti privataus asmens ieškinį d÷l Bendrijos reglamento
panaikinimo.
Fiziniai ar juridiniai asmenys negali ginčyti bendros paskirties ES teis÷s aktų, tokių kaip
reglamentas, tiesiogiai kreipdamiesi į EB teismines institucijas.
Sprendimo turinys:
Jégo-Quéré et Cie yra žvejybos įmon÷, įsikūrusi Prancūzijoje ir žvejojanti jūros lydekas daugiausia
Airijos pietiniuose vandenyse. Ji naudojo 80 mm akių skersmens tinklus, uždraustus Komisijos
reglamentu Nr. 1162/2001. Reglamentas nustato priemones, skirtas europinių jūrų lydekų ištekliams
atstatyti, ir su tuo susijusias žvejybos laivų vykdomos veiklos kontrol÷s sąlygas. Jégo-Quéré et Cie
kreip÷si į PIT d÷l šio reglamento 3 straipsnio d punkto ir 5 straipsnio, kurie nustato minimalų
100 mm tinklo akių skersmenį, panaikinimo.

2002 m. geguž÷s 3 d. PIT pri÷m÷ šį ieškinį, taip sulaužydamas nusistov÷jusią praktiką, pagal kurią
fizinis ar juridinis asmuo negali ginčyti bendros paskirties ES teis÷s aktų, išskyrus tuos atvejus, kai
jie turi tiesioginį poveikį tokiems asmenims d÷l tam tikrų tokių asmenų išskirtinių savybių arba d÷l
faktin÷s situacijos, kuri išskiria juos iš visų kitų asmenų.
Savo sprendimą priimti ieškinį PIT motyvavo tuo, kad yra būtina užtikrinti pareišk÷jui teisę į
teisminę gynybą, kurios nesuteik÷ nacionalin÷ teis÷. PIT taip pat apibr÷ž÷, kada reglamentas turi
tiesioginį poveikį asmeniui:
– Bendrijos teis÷s nuostatos turi būti aktualios konkrečiam asmeniui;
– aiškus ir tiesioginis poveikio būdas turi nustatyti asmeniui įpareigojimus arba apriboti jo teises.
Skųsdama tokį PIT sprendimą, Komisija kreip÷si į ETT, teigdama, kad PIT tur÷jo atmesti ieškinį
kaip nepriimtiną.
ETT patvirtino, kad EB sutartis nustat÷ išsamią ir efektyvią teisin÷s gynybos sistemą, skirtą ginti
piliečių teises ES teis÷s sistemoje. Asmenys turi tur÷ti galimybę ginti savo teises, kurias jiems
suteikia ES teis÷ ir kreiptis į teismą, kad šis išnagrin÷tų jų pretenzijas.
EB sutartis nustat÷ veiksmingą sistemą, užtikrinančią ES institucijų aktų teis÷tumo kontrolę,
paduodant ieškinius ETT ar PIT. Pagal šią sistemą fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems yra skirtas
EB aktas ir kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susiję, turi galimybę ginčyti šiuos aktus,
pareikšdami ieškinius d÷l panaikinimo.
Tačiau bendros paskirties teis÷s aktai, tokie kaip reglamentai, negali būti ginčijami tiesiogiai
kreipiantis į EB teismines institucijas.
Fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys, kad tam tikras reglamentas būtų panaikintas, gali tai
padaryti kitais dviem būdais:
– netiesiogiai ginčyti tokį reglamentą EB teismin÷se institucijose pagal EB sutarties 241 straipsnį;
– ginčyti reglamento veiksmingumą nacionaliniuose teismuose ir prašyti, kad šie kreiptųsi į ETT d÷l
prejudicinio sprendimo pri÷mimo.
ETT pažym÷jo, kad tikrinti nacionalinių teis÷s normų, priimtų siekiant taikyti reglamentą, teis÷tumą
turi valstybių narių teismai. ETT kompetencijai nepriklauso, nagrin÷jant ieškinį d÷l panaikinimo,
tikrinti, ar nacionalin÷ teismų sistema yra efektyvi, ir, esant negatyviam atsakymui, priimti tokį
ieškinį. Toks supratimas leistų Bendrijos teis÷jui aiškinti nacionalinę proceso teisę ir taip viršyti
savo įgaliojimus.
Tai, kad reglamentas taikomas tiesiogiai, nesikišant nacionalin÷ms valdžios institucijoms, dar
nereiškia, kad ūkin÷s veiklos dalyviai, kurių veikla tiesiogiai susijusi su minimu reglamentu, tik po
jų teisių pažeidimo gali ginčyti reglamento galiojimą. Nacionalin÷je teis÷je gali būti numatyta ir
tokio ūkin÷s veiklos dalyvio galimyb÷ ginčyti reglamento galiojimą nustatantį nacionalinį aktą,
kartu ir netiesiogiai ginčyti patį reglamentą.
Įmon÷s Jégo-Quéré et Cie ginčijami straipsniai yra bendro pobūdžio ir negali būti suprantami kaip
tiesiogiai ir konkrečiai susiję su min÷ta įmone. Teismas bylose Plaumann prieš Komisiją (C-25/62)
ir Komisija prieš Nederlandse Antillen (C-142/00) yra pasisakęs, kad individualus ir konkretus
ryšys reiškiasi d÷l išskirtinių savybių, lyginant pareišk÷ją su kitais ūkin÷s veiklos dalyviais. Tai, kad

Jégo-Quéré et Cie yra vienintel÷ įmon÷, gaudanti jūros lydekas šiaur÷s Airijos vandenyse, nedaro
jos išsiskiriančios tam tikromis savyb÷mis.
ETT panaikino PIT sprendimą ir pareišk÷jo Jégo-Quéré et Cie ieškinio d÷l reglamento panaikinimo
nepri÷m÷.
2.3. LAISVAS PREKIŲ JUDöJIMAS
2.3.1. 2004 m. vasario 5 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Prancūziją (C-24/00)
D÷l nustatymo, kad Prancūzijos Respublika pažeid÷ savo įsipareigojimus pagal EB sutarties
28 straipsnį, kreip÷si Europos Bendrijų Komisija.
Terminai: valstyb÷s nar÷s įsipareigojimų pagal EB sutartį pažeidimas; EB sutarties
28, 30 straipsniai; nacionalin÷ nuostata, kurioje pateiktas į maisto produktus leidžiamų d÷ti
maistinių medžiagų baigtinis sąrašas; lygiaverčio poveikio priemon÷s; pateisinimas; visuomen÷s
sveikata; vartotojų teisių gynyba; proporcingumas.
Esmin÷s sprendimo nuostatos:
Prancūzijoje sukurta išankstinių leidimų d÷l prekiavimo valstyb÷se nar÷se pagamintais bei
pardavin÷jamais maisto produktais, kurie yra praturtinti maistin÷mis medžiagomis, išdavimo
sistema riboja laisvą prekių jud÷jimą.
Kompetentingos Prancūzijos institucijos turi teisę atmesti prašymus suteikti leidimą tik tada, jei
maistin÷s medžiagos kelia realią gr÷smę visuomen÷s sveikatai. Realios gr÷sm÷s buvimas turi būti
pagrįstas naujausiais moksliniais tyrimais, kurie yra žinomi sprendimo atmesti prašymą įtraukti
maistines medžiagas į sąrašą, momentu.
Sprendimo turinys:
Prancūzijoje uždrausta platinti tam tikrus maisto produktus, kurių sud÷tyje yra papildomų maistinių
medžiagų (vitaminų, mineralinių druskų, amino rūgščių ir kt.). Išimtis daroma tik maisto
produktams, praturtintiems maistin÷mis medžiagomis, kurias po išankstinio tikrinimo Prancūzija
įvardija kaip leistinas naudoti. Kitų valstybių narių verslininkams, norintiems prekiauti maistin÷mis
medžiagomis praturtintais maisto produktais, kilo sunkumų gauti tam būtiną Prancūzijos leidimą.
Jie kreip÷si į Komisiją, kuri 2000 m. inicijavo procesą ETT.
ETT nurod÷, kad visuomen÷s sveikatai apsaugoti skirta nacionalin÷ išankstinių leidimų procedūra,
taikoma valstyb÷se nar÷se pagamintų ir maistin÷mis medžiagomis praturtintų maisto produktų
platinimui Prancūzijoje, iš esm÷s neriboja laisvo prekių jud÷jimo, jei yra laikomasi tokių sąlygų:
– maistinių medžiagų įtraukimo į nacionalinį leistinų medžiagų sąrašą procedūra turi būti
nesud÷tinga ir atliekama per protingus terminus;
– jei prašymas įtraukti maistines medžiagas į sąrašą yra atmetamas, turi būti numatyta galimyb÷
apskųsti tokį sprendimą teismui;
– kompetentingos nacionalin÷s institucijos prašymą įtraukti maistinę medžiagą į bendrą sąrašą
gali atmesti tik esant realiam pavojui visuomen÷s sveikatai.

ETT primin÷, kad nors priimti sprendimą, kokiu lygiu turi būti saugoma visuomen÷s sveikata,
priklauso valstybių narių kompetencijai, tačiau remiantis proporcingumo principu jos turi apsiriboti
tik būtinomis priemon÷mis.
ETT pabr÷ž÷, kad taip pat būtina įsitikinti, ar gr÷sm÷s visuomen÷s sveikatai buvimas, kuriuo
remiamasi, atmetant prašymą, yra pagrįstas naujausia ir pakankamai įrodyta moksline informacija.
Prancūzija negali drausti prekiauti savo teritorijoje maisto produktais, prisotintais maistin÷mis
medžiagomis, remdamasi vieninteliu argumentu, kad naujos maistin÷s medžiagos d÷l savo
maistingųjų savybių negali būti pripažįstamos būtinomis.
Prancūzija nesilaik÷ reikalavimo nuosekliai ištirti pasekmes, kilsiančias vartojant tokius maisto
produktus, kurių sud÷tyje yra maistinių medžiagų. Be to, leidimų suteikimo procedūra yra pernelyg
paini. Numatyta teisių gynimo procedūra yra sud÷tinga ir neaiški. Ji n÷ra reglamentuojama bendro
pobūdžio teis÷s aktuose. Nenustatyti tinkami terminai veiksmams atlikti.
ETT nusprend÷, kad Prancūzijos išankstinių leidimų išdavimo procedūra turi būti kvalifikuojama
kaip pasl÷pta lygiaverčio poveikio priemon÷, ribojanti laisvą prekių jud÷jimą.

2.3.2. 2004 m. vasario 12 d. sprendimas byloje
Aslantrans AG prieš Komisiją (T-282/01)

D÷l 2001 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo REM 19/00, kuriuo Vokietijos Federacin÷s
Respublikos paraiška d÷l importo muitų sugrąžinimo ieškovei buvo atmesta, panaikinimo kreip÷si
Aslantrans AG (Šveicarija).
Terminai: muitų teis÷; importo muitų sugrąžinimas; transportavimo metu pavogtas cigarečių
krovinys; ypatingojo atvejo sąvoka, remiantis Reglamento (EEG) Nr. 2454/93 905 straipsniu;
terminų laikymasis.
Esmin÷s sprendimo nuostatos:
Norint susigrąžinti sumok÷tą muitą, yra būtinos dvi sąlygos:
– ypatinga situacija;
– apgaul÷s arba akivaizdaus aplaidumo požymių nebuvimas suinteresuoto asmens veiksmuose.
Vagyst÷ nesukuria ypatingos situacijos, nes kiti ūkin÷s veiklos dalyviai, veikiantys toje pačioje
rinkoje, taip pat rizikuoja būti apvogti.
Sprendimo turinys:
1997 m. geguž÷s 14 d. Aslantrans AG Antverpeno uosto muitinei pateik÷ deklaraciją d÷l
12 110 000 cigarečių išorinio tranzito iš Antverpeno į Juodkalniją. Paskirties muitine buvo nurodyta
Karawanken/Rosenbach (Austrija). Įvažiuojant į ES teritoriją vilkikas, priekaba ir krovinys buvo
išmuitinti.
Geguž÷s 15 d. vilkikas, priekaba ir cigarečių krovinys buvo pavogti Vokietijos greitkelio poilsio
aikštel÷je netoli Olandijos ir Belgijos sienos. Birželio 2 d. vilkikas buvo surastas Vokietijoje, o
birželio 3 d. tuščia priekaba rasta Belgijoje. Vokietijos kriminalin÷ policija prad÷jo ikiteisminį
tyrimą d÷l vagyst÷s.

1997 m. geguž÷s 27 d. Hauptzollamt Koblenz (Vokietija), remdamasi Tarybos reglamento
Nr. 2913/92 203 straipsniu, nustat÷ 395 392,01 Vokietijos markių skolą muitinei už cigaretes.
1998 m. geguž÷s 28 d. Aslantrans AG, sumok÷jusi reikalaujamą sumą, kreip÷si į Vokietijos
valdžios institucijas, kad šios sugrąžintų importo muitą už pavogtas cigaretes. Vokietijos finansų
ministras kreip÷si į Komisiją, kad ši išd÷stytų savo nuomonę d÷l importo muitų grąžinimo.
2001 m. liepos 18 d. Komisija nusprend÷, kad Aslantrans AG neturi teis÷s į importo muito
susigrąžinimą, nes vagyst÷ ir kitos aplinkyb÷s nesukuria ypatingos situacijos, numatytos Muitin÷s
kodekso 239 straipsnyje. Aslantrans AG 2001 m. lapkričio 2 d. kreip÷si į PIT.
PIT pažym÷jo, kad, norint susigrąžinti sumok÷tą muitą, yra būtinos dvi sąlygos:
– ypatinga situacija;
– apgaul÷s arba akivaizdaus aplaidumo požymių suinteresuoto asmens veiksmuose nebuvimas (byla
De Haan, C-61/98).
Importo ar eksporto muito susigrąžinimas arba atleidimas nuo jo mok÷jimo yra išimtis iš normalaus
importo ar eksporto režimo, d÷l to taisykl÷s, numatančios šio muito susigrąžinimą, turi būti
aiškinamos labai griežtai (byla Soehl & Soehlke, C-48/98).
PIT nuomone, aplinkyb÷s, kurioms esant susidaro ypatinga situacija, gali būti nustatytos tik tada,
kai pareišk÷jas atsiduria išskirtin÷je pad÷tyje, lyginant jį su kitais ūkin÷s veiklos dalyviais,
vykdančiais tą pačią veiklą.
PIT nusprend÷, kad vagyst÷ nesukuria išskirtin÷s pad÷ties, nes kiti ūkin÷s veiklos dalyviai,
veikiantys toje pačioje rinkoje, taip pat rizikuoja būti apvogti.
Išnagrin÷jęs visus Aslantrans AG motyvus, PIT ieškinį d÷l importo muitų sugrąžinimo atmet÷.

2.3.3. 2004 m. birželio 17 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Belgijos Karalystę (C-255/03)
D÷l nustatymo, kad Belgijos Karalyst÷ neįvykd÷ savo įsipareigojimų pagal EB Sutarties
28 straipsnį. Ji pri÷m÷ ir nepanaikino nuostatos, pagal kurią Valonijoje pagamintiems arba
perdirbtiems tam tikros kokyb÷s produktams suteikiamas „Valonijos kokyb÷s ženklas“.
Terminai: valstyb÷s nar÷s įsipareigojimų pagal EB sutartį pažeidimas; laisvas prekių jud÷jimas;
lygiaverčio poveikio priemon÷s; kokyb÷s ir kilm÷s ženklas; Valonijos kokyb÷s ženklas.
Esmin÷s sprendimo nuostatos:
Jei kokyb÷s ženklas iš esm÷s patvirtina, kad tam tikras produktas yra pagamintas konkrečioje
geografin÷je vietov÷je ir pasižymi specifin÷mis savyb÷mis, tai gali riboti laisvą prekių jud÷jimą.
Tokia nuostata pripažintina pasl÷pta EB sutarties 28 straipsnyje uždrausta lygiaverčio poveikio
priemone.
Suteikiant kokyb÷s ženklą turi būti atsižvelgiama išimtinai į esminius produkto požymius, o ne į
geografinę kilmę.

Sprendimo turinys:
Valonijos vyriausyb÷ 1989 m. rugs÷jo 7 d. dekretu įved÷ „Valonijos kokyb÷s ženklą“. Šis kokyb÷s
ženklas nustato, kad juo paženklinti Valonijoje pagaminti arba perdirbti produktai pasižymi
specifin÷mis savyb÷mis, įrodančiomis tam tikrą kokyb÷s lygmenį. Būtina sąlyga šiam ženklui įgyti
yra produkto pagaminimas ar perdirbimas Valonijoje.
Komisijos nuomone, ši nuostata pažeidžia EB sutarties 28 straipsnį, kuriuo valstybių narių
tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio
priemon÷s. Belgija pritar÷ tokiai Komisijos nuomonei ir 1999 m. gruodžio 20 d. perdav÷ Komisijai
dekreto projektą, pagal kurį kokyb÷s ženklas gali būti suteiktas ir kitose valstyb÷se nar÷se
pagamintiems ar perdirbtiems produktams, jei jie atitinka kokyb÷s kriterijus. Po Komisijos
pakartotinio įsp÷jimo Belgija pateik÷ naują dekreto projektą, kuriame buvo numatytas 18 m÷nesių
pereinamasis laikotarpis produktų, kuriems jau buvo suteiktas kokyb÷s ženklas, naudai.
Kadangi iki 2002 m. birželio 27 d. Komisija negavo jokių žinių, kad dekretas jau įsigaliojo, ji
pri÷m÷ motyvuotą nutarimą (vad. pagrįstą nuomonę), kuriame nustat÷, kad Belgijos Karalyst÷
pažeid÷ įsipareigojimus pagal EB sutarties 28 straipsnį. Komisija taip pat pažym÷jo, kad ji negali
sutikti su dekreto projekte numatytu pereinamuoju laikotarpiu, nes ji jau 1994 m. atkreip÷ Belgijos
d÷mesį į šį pažeidimą. Belgija prival÷jo per du m÷nesius pakeisti dekretą. Iki 2003 m. birželio 6 d.
dekretas dar nebuvo įsigaliojęs, tod÷l Komisija kreip÷si į ETT.
Belgijos vyriausyb÷ nurod÷, kad Valonijos vyriausyb÷ 2002 m. gruodžio 19 d. pri÷m÷ naują
dekretą, kuriuo įvykd÷ savo įsipareigojimus Bendrijai.
ETT teismas pabr÷ž÷, kad pagal susiformavusią praktiką sutarties pažeidimas yra nustatomas pagal
tą pad÷tį, kokia buvo susiklosčiusi tuo metu, kai baig÷si terminas, kurį motyvuotu nutarimu paskyr÷
Komisija įsipareigojimams įvykdyti. Į v÷lesnius pakeitimus ETT neatsižvelgia.
Nuostata d÷l „Valonijos kokyb÷s ženklo“ skatina šiuo ženklu pažym÷tų produktų pardavimą. Ji gali
daryti neigiamą įtaką laisvam prekių jud÷jimui, nes vietin÷s kilm÷s produktams parduoti
sukuriamos palankesn÷s sąlygos nei įvežtiems. Tod÷l ši nuostata laikytina pasl÷pta lygiaverčio
poveikio priemone, tolygia įvežamų prekių kiekybiniam apribojimui.
ETT nustat÷, kad Belgijos Karalyst÷, priimdama ir nepanaikindama nuostatos d÷l „Valonijos
kokyb÷s ženklo“, pažeid÷ savo įsipareigojimus pagal EB sutarties 28 straipsnį.

2.4. LAISVAS PASLAUGŲ JUDöJIMAS
2.4.1. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje
Ludwig Leichtle prieš Bundesanstalt fuer Arbeit (C-8/02)

D÷l EB sutarties 49 ir 50 straipsnių išaiškinimo kreip÷si Verwaltungsgericht Sigmaringen
(Vokietija).
Terminai: laisvas paslaugų jud÷jimas; pagalba tarnautojams ligos atveju; fizioterapinis gydymas
kitoje valstyb÷je nar÷je; apgyvendinimo, maitinimo, kelion÷s, gydymo ir gydytojo išvados

pateikimo išlaidos; išlaidų per÷mimo sąlygos; išankstinis tinkamumo gydyti pripažinimas; kriterijai;
pateisinimas.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
ES teisei prieštarauja nacionalin÷s nuostatos, numatančios, kad jei fizioterapinis gydymas vyko
kitoje valstyb÷je nar÷je, tai gydymo išlaidų kompensavimas priklauso nuo to, ar
– tokia užsienio gydykla yra išankstine tvarka pripažinta kaip tinkama pad÷ti pasveikti;
– toks pripažinimas įmanomas tik tada, jei atlikus ekspertizę pripažįstama, kad suplanuotas
fizioterapinis gydymas kitoje valstyb÷je nar÷je yra būtinas d÷l žymiai didesnių pasveikimo
galimybių.
ES teisei iš esm÷s neprieštarauja nacionalin÷s teis÷s nuostatos, numatančios, kad gydymo išlaidų
per÷mimas priklauso nuo to, ar nacionalin÷ arba užsienio gydykla yra įtraukta į fizioterapinių
gydyklų sąrašą.
Tačiau nacionalinis teismas privalo įsitikinti, kad, sprendžiant d÷l įrašymo į šį sąrašą, būtų
remiamasi objektyviomis sąlygomis, kurios nesukeltų papildomų sunkumų teikti paslaugas užsienio
gydykloms, lyginant jas su nacionalin÷mis gydyklomis.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Vokietijos pilietis Leichtle yra Bundesanstalt fuer Arbeit (federalinis darbo biuras) tarnautojas.
2001 m. jis papraš÷ savo darboviet÷s apmok÷ti išlaidas, susijusias su fizioterapiniu gydymu Ischia
(Italijoje). Pagal Vokietijos bendrąsias nuostatas d÷l pagalbos tarnautojams, jiems susirgus,
gydantis, pagimdžius ar mirus, tokią pagalbą sudaro gydymo išlaidos, taip pat kelion÷s, gyvenimo,
maitinimosi ir kt. išlaidos.
Tokių išlaidų padengimas yra priklausomas nuo išankstinio gydyklos pripažinimo ir sąlygos, kad
fizioterapin÷ gydykla yra įrašyta į ad hoc sąrašą. Norint, kad į šį sąrašą patektų gydykla, esanti už
Vokietijos ribų, turi būti atlikta ekspertiz÷, kuri nustatytų, kad numatytas gydymas yra būtinas, o
pasveikimo galimyb÷s yra gerokai didesn÷s nei Vokietijos gydyklose.
Bundesanstalt fuer Arbeit atmet÷ savo tarnautojo prašymą perimti gydymosi išlaidas. Jos nuomone,
Ischia gydykla nesuteikia didesnių pasveikimo galimybių nei Vokietijos gydyklos. Leichtle,
skųsdamas tokį sprendimą, kreip÷si į Verwaltungsgericht Sigmaringen ir tuoj pat išvyko į Italiją,
nelaukdamas, kol bus priimtas teismo sprendimas. Verwaltungsgericht Sigmaringen kreip÷si į ETT
d÷l išaiškinimo, ar Vokietijos įstatymai neprieštarauja EB sutarties 49 ir 50 straipsniams d÷l laisvo
prekių ir paslaugų jud÷jimo.
ETT patikslino, kad prejudicinis sprendimas yra susijęs ne su tiesiogin÷mis gydymo išlaidomis, bet
su kitomis susijusiomis išlaidomis (kelion÷, apgyvendinimas, maitinimas ir kt.).
D÷l išankstinio gydyklos pripažinimo tvarkos ETT konstatavo, kad Vokietijos įstatymai,
numatantys privalomą medicinos ekspertizę, taikomi tiek Vokietijos, tiek užsienio fizioterapin÷ms
gydykloms. Toks reikalavimas neapsunkina laisvo paslaugų jud÷jimo.
Tačiau sąlyga, kad užsienio gydyklose pasveikimo galimyb÷s turi būti gerokai didesn÷s nei
Vokietijos gydyklų, verčia tarnautojus kreiptis tik į vokiškąsias gydyklas. ETT nuomone, tokia
kliūtis laisvam paslaugų jud÷jimui gali būti leidžiama, tik jei ją galima būtų pateisinti socialinio
draudimo sistemos didele finansine rizika arba būtinybe išlaikyti medicinos kompetenciją ir
galimybę gydyti Vokietijos teritorijoje. Šiuo atveju ETT tokių pateisinamų priežasčių nemato.

D÷l reikalavimo, kad fizioterapin÷ gydykla turi būti įrašyta į ad hoc sąrašą, ETT teigia, kad tokia
sąlyga pati savaime dar neprieštarauja EB sutarties 49 ir 50 straipsniams, tačiau nacionaliniai
teismai turi užtikrinti, kad sąlygos būti įrašytam į ad hoc sąrašą būtų vienodos visoms gydykloms,
neatsižvelgiant, ar tai nacionalin÷ gydykla, ar gydykla, esanti kitoje valstyb÷je nar÷je.
ETT konstatavo, kad, atsižvelgiant į EB sutarties 49 ir 50 straipsnius, ta aplinkyb÷, kad pareišk÷jas
išvažiavo, nesulaukęs teismo sprendimo, negali tur÷ti įtakos išlaidų apmok÷jimui. Priešingu atveju
ES teis÷s naudingumo efektas prarastų savo prasmę ir dauguma pacientų tur÷tų laukti proceso
pabaigos, prieš pasinaudodami jų būklei reikalingu gydymu.
2.5. ĮSISTEIGIMO LAISVö
2.5.1. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje
Hughes de Lasteyrie du Saillant prieš Ministre de l‘Economie, des finances et de l‘Industrie

(C-9/02)
D÷l EB sutarties 43 straipsnio išaiškinimo kreip÷si Conseil d‘État (Prancūzija).
Terminai: įsisteigimo laisv÷; EB sutarties 43 straipsnis; mokesčių teis÷; gyvenamosios vietos
perk÷limas į kitą valstybę narę; vertybinių popierių vert÷s padid÷jimo apmokestinimas.
Esmin÷ prejudicinio sprendimo nuostata:
Nacionalin÷s mokesčių teis÷s nuostatos, pagal kurias latentinis vert÷s padid÷jimas apmokestinamas
vien tod÷l, kad mokesčių mok÷tojas perkelia savo buveinę į kitą valstybę narę, riboja įsisteigimo
laisvę.
Prejudicinio sprendimo turinys:
1998 m. rugs÷jį ponas De Lasteyrie du Saillant išvyko iš Prancūzijos dirbti į Belgiją. Jam tiesiogiai
ar netiesiogiai (šeimos nariams) tuo metu ir penkerius metus iki išvykstant iš Prancūzijos priklaus÷
vertybinių popierių (akcijų), suteikiančių teisę į 25 procentus Prancūzijoje įsteigtos ir pelno
mokesčiu apmokestintos įmon÷s pajamų.
De Lasteyrie buvo pritaikytos Code général des impôts (Bendrojo Mokesčių Kodekso) 167 a ir
160 straipsnių nuostatos, taikomos mokesčių mok÷tojams, perkeliantiems savo buveinę ar
gyvenamąją vietą už Prancūzijos ribų. De Lasteyrie turimų akcijų nerealizuotas (latentinis) vert÷s
padid÷jimas buvo iš karto apmokestintas, nes jo vertybinių popierių rinkos vert÷ tuo metu buvo
didesn÷ nei ta, už kurią buvo įsigytos akcijos. Padid÷jusi vert÷ nustatoma kaip skirtumas tarp akcijų
vert÷s tuo metu, kai vyko buvein÷s perk÷limas iš Prancūzijos, ir akcijų įsigijimo metu buvusios
vert÷s.
Nors yra numatyta galimyb÷ atid÷ti mokesčių mok÷jimą, tačiau tai nevyksta automatiškai ir
priklauso nuo griežtų sąlygų įvykdymo, pvz.: asmuo turi pateikti garantijas ir paskirti savo atstovą
Prancūzijoje, kuris būtų įgaliotas gauti duomenis, susijusius su apmokestinimu.
Ieškovo nuomone, šios nuostatos įtvirtino nevienodą reglamentavimą. Mokesčių mok÷tojai, kurie
lieka Prancūzijoje, yra apmokestinami tik tada, kai realiai pasireiškia jų akcijų vert÷. Tačiau tie,
kurie perkelia savo buveinę į užsienį, yra apmokestinami už latentinį vert÷s padid÷jimą. Taip

atsižvelgiama ne į akcijų perleidimo momentą, o į buvein÷s perk÷limo momentą. Tod÷l toks
reglamentavimas tur÷tų būti vertinamas kaip tipiškas suvaržymas „išvykti iš valstyb÷s teritorijos“.
Tokia sistema yra taikoma ir sudaro sunkumų tik mokesčių mok÷tojams, kurie išvyksta iš
Prancūzijos, ir taip juos diskriminuoja. Numatytas reglamentavimas n÷ra proporcingas keliamam
tikslui – mokesčių vengimo prevencijai. Code général des impôts 167 a straipsnyje įtvirtinti
apribojimai sudaro kliūtis, siekiant įgyvendinti įsisteigimo laisvę.
De Lasteyrie kreip÷si į Conseil d‘Etat d÷l šio akto panaikinimo. Conseil d‘Etat nusprend÷ kreiptis į
ETT d÷l prejudicinio sprendimo, siekdama išsiaiškinti, ar Prancūzijos įstatymai, numatantys, kad
apmokestinamas latentinis vert÷s padid÷jimas, kai buvein÷ ar gyvenamoji vieta yra perkeliama į kitą
valstybę, neprieštarauja steigimosi laisv÷s principui, numatytam EB sutarties 43 straipsnyje.
ETT pabr÷ž÷, kad įsisteigimo laisv÷ yra viena iš pagrindinių ir pamatinių Bendrijos teis÷s nuostatų,
ir primin÷, kad, atsižvelgiant į nusistov÷jusią savo praktiką, šio principo laikymasis užkerta kelią
valstybei narei trukdyti (įskaitant ir mokestines priemones) jos piliečiams steigtis kitoje valstyb÷je
nar÷je.
ETT nuomone, minima nuostata turi mažų mažiausiai prieštaringą poveikį mokesčių mok÷tojams,
kurie nori steigtis kitoje valstyb÷je nar÷je. Ji yra pritaikyta apriboti įsisteigimo laisv÷s
įgyvendinimą, nes jei mokesčių mok÷tojai perkelia savo buveinę už Prancūzijos sienų ribų, jie yra
apmokestinami už pajamas, kurių dar net negavo. Šis nepalankus reguliavimas skiriasi nuo to, kuris
taikomas asmenims, kurių buvein÷ yra Prancūzijoje. Be to, galimas mok÷jimo atid÷jimas yra
priklausomas nuo tokių sąlygų kaip garantijos pateikimas ir įtvirtina suvaržymus mokesčių
mok÷tojams. Pastarieji taip netenka naudos iš tų l÷šų, kurios turi būti skirtos garantijoms.
Tokia kliūtis gali būti leistina ir pateisinama, tik jeigu ja siekiama teis÷to tikslo, kuris yra
suderinamas su EB sutartimi ir atitinka viešąjį interesą.
Tačiau ši mokestin÷ priemon÷, išreiškianti bendrą siekį, kad būtų sustabdytas mokesčių vengimas
vien d÷l to, kad asmuo perkelia savo buveinę į kitą valstybę narę, negali būti pateisintas viešuoju
interesu: ji yra neproporcinga tikslui, kurio siekiama. Net jeigu asmuo perkelia savo buveinę už
valstyb÷s nar÷s teritorijos ribų, tai dar savaime nereiškia, kad siekiama išvengti ar yra išvengiama
mokesčių. Tokia nuostata negali būti pateisinama fiskalin÷mis priemon÷mis, prieštaraujančiomis
pagrindinių laisvių įgyvendinimui, kurias garantuoja EB sutartis.
Ši nuostata yra skirta iš esm÷s kiekvienam mokesčių mok÷tojui, kuris turi žymią dalį kompanijos
akcijų (daugiau kaip 25 procentus), ir moka pelno mokestį (16 procentų nuo padid÷jusios vert÷s), jei
jis d÷l bet kokios priežasties perkelia savo buveinę iš Prancūzijos. Tokiu atveju yra preziumuojama,
kad kiekvienas, kuris perkelia savo buveinę, siekia išvengti mokesčių mok÷jimo. ETT mano, kad
įsivaizduojamas tikslas – sustabdyti nustatytų Prancūzijoje mokesčių d÷l išaugusios vert÷s
mok÷jimų vengimą – gali būti pasiektas kitomis priemon÷mis, kurios būtų mažiau priverstin÷s ir
varžančios įsisteigimo laisvę, ir kurios būtų konkrečiai susijusios su laikino perk÷limo rizika,
pavyzdžiui, apmokestinant mokesčių mok÷tojus, kurie po trumpo vieš÷jimo užsienyje grįžta į
Prancūziją, kai jau yra aiški padid÷jusi akcijų vert÷.
ETT nusprend÷, kad EB sutarties 43 straipsnyje įtvirtintas įsisteigimo laisv÷s principas draudžia
valstybei narei apmokestinti latentinį vert÷s padid÷jimą, kai mokesčių mok÷tojas perkelia savo
buveinę į kitą šalį narę.

2.5.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Felix Kapper (C-476/01)
D÷l 1991 m. liepos 29 d. direktyvos 91/439/EEB d÷l vairuotojo pažym÷jimų (su pakeitimais,
padarytais direktyva 97/26/EB, toliau – Direktyva) 1 straipsnio 2 pastraipos išaiškinimo kreip÷si
Frankenthalio Amtsgericht (Vokietija).
Terminai: Direktyva 91/439/EEB d÷l vairuotojo pažym÷jimų; vairuotojo pažym÷jimų abipusis
pripažinimas; gyvenamosios vietos kriterijus; 8 straipsnio 4 pastraipa; ankstesnio vairuotojo
pažym÷jimo at÷mimo arba panaikinimo pasekm÷s; kitos valstyb÷s nar÷s naujai išduoto vairuotojo
pažym÷jimo pripažinimas.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Valstyb÷ nar÷ (toliau – VN) negali atsisakyti pripažinti kitos VN išduoto vairuotojo pažym÷jimo,
remdamasi tuo, kad vairuotojo pažym÷jimo savininko nuolatin÷ gyvenamoji vieta pažym÷jimo
išdavimo momentu buvo ne toje šalyje, kuri išdav÷ vairuotojo pažym÷jimą.
VN negali atsisakyti pripažinti kitoje VN v÷liau išduoto vairuotojo pažym÷jimo galiojimo,
remdamasi tuo, kad ankstesnis vairuotojo pažym÷jimas iš savininko pirmojoje VN buvo atimtas
arba panaikintas, jei laikotarpis, kurio metu administracin÷ms institucijoms buvo uždrausta išduoti
naują vairuotojo pažym÷jimą, jau pasibaigęs.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Direktyvos 1 straipsnio 2 pastraipa įtvirtina abipusio valstybių narių vairuotojo pažym÷jimų
pripažinimo principą. 7 straipsnio 1 a dalis nurodo, kad VN gali išduoti vairuotojo pažym÷jimus tik
asmenims, kurių nuolatin÷ gyvenamoji vieta yra toje valstyb÷je arba jie yra ten studijavę bent šešis
m÷nesius.
Frankenthalio Amtsgericht nurodymu 1998 m. vasario 26 d. iš Felix Kapper buvo atimtas
vairuotojo pažym÷jimas. Administracin÷ms institucijoms nurodyta naujo vairuotojo pažym÷jimo
išdavimą suspenduoti devynių m÷nesių laikotarpiui. 2000 m. tas pats teismas paskyr÷ Felix Kapper
piniginę baudą už transporto priemon÷s vairavimą 1999 m. be Vokietijoje galiojančio vairuotojo
pažym÷jimo. Felix Kapper tuo metu tur÷jo 1999 m. rugpjūčio 11 d. Olandijoje išduotą vairuotojo
pažym÷jimą. Teismas nori sužinoti, ar Direktyva d÷l vairuotojo pažym÷jimų pripažinimo užkerta
kelią Vokietijos nacionalinių normų, kurios panaikina Olandijoje išduoto vairuotojo pažym÷jimo
galiojimą, taikymui.
ETT pažym÷jo, kad pagal jo suformuotą praktiką ši Direktyva numato abipusį valstybių narių
išduotų vairuotojo pažym÷jimų pripažinimą be jokių papildomų formalumų. Išimtin÷ kompetencija
tikrinti, ar pažym÷jimai išduodami laikantis Direktyvoje įtvirtinto nuolatin÷s gyvenamosios vietos
kriterijaus, priskirta pažym÷jimą išduodančiai valstybei. V÷liau išaišk÷jus, kad vairuotojo
pažym÷jimo savininkas šio kriterijaus neatitiko, imtis tinkamų priemonių d÷l tokių pažym÷jimų taip
pat yra išimtin÷ pažym÷jimą išdavusios valstyb÷s teis÷.
VN turi be išlygų pripažinti kitos VN išduotą vairuotojo pažym÷jimą. VN (A) reikalavimas, kad
kitos VN (B) vairuotojo pažym÷jimą turintis asmuo pateiktų įrodymų, patvirtinančių jo nuolatinę
gyvenamąją vietą toje VN (B), prieštarauja Direktyvoje įtvirtintam abipusio pripažinimo principui.
Jei VN (A) turi rimtą pagrindą abejoti d÷l kitos VN (B) išduoto vairuotojo pažym÷jimo, tai,

remiantis Direktyvoje įtvirtinta abipusio pagalbos suteikimo ir apsikeitimo informacija prievole, ji
turi apie tai pranešti vairuotojo pažym÷jimą išdavusiai VN (B).
ETT nusprend÷, kad Direktyvoje įtvirtintas abipusio vairuotojo pažym÷jimų įtvirtinimo principas
VN (A) draudžia atsisakyti pripažinti kitoje VN (B) išduotą vairuotojo pažym÷jimą, remiantis VN
(A) turima informacija, kad pažym÷jimo savininkas pažym÷jimo išdavimo momentu savo nuolatinę
gyvenamąją vietą tur÷jo šioje VN (A ), o ne pažym÷jimą išdavusioje VN (B).
ETT taip pat nustat÷, kad kai 1999 m. rugpjūčio 11 d. Felix Kapper Olandijoje buvo išduotas
vairuotojo pažym÷jimas, suspendavimo terminas naujam pažym÷jimui išduoti Vokietijos
institucijose jau buvo pasibaigęs.
Išimties tvarka Direktyva leidžia VN (A) atsisakyti pripažinti kitoje VN (B) išduotą vairuotojo
pažym÷jimą, jei jo savininkui VN (A) pritaikytos nacionalin÷s teis÷s nuostatos apriboja, sustabdo,
atima ar panaikina jo teisę vairuoti. Ši išimtis turi būti aiškinama siaurai: VN (A) negali ja grįsti
neriboto atsisakymo pripažinti kitos VN (B) v÷liau išduotą vairuotojo pažym÷jimą asmeniui, iš
kurio VN (A) buvo atimtas ankstesnis vairuotojo pažym÷jimas. Tuo atveju, kai laikotarpis, kurio
metu buvo uždrausta išduoti naują vairuotojo pažym÷jimą, jau pasibaigęs, Direktyva draudžia VN
(A) ir toliau atsisakyti pripažinti kitoje VN (B) v÷liau išduotą vairuotojo pažym÷jimą.
ETT pabr÷žia, kad jei viena VN, remdamasi savo nacionalin÷s teis÷s nuostatomis, laikytų save
kompetentinga neribotai atsisakyti pripažinti kitos VN išduotą vairuotojo pažym÷jimą, tai būtų
tolygu visiškam abipusio vairuotojo pažym÷jimų pripažinimo principo, kuris yra Direktyvoje
įtvirtintos sistemos pagrindas, paneigimui.
2.6. LAISVAS ASMENŲ JUDöJIMAS
2.6.1. 2004 m. kovo 23 d. prejudicinis sprendimas byloje
Brian Francis Collins prieš Secretary of State for Work and Pensions (C-138/02)
D÷l Bendrijos reglamento Nr. 1612/68 d÷l laisvo darbuotojų jud÷jimo Bendrijoje ir direktyvos
Nr. 68/360 d÷l valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų jud÷jimo ir teis÷s apsigyventi Bendrijoje
apribojimų panaikinimo išaiškinimo kreip÷si Social Security Commissioner (Jungtin÷ Karalyst÷).
Terminai: laisvas asmenų jud÷jimas; EB sutarties 39 straipsnis; „darbuotojo“ apibr÷žimas;
finansin÷ parama darbo ieškančiajam; gyvenamosios vietos reikalavimas; ES pilietyb÷.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Nacionalin÷s teis÷s nuostatos, pagal kurias teisę į darbo ieškančiojo pašalpą turi tik toje šalyje
nuolat gyvenantys asmenys, iš esm÷s neprieštarauja ES teisei. Tačiau toks reikalavimas turi būti
pagrįstas objektyviais, su asmens pilietybe nesusijusiais argumentais ir būti proporcingas
siekiamam tikslui, t. y. valstyb÷s siekiui įsitikinti, kad tikrai yra ryšys tarp ieškančio darbo asmens
ir tos valstyb÷s darbo rinkos.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Remiantis Jungtin÷s Karalyst÷s teis÷s aktais d÷l darbo ieškančio asmens pašalpos tam, kad asmuo
įgytų teisę į šią patalpą, jis tur÷tų nuolat gyventi Jungtin÷je Karalyst÷je, Lamanšo salyne, Mano
saloje arba Airijos Respublikoje, arba tur÷ti darbuotojo statusą pagal Bendrijos reglamentą

Nr. 1612/68 d÷l laisvo darbuotojų jud÷jimo Bendrijoje, arba tur÷ti teisę gyventi, kurią suteikia
direktyva Nr. 68/360 d÷l valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų jud÷jimo ir teis÷s apsigyventi
Bendrijoje apribojimų panaikinimo.
Brian Francis Collins, gimęs Jungtin÷se Amerikos Valstijose (JAV), yra įgijęs dvigubą pilietybę:
JAV ir Airijos. 1980 ir 1981 m. jis beveik dešimt m÷nesių gyveno Jungtin÷je Karalyst÷je. Tuo
metu jis dirbo laikinai ir ne visą darbo dieną kavin÷se, baruose bei parduotuv÷se. Atgal į Jungtinę
Karalystę Brian Francis Collins grįžo jau 1998 m. geguž÷s 31 d. tam, kad susirastų čia darbą
socialinių paslaugų sferoje. Tų pačių metų birželio 8 d. jis kreip÷si d÷l ieškančio darbo asmens
pašalpos gavimo. Remiantis tuo, kad asmuo n÷ra nuolat gyvenantis šalyje, buvo atsisakyta suteikti
jam pašalpą.
Brian Francis Collins kreip÷si į Socialin÷s apsaugos Komitetą, o pastarasis – į ETT su klausimu, ar
Collins gal÷tų būti pripažintas darbuotoju pagal 1968 m. Bendrijos reglamentą, jei ne – tai ar jis
tur÷jo teisę apsigyventi Jungtin÷je Karalyst÷je pagal 1968 m. Direktyvą, ir ar reikalavimas nuolat
gyventi šalyje, suteikiant ieškančio darbo asmens pašalpą, atitinka EB sutarties 12 straipsnį.
ETT pažym÷jo, kad Collins statusas 1998 m. tur÷tų būti prilygintas asmens, turinčio vienos
valstyb÷s nar÷s pilietybę ir ieškančio pirmojo darbo kitoje valstyb÷je nar÷je, statusui.
Valstyb÷s nar÷s piliečiai, ieškantys savo pirmojo darbo kitoje valstyb÷je nar÷je, turi kitokį statusą
nei tie, kurie dirba arba dirbo toje kitoje valstyb÷je. Asmenims, ieškantiems pirmojo darbo „vienodo
reglamentavimo“ principas tik suteikia galimybę ieškotis darbo. Asmenys, kurie jau yra darbo
rinkoje, remiantis 1968 m. Reglamentu, turi tokią pat teisę į socialines bei mokestines garantijas
kaip ir nacionaliniai darbuotojai. Tokiu atveju Collins nebūtų priskiriamas pastarajai darbuotojų
grupei, kuriai suteikiamos tokios pat socialin÷s ir mokestin÷s garantijos kaip tos valstyb÷s
piliečiams. Nors Collins ir dirbo laikinai Jungtin÷je Karalyst÷je, tačiau negalima nustatyti ryšio tarp
jo ankstesn÷s veiklos ir darbo paieškos daugiau kaip po 17 m. Kadangi n÷ra pakankamai glaudaus
ryšio tarp Collins ir Jungtin÷s Karalyst÷s darbo rinkos, tod÷l ir Collins statusas yra prilygintinas
asmens, kuris, būdamas vienos valstyb÷s pilietis, ieško pirmojo darbo kitoje valstyb÷je nar÷je.
Tačiau ETT pažym÷jo, kad tam tikrose 1968 m. Reglamento nuostatose terminui „darbuotojas“
suteikiama platesn÷ reikšm÷. ETT nurod÷, jog nustatyti, kokia prasme nacionaliniame lygmenyje
yra vartojamas terminas „darbuotojas“, priklauso Socialin÷s apsaugos Komisarui.
Atsižvelgiant į ETT praktiką ir remiantis Bendrijos teise (Reglamentas Nr. 1612/68) terminas
„darbuotojas“ negali būti aiškinamas siaurinančiai. Bet kuris asmuo, siekiantis užsiimti tam tikra
veikla, išskyrus teis÷s aktų numatytas išimtis, tur÷tų būti laikomas „darbuotoju“. Remiantis ETT
praktika, esminis darbo santykių požymis yra tai, kad vienas asmuo tam tikrą laiką atlieka tam
tikrus veiksmus pagal kito asmens nurodymus ir už tai gauna atlyginimą. Imigravusiems
darbuotojams taip pat yra garantuojamos atitinkamos teis÷s, susijusios su darbuotojo statusu, net
jiems pasitraukus iš darbo santykių.
ETT primin÷, kad EB sutartis suteikia vienos valstyb÷s nar÷s piliečiams, ieškantiems darbo kitoje
valstyb÷je nar÷je, teisę apsigyventi toje valstyb÷je nar÷je, tačiau ši teis÷ gali būti ribojama
atitinkamais terminais. EB teis÷ leidžia valstyb÷ms nar÷ms pačioms nustatyti protingą terminą, t. y.
kiek laiko asmuo, kuris ieškosi darbo, gali apsigyventi toje valstyb÷je. Nepaisant to, pagal 1968 m.
Direktyvos nuostatas teis÷ apsigyventi kitoje valstyb÷je nar÷je suteikiama tik valstyb÷s nar÷s
piliečiams, kurie dirba toje kitoje valstyb÷je arba pateikia dokumentą, patvirtinantį susitarimą su
atitinkamu darbdaviu d÷l įdarbinimo, tad šios nuostatos netaikomos asmenims, dar tik ieškantiems

darbo. Tod÷l ETT nuomone, Collins neturi teis÷s gyventi Jungtin÷je Karalyst÷je, remiantis vien tik
šios Direktyvos pagrindu.
ETT nurodo, kad vienos valstyb÷s nar÷s piliečiai, kurie siekia įsidarbinti kitoje valstyb÷je nar÷je,
patenka į EB sutartimi reguliuojamą sritį, kuri numato laisvą darbo j÷gos jud÷jimą ir naudojasi
„teise į vienodą reglamentavimą“. Teis÷ į vienodą reglamentavimą apima ir finansinio pobūdžio
garantijas, taip pat ir teisę į asmens, ieškančio darbo, pašalpą. Pilietis, kuris ieško darbo kitoje
valstyb÷je nar÷je ir pasinaudoja teise į „ieškančio darbo asmens pašalpą“, negali būti
diskriminuojamas d÷l savo tautyb÷s.
ETT pastebi, kad nacionaliniai įstatymai, susiję su min÷ta pašalpa, įtvirtina nevienodą
reglamentavimą, atsižvelgiant į tai, ar asmuo nuolat gyvena šalyje. Nors toks reikalavimas yra
suprantamas d÷l Jungtin÷s Karalyst÷s piliečių, tačiau tokie įstatymai sudaro sunkumų kitų valstybių
narių piliečiams, įgyvendinantiems savo „teisę jud÷ti“. Nuolatinio apsigyvenimo reikalavimas gali
būti pateisinamas tik tada, jeigu jis yra pagrįstas objektyviomis aplinkyb÷mis, nepriklausančiomis
nuo suinteresuotų asmenų tautyb÷s, ir jeigu toks reikalavimas yra proporcingas teis÷tam tikslui, kurį
numato nacionalin÷s nuostatos.
„Ieškančio darbo asmens pašalpa“ yra socialin÷ garantija, reikalaujanti, kad asmuo būtų darbingas ir
aktyviai ieškotų darbo, o jo pajamos ar kapitalas neviršytų nustatyto dydžio. Galima būtų pripažinti
teis÷tu tokį atvejį, kai valstyb÷ nar÷ suteikia šią pašalpą tik tada, kai įsitikina, jog tikrai yra ryšys
tarp asmens, ieškančio darbo, ir tos valstyb÷s nar÷s darbo rinkos. Tam nustatyti gali būti įtvirtintas
protingas terminas, per kurį asmuo ieškosi darbo toje valstyb÷je nar÷je. Net jei reikalaujamas
nuolatinio gyvenimo laikotarpis yra proporcingas, jis netur÷tų būti ilgesnis už tą, kurio reikia
valstyb÷s administracijai įsitikinti, kad asmuo tikrai ieškosi darbo.

2.7. KONKURENCIJA
2.7.1. 2004 m. kovo 16 d. prejudicinis sprendimas byloje
AOK Bundesverband ir kiti prieš Ichthyol-Gesellschaft, Hermani & Co ir kiti

(C-264/01, C-306/01 ir C-255/01)
D÷l EB sutarties 81, 82 ir 86 straipsnių išaiškinimo kreip÷si Oberlandesgericht Düsseldorf ir
Bundesgerichtshof (Vokietija).
Terminai: Konkurencija; įmon÷; ligonių kasos; EB sutarties 81, 82 ir 86 straipsnių išaiškinimas;
ligonių kasų federacijos sprendimas nustatyti maksimalias vaistų kompensavimo kainas.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Ligonių kasų asociacijos, nustatančios maksimalius tarifus, iki kurių ligonių kasos kompensuoja
išlaidas vaistams, veikia ne kaip įmon÷s ar įmonių asociacijos EB sutarties 81 straipsnio
(konkurencijos nuostatos) prasme.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Farmacin÷s kompanijos (Ichthyol-Gesellschaft, Hermani & Co ir kitos) kreip÷si į teismą,
skųsdamos Vokietijos ligonių kasų federacijų (AOK Bundesverband ir kiti) sprendimus, kuriais
buvo pakeistos kai kurių šių kompanijų produktų kompensavimo maksimalios kainos.

Vokietijoje didžioji dauguma darbuotojų yra priregistruoti ligonių kasose, kurios finansuojamos iš
privalomų darbuotojų ir darbdavių įmokų. Ši sistema yra pagrįsta kainų reguliavimu, o ne išlaidų
kompensavimu a posteriori. Vaistin÷ms yra nurodomos maksimalios, remiantis įstatymu nustatytos
kompensuojamosios kainos. Kai pardavimo kaina yra aukštesn÷ už nustatytą maksimalią kainą,
apdraustasis pats turi susimok÷ti skirtumą.
Maksimali kaina nustatoma dviejų etapų procedūra, numatyta 1988 m. įstatyme „D÷l reformos
sveikatos srityje“, v÷liau įtrauktame į socialin÷s apsaugos kodeksą „SGB V“. Pirmiausia gydytojų ir
ligonių kasų atstovų komisija išrenka vaistus, kuriems tur÷tų būti nustatyta maksimali kaina. Šį
sąrašą tvirtina Sveikatos ministerija. Paskui ligonių kasų federacijos, atsižvelgdamos į visus
kriterijus, numatytus „SGB V“, bendrai nustato maksimalią kainą. Šios kainos yra peržiūrimos
kasmet, atsižvelgiant į situaciją rinkoje.
Pirmosios instancijos Vokietijos teismas patenkino farmacinių kompanijų ieškinius, remdamasis EB
sutarties 81 straipsnio 1 dalimi. Ligonių kasų federacijos apskund÷ tokį sprendimą
Oberlandesgericht Duesseldorf, kuris kreip÷si į ETT d÷l prejudicinio sprendimo pri÷mimo.
Vokietijos teismas klaus÷, ar Vokietijos teisinis reglamentavimas, pagal kurį ligonių kasų grup÷s
pačios nustato maksimalias kainas vaistams, kuriuos pačios kompensuoja, neprieštarauja Bendrijos
konkurencijos taisykl÷ms, numatytoms EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje.
ETT pirmiausia pažymi, kad Vokietijos ligonių kasos yra įtrauktos į socialinio draudimo sistemą.
Jos vykdo išimtinai socialinę funkciją, pagrįstą solidarumo principu ir nesiekiant pelno. Be to,
ligonių kasos yra teisiškai įpareigotos savo nariams mok÷ti išmokas, kurios nepriklauso nuo jų
mokamų įmokų dydžio.
Ligonių kasos yra sujungtos į vieną bendriją, besiremiančią solidarumo principu, kuris joms leidžia
tarpusavyje tolygiai paskirstyti išlaidas ir riziką. Ligonių kasos, kurių išlaidos mažiausios,
kompensuoja toms, kurios turi didžiausias išlaidas.
ETT konstatuoja, kad ligonių kasos nekonkuruoja nei viena su kita, nei su privačiomis įstaigomis,
išmok÷damos privalomas išmokas už gydymą ir medikamentus.
Ligonių kasoms suteikta laisv÷ nustatyti kompensacijų dydį ir minimali konkurencija, pritraukiant
klientus, nekeičia ETT nuomon÷s.
Be to, nustatant tikslią maksimalią kainą, ligonių kasų federacijos siekia socialinio tikslo. Šios
federacijos atlieka tik Vokietijos socialinio draudimo sistemos valdymą, kuris joms yra suteiktas
įstatymo („SGB V“) ir veikia ne kaip ekonomin÷s įmon÷s.
ETT nusprend÷, kad ligonių kasų grup÷s, tokios kaip Vokietijos ligonių kasų federacijos, negali būti
traktuojamos kaip įmon÷s ar įmonių asociacijos, kurioms taikoma EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis.

2.7.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Health GmbH & Co.OHG prieš NDC Health GmbH & Co.KG (C-418/01)

D÷l EB sutarties 82 straipsnio išaiškinimo kreip÷si Frankfurto prie Maino Landgericht (Vokietija).

Terminai: Konkurencija; EB sutarties 82 straipsnis; piktnaudžiavimas dominuojančia pad÷timi;
struktūrizuoti duomenys apie regioninius vaistų pardavimus valstyb÷je nar÷je; autorin÷s teis÷s;
atsisakymas suteikti licenciją
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Jei dominuojančią pad÷tį rinkoje užimanti įmon÷ vengia suteikti licenciją intelektin÷s nuosavyb÷s
teis÷mis apsaugoto objekto naudojimui, tai gali būti pripažinta piktnaudžiavimu dominuojančia
pad÷timi tik susiklosčius tokioms aplinkyb÷ms:
–d÷l atsisakymo suteikti licenciją negalima įvesti į rinką naujų potencialią paklausą turinčių
gaminių ar paslaugų;
–n÷ra objektyvių priežasčių, pateisinančių vengimą suteikti licenciją;
–vengimas suteikti licenciją gali panaikinti bet kokią konkurenciją atitinkamoje rinkoje.
Prejudicinio sprendimo turinys:
IMS Health (toliau IMS) sudaro ir platina farmacin÷ms įmon÷ms rinkos ataskaitas apie regioninius
vaistų pardavimus Vokietijoje. Ataskaitos pagrįstos 1860 arba 2847 modulių struktūra, kurių
kiekvienas atitinka konkrečią geografiškai apibr÷žtą Vokietijos vietovę. Moduliai suformuoti
atsižvelgiant į gyventojų tankumą, administracinių vienetų ribas, geografinį vaistinių pasiskirstymą
ir kitus kriterijus. Šios struktūros vystymą ir tobulinimą atliko darbo grup÷, kurioje dalyvavo IMS
Health ir jos klientai. Tokiu pagrindu struktūrizuotas ataskaitas IMS ne tik pardavin÷jo, bet ir
neatlygintinai dalijo vaistin÷ms ir gydytojų praktikai. Tai l÷m÷, kad rinkos ataskaitose panaudota
struktūra tapo įprastiniu standartu, kuriam klientai pritaik÷ savo informacinių technologijų ir
platinimo sistemas.
1998 m. buvęs IMS vadovas įkūr÷ Pharma Intranet Information AG (akcin÷ bendrov÷, toliau – PII).
PII taip pat prad÷jo platinti rinkos ataskaitas apie regioninius vaistų pardavimus Vokietijoje, tik šios
ataskaitos r÷m÷si kitokia struktūra, sudaryta iš 2201 modulių. Nepavykus išplatinti taip
struktūrizuotų rinkos ataskaitų, PPI pakeit÷ jas 1860 ir 3000 modulių struktūra, labai panašiomis į
IMS naudojamą struktūrą. NDC Health (toliau – NDC) nupirko PPI įmonę.
IMS reikalavimu, Frankfurto prie Maino Landgericht uždraud÷ PPI, o v÷liau ir ją nupirkusiai NDC,
naudoti struktūras, panašias į IMS ataskaitų struktūras, nes IMS ataskaitų struktūra yra autorin÷s
teis÷s saugomas duomenų bankas. Suteikti licenciją naudoti tokias struktūras IMS atsisako. NDC
teigia, kad licencijos suteikimas yra būtinas, norint įmonei veikti atitinkamoje rinkoje.
Frankfurto prie Maino Landgericht pažym÷jo, kad IMS negal÷tų atsisakyti suteikti NDC licenciją,
jei tai pagal ES teisę būtų kvalifikuojama kaip piktnaudžiavimas dominuojančia pad÷timi ir kreip÷si
į ETT d÷l prejudicinio sprendimo pri÷mimo.
ETT pabr÷žia, kad spręsti klausimą, ar gaminys arba paslauga yra būtini norint įmonei prad÷ti veikti
atitinkamoje rinkoje, priklauso nacionalinių teismų kompetencijai. Nacionaliniai teismai privalo
išsiaiškinti, ar esama alternatyvių produktų ar paslaugų. Šiuo konkrečiu atveju nacionalinis teismas
turi atsižvelgti į tai, kad intensyvus farmacinių įmonių įtraukimas į ataskaitų struktūrizavimo
procesą gali sukelti tokių struktūrų naudotojų techninio pobūdžio priklausomybę. Tokioms
farmacin÷ms įmon÷ms per÷jimas prie alternatyvia struktūra besiremiančių rinkos ataskaitų lemtų
dideles tiek techninio, tiek ekonominio pobūdžio išlaidas.

ETT pažymi, kad atsisakymas suteikti licenciją pats savaime negali reikšti piktnaudžiavimo
dominuojančia pad÷timi, nes dauginimo teis÷s priklauso išimtin÷ms nematerialaus turto savininko
teis÷ms. Tačiau naudojimasis išimtin÷mis teis÷mis, esant tam tikroms išskirtin÷ms sąlygoms, gali
būti kvalifikuojamas kaip piktnaudžiavimas.
Intelektin÷s nuosavyb÷s teise disponuojanti įmon÷, kuri atsisako suteikti licenciją naudotis
produktais ar paslaugomis, būtinomis tam tikrai veiklai atitinkamojoje rinkoje vykdyti,
piktnaudžiauja dominuojančia pad÷timi, esant trims sąlygoms:
Pirma, įmon÷, kuri siekia gauti licenciją, numato pateikti rinkai naujus produktus arba paslaugas,
kurių aptariamos teis÷s tur÷tojas neteikia, tačiau kurios turi potencialią paklausą tarp vartotojų.
Antra, n÷ra jokių objektyvių priežasčių, kurios pateisintų atsisakymą suteikti licenciją.
Trečia, atsisakymas suteikti licenciją yra priemon÷, tinkama užkirsti kelią konkurencijai ir taip
išlaikyti įmonei, kuri disponuoja intelektin÷s nuosavyb÷s teise, dominuojančią pad÷tį atitinkamoje
rinkoje.
Šių sąlygų buvimą konkrečiu atveju privalo nustatyti nacionaliniai teismai.
2.8. VALSTYBöS PAGALBA
2.8.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Italijos Respubliką (C-99/02)
D÷l nustatymo, kad Italijos Respublika pažeid÷ savo įsipareigojimus pagal 1999 m. geguž÷s 11 d.
Komisijos sprendimo 2000/128/EB 3 ir 4 straipsnius kreip÷si Komisija.
Terminai: Valstyb÷s nar÷s įsipareigojimų pagal EB sutartį pažeidimas; valstyb÷s pagalba; EB
sutarties 88 straipsnio 2 pastraipos 2 punktas; su Bendrąja rinka nesuderinama pagalba; pareiga
išreikalauti grąžinti suteiktą pagalbą; absoliutus negal÷jimas įvykdyti.
Esmin÷s sprendimo nuostatos:
Vienintelis logiškas valstyb÷s nar÷s pasiaiškinimas d÷l nesusigrąžintos neteis÷tai suteiktos pagalbos
yra absoliutus negal÷jimas tinkamai įvykdyti Komisijos sprendimo.
Valstyb÷ nar÷ negali remtis neteis÷tai suteiktos pagalbos gav÷jų teis÷tais lūkesčiais. EB sutarties 87
ir 88 straipsniai prarastų savo prasmę, jei nacionalin÷s valdžios institucijos nevykdytų Komisijos
sprendimo, remdamosi savo pačių neteis÷tu elgesiu.
Italijos Respublika pažeid÷ savo įsipareigojimus Bendrijai, nes per nustatytą terminą nesi÷m÷ visų
reikalingų priemonių tam, kad susigrąžintų neteis÷tai suteiktą ir su Bendrąja rinka nesuderinamą
valstyb÷s pagalbą.
Sprendimo turinys:
1995 m. Europos Komisija paskelb÷ gaires d÷l pagalbos tam tikrai darbo rinkai. Jomis siekiama
stiprinti pagalbą valstybių narių nustatytoms prioritetin÷ms darbo sritims, kurios yra labai
nepopuliarios darbo rinkoje. Gair÷s taip pat nurodo, kad valstybių narių priemon÷s negali
prieštarauti Komisijos veiksmams, kuriais siekiama sumažinti konkurencijos iškraipymą.

1984 m. Italija numat÷ naują institutą – terminuotą mokymą ir darbo sutartį, kuria buvo siekiama
pad÷ti bedarbiams, jaunesniems nei 30 m. Darbdaviai buvo dvejus metus atleidžiami nuo socialinių
įmokų už tokius darbuotojus.
1999 m. Komisija savo sprendimu Nr. 2000/128 nustat÷, kad su bendrąja rinka yra suderinama:
– valstyb÷s pagalba, įdarbinant darbuotojus pagal mokymo ir darbo sutartį, nors ir neteis÷tai
suteikta po 1995 m., tačiau jei taip buvo sukurtos naujos darbo vietos asmenims, kurie netur÷jo
darbo arba kurie jį buvo praradę, ir tokiems asmenims, jaunesniems nei 25 m. (29 metai baigusiems
ilgas universitetines studijas) arba seniai esantiems bedarbiais, kuriems būtų sunku patiems įsilieti į
darbo rinką;
– valstyb÷s pagalba, pakeičiant mokymo ir darbo sutartis į neterminuotas darbo sutartis, suteikta
pagal 1997 m. Italijos įstatymą.
Tačiau pagalba, kuri n÷ra suderinama su bendrąja rinka, turi būti valstybių narių susigrąžinta iš
įmonių per du m÷nesius nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos (t. y. iki 1999 m. rugpjūčio 4 d.).
Komisija teig÷, kad iki bylos nagrin÷jimo teisme Italija nesi÷m÷ visų reikiamų priemonių, kad
susigrąžintų neteis÷tai suteiktą pagalbą.
Teisindamasi d÷l nesusigrąžintų sumų, Italija teig÷, kad ji susidūr÷ su sunkumais nustatant įmones,
neteis÷tai gavusias pagalbą, ir aiškinantis suteiktos pagalbos dydį konkrečiu atveju. Italija užtikrino
norą vykdyti savo prievoles ir nor÷tų, kad visi kriterijai būtų nustatyti bendrai – Bendrijos
institucijų ir Italijos, kad būtų išvengta tokių nesutarimų.
ETT pirmiausia pažym÷jo, kad vienintelis logiškas valstyb÷s nar÷s pasiaiškinimas d÷l
nesusigrąžintos neteis÷tai suteiktos pagalbos, yra absoliutus negal÷jimas tinkamai įvykdyti
Komisijos sprendimo. Neužtenka valstybei narei pranešti Komisijai apie baimę d÷l juridinių,
politinių ar praktinių sunkumų, galinčių kilti įgyvendinant Komisijos sprendimą, nesiimant jokių
veiksmų ir nepasiūlant Komisijai alternatyvių situacijos sprendimo būdų.
Valstyb÷ nar÷ negali remtis neteis÷tai suteiktos pagalbos gav÷jų teis÷tais lūkesčiais. EB sutarties 87
ir 88 straipsniai prarastų savo prasmę, jei nacionalin÷s valdžios institucijos nevykdytų Komisijos
sprendimo, priimto pagal EB sutarties reikalavimus, remdamosi pačių neteis÷tu elgesiu. Be to,
Komisija viename iš savo pranešimų oficialiajame leidinyje yra informavusi galimus naudos
gav÷jus apie neteis÷tai suteiktos pagalbos laikiną pobūdį. ETT teigia, kad nacionalinis teismas turi
nagrin÷ti, ar nebuvo pažeisti teis÷ti lūkesčiai reguliariai gaunant neteis÷tą pagalbą.
ETT konstatuoja, kad Italijos vyriausyb÷ nesi÷m÷ jokių priemonių susigrąžinti neteis÷tai išmok÷tas
sumas nei iki Komisijos paskirtos datos, nei iki šio pareiškimo nagrin÷jimo ETT.
Italija neįrod÷, kad neįmanoma įvykdyti Komisijos sprendimo, ir negali reikšti pretenzijų d÷l per
mažo Komisijos bendradarbiavimo.

2.8.2. 2004 m. birželio 29 d. sprendimas byloje
Komisija prieš Tarybą (C-110/02)
D÷l 2002 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimo 2002/114/EB anuliavimo kreip÷si Komisija.

Terminai: Portugalijos vyriausyb÷s pagalba kiaulių augintojams; pagalba, skirta pad÷ti grąžinti
valstyb÷s pagalbą, kuri buvo paskelbta kaip nesuderinama su bendrąja rinka; Tarybos sprendimas,
kuriuo tokia pagalba pripažinta neprieštaraujančia bendrajai rinkai; neteis÷tumas; EB sutarties
88 straipsnio 2 pastraipos 3 punktas.
Esmin÷s sprendimo nuostatos:
Tarybos sprendimas leisti Portugalijos vyriausybei suteikti valstyb÷s pagalbą Portugalijos kiaulių
augintojams, kuriems 1994 ir 1998 metais suteikta valstyb÷s pagalba Komisijos buvo pripažinta
prieštaraujančia bendrajai rinkai, pripažintas negaliojančiu.
Taryba neturi teis÷s leisti suteikti valstyb÷s pagalbą, kurią Komisija jau paskelb÷ prieštaraujančia
bendrajai rinkai arba naują pagalbos formą, kurios tikslas neutralizuoti valstyb÷s pagalbos
grąžinimo padarinius.
Sprendimo turinys:
1994 ir 1998 metais Portugalija teik÷ valstyb÷s pagalbą kiaulių augintojams. 1994 m. teikiamos
pagalbos priemon÷s nebuvo pamin÷tos Komisijai. 1998 m. valstyb÷s pagalba buvo prad÷ta teikti dar
prieš Komisijai pranešant savo požiūrį d÷l suderinamumo su bendrąja rinka.
2000 ir 2001 metais Komisija pri÷m÷ du sprendimus. Buvo nuspręsta, kad didžioji dalis suteiktos
valstyb÷s pagalbos yra nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyta sugrąžinti ją atgal.
2002 metais, pra÷jus 15 m÷nesių po paskutinio Komisijos sprendimo, remdamasi Portugalijos
prašymu, Taryba pri÷m÷ sprendimą, leidžiantį teikti valstyb÷s pagalbą kiaulių augintojams, kurie
prival÷jo grąžinti pagalbą, jiems suteiktą 1994 ir 1998 m. Tarybos nuomone, tokia pagalba
neprieštarauja bendrajai rinkai, nes ji pateisinama išimtin÷mis aplinkyb÷mis. Suteiktos pagalbos
grąžinimas keltų pavojų daugelio ją gavusių įmonių rentabilumui ir tur÷tų neigiamų socialinių
padarinių regionuose, nes 50% kiaulių augintojų įmonių yra susikoncentravę mažiau nei 5 proc.
šalies teritorijos.
Pasak Komisijos, Taryba, priimdama tokį sprendimą, viršijo savo įgaliojimus.
Pagalba, suteikta 1994 ir 1998 metais, buvo iškraipanti konkurenciją ir Komisijos paskelbta kaip
nesuderinama su bendrąja rinka. Taryba neturi teis÷s leisti suteikti pagalbą, kurią Komisija jau
paskelb÷ prieštaraujančia bendrajai rinkai arba naują pagalbos formą, kurios vert÷ sutampa su
turimos grąžinti pagalbos dalimi.
ETT primena, kad pagal EB sutartį Komisijai priklauso pagrindinis vaidmuo nustatant, ar valstyb÷s
teikiama pagalba suderinama su bendrąja rinka.
Išimties tvarka Taryba kurios nors valstyb÷s nar÷s prašymu gali nuspręsti, kad valstyb÷s nar÷s
teikiama ar teiktina pagalba neprieštarauja bendrajai rinkai, jei toks sprendimas pateisinamas
išimtin÷mis aplinkyb÷mis.
Jei Komisija jau prad÷jo procedūrą, numatytą EB sutartyje, toji procedūra turi būti sustabdoma, kol
Taryba pareiškia savo požiūrį. Jei savo požiūrio Taryba per tris m÷nesius nepateikia, sprendimą
priima Komisija.

ETT pabr÷žia, kad šios nuostatos yra aiškiai išimtinio pobūdžio. Jos turi būti aiškinamos taip, kad
Taryba neturi įgaliojimų priimti sprendimus po to, kai Komisija jau pri÷m÷ sprendimą, nustatantį,
jog valstyb÷s pagalba prieštarauja bendrajai rinkai.
ETT konstatuoja, kad, Komisijai pripažinus valstyb÷s nar÷s pagalbą prieštaraujančia bendrajai
rinkai, valstyb÷s pagalba turi būti grąžinta. Tik grąžinus pagalbą, pagalbos gav÷jas praranda gautą
naudą bei pranašumą prieš kitus rinkoje esančius konkurentus. Tod÷l turi būti atkurta situacija,
buvusi prieš pagalbos teikimo pradžią.
Jei Taryba savo sprendimu gal÷tų leisti skirti naują pagalbą vietoj tos, kurią Komisija pripažino
prieštaraujančia bendrajai rinkai, arba paskirti pagalbą, savo dydžiu atitinkančią privalomą grąžinti
pagalbą, kuria siekiama neutralizuoti grąžinimo padarinius, tai Komisijos sprendimai nebetektų
jokios reikšm÷s. Priimdama tokį sprendimą, Taryba viršijo jai suteiktus įgaliojimus.
ETT anuliuoja Tarybos sprendimą, leidžiantį Portugalijai teikti pagalbą Portugalijos kiaulių
fermeriams, kurie 1994 ir 1998 m. buvo gavę valstyb÷s pagalbą, nesuderinamą su bendrąja rinka.

2.9. SOCIALINö POLITIKA
2.9.1. 2004 m. sausio 7 d. prejudicinis sprendimas byloje
K. B. prieš National Health Service Pensions Agency (C-117/01)

D÷l EB sutarties 141 straipsnio ir 1975 m. vasario 10 d. Direktyvos 75/117/EEB d÷l valstybių narių
įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo
išaiškinimo kreip÷si Court of Appeal (Jungtin÷ Karalyst÷).
Terminai: EB sutarties 141 straipsnis; Direktyva 75/117/EEB; vyrų ir moterų lygyb÷; nesuteikimas
transseksualiam partneriui teis÷s į našlio pensiją, kuri skiriama tik pergyvenusiam sutuoktiniui;
diskriminacija d÷l lyties.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Nacionalin÷s teis÷s nuostatos, nepripažįstančios operacijos pagalba lytį pakeitusių transseksualų
naujojo seksualinio identiteto ir draudžiančios tokiems asmenims sudaryti santuoką, yra
nesuderinamos su ES teise, jei jų pagrindu tokiems asmenims negali būti suteikta našlių pensija.
Tam tikrų lengvatų skyrimas tik susituokusioms poroms n÷ra diskriminacija d÷l lyties. Tačiau jei
pažeidžiant žmogaus teises asmeniui neleidžiama įvykdyti sąlygą, kuri yra būtina ES teis÷s
saugomai lengvatai gauti, tai turi būti traktuojama kaip diskriminacija.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Medicinos sesuo K. B. dvidešimt metų dirbo National Health Service (NHS) ir mok÷jo įmokas,
skirtas NHS pensijai kaupti. Pagal NHS pensijų sistemos taisykles, mirus įmokas mok÷jusiam
asmeniui, pensija atitenka jį pergyvenusiam sutuoktiniui (sutuoktiniu pripažįstamas su įmokų
mok÷toju susituokęs asmuo).
K. B. jau daug metų gyvena partneryst÷je su R., kuriam operacijos metu moteriškoji lytis buvo
pakeista į vyriškąją. K. B. siekia, kad R. būtų pripažinta teis÷ po jos mirties gauti iš NHS našlio

pensiją. Jungtin÷s Karalyst÷s teis÷s aktai draudžia lytį pakeitusiam transseksualui tuoktis pagal jo
naująją lytį, nes gimimo liudijimas, kuriame nurodyta buvusi lytis, negali būti keičiamas. O pagal
įstatymą santuoka, sudaryta ne tarp vyro ir moters, laikoma negaliojančia. Tod÷l nepaisant jų noro,
K. B. ir R. negali susituokti. Nesudarius santuokos, R. neturi teis÷s gauti pergyvenusio sutuoktinio
pensiją.
K. B. pareišk÷ ieškinį d÷l diskriminacijos lyties pagrindu. Ji teigia, kad d÷l vienodo darbo
užmokesčio principo netaikymo pažeistos jos teis÷s. Ieškov÷s nuomone, sąvoka „našlys“ turi būti
aiškinama taip, kad apimtų ir pergyvenusį partnerį, kuris būtų įgijęs našlio statusą, jei medicinin÷s
operacijos metu nebūtų buvus pakeista jo lytis. Court of Appeal kreip÷si d÷l prejudicinio sprendimo
pri÷mimo į ETT.
ETT pažym÷jo, kad profesinio socialinio draudimo sistemos išmokos yra tiesiogiai susijusios su
ankstesne darbo veikla, kartu su ankstesniu darbo užmokesčiu ir tod÷l patenka į EB sutarties
141 straipsnio taikymo sritį. Jų atžvilgiu turi būti taikomos nuostatos, draudžiančios bet kokią
diskriminaciją d÷l lyties išmokant atlyginimą.
ETT konstatavo, kad sprendimas tam tikras lengvatas suteikti tik susituokusioms poroms, o ne
poroms, kurios gyvena kartu nesusituokusios, neprieštarauja ES teisei. Pateikiant prašymą d÷l
našlio pensijos skyrimo, yra nesvarbu, pareišk÷jas yra vyras ar moteris. Toks sprendimas
nediskriminuoja d÷l lyties.
Tačiau ETT įžvelgia nelygybę, net jei ji ne tiesiogiai kliudo naudotis Bendrijos saugoma teise, o tik
yra susijusi su viena iš sąlygų pasinaudoti tokia teise. Nagrin÷jamu atveju nelygyb÷ susijusi su
galimybe sudaryti santuoką, kuri yra būtina sąlyga našlio pensijai gauti.
Priešingai nei heteroseksualios poros, kurių vienas iš partnerių n÷ra pakeitęs lyties ir kurios gali
susituokti, tokia pora kaip K. B. ir R. jokiomis aplinkyb÷mis negali išpildyti santuokai sudaryti
keliamų reikalavimų. Tai draudžia Jungtin÷s Karalyst÷s nuostatos, reglamentuojančios santuoką ir
gimimo liudijimų išdavimą.
Remdamasis tuo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) jau yra nusprendęs, jog draudimas
transseksualams tuoktis pagal savo naująjį seksualinį identitetą yra teis÷s į santuoką pagal EŽTK
12 straipsnį pažeidimas, ETT nusprend÷, kad Jungtin÷s Karalyst÷s nuostatos yra nesuderinamos su
ES teise.
Nustatyti lyties pakeitimo operacijų teisinio pripažinimo kriterijus priklauso valstybių narių
kompetencijai, tod÷l patikrinti, ar toks asmuo kaip K. B. gali remtis Bendrijos teise, siekdamas, kad
jo partneris įgytų teisę gauti našlio pensiją, privalo nacionaliniai teismai.

2.9.2. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje
Marėa Paz Merino Gómez prieš Continental Industrijas del Caucho SA (C-342/01)

D÷l direktyvos 93/104 d÷l tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnio, direktyvos
92/85 d÷l priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresn÷ n÷ščiųjų ir neseniai pagimdžiusių
arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo 14 preambul÷s punkto,
2, 8, 11 straipsnių ir direktyvos 76/207 d÷l vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo

įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu 2 straipsnio 1 ir
3 dalies išaiškinimo kreip÷si Juzgado de lo Social Nr. 33 Madrid (Ispanija).
Terminai: Socialin÷ politika; vyrų ir moterų lygyb÷; motinyst÷s atostogos; darbuotojos, kurių
motinyst÷s atostogos laiko atžvilgiu sutampa su sutartomis kasmetin÷mis atostogomis, numatytomis
kolektyvin÷je sutartyje.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Darbuotoja gali pasiimti kasmetines atostogas kitu laiku nei jos motinyst÷s atostogos, net jei jos
motinyst÷s atostogos laiko atžvilgiu sutampa su kolektyvin÷je sutartyje bendrai nustatytu
kasmetinių atostogų periodu.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Ponia Merino Gómez
nuo 1994 m. yra Continental Industrias darbuotoja. Nuo
2001 m. geguž÷s 5 d. iki rugpjūčio 24 d. ji buvo motinyst÷s atostogose. Šis periodas sutapo su
kasmetin÷mis atostogomis, numatytomis kolektyvin÷je sutartyje.
Kai ji pateik÷ prašymą pasinaudoti savo kasmetin÷mis atostogomis po motinyst÷s atostogų,
Continental Industrias jį atmet÷.
2001 m. birželio 6 d. Merino Gómez kreip÷si į Juzgados de lo Social de Madrid d÷l savo atostogų,
o šis kreip÷si d÷l prejudicinio sprendimo pri÷mimo į ETT.
ETT primin÷, kad kasmetin÷s mokamos atostogos, trunkančios mažiausiai keturias savaites,
numatytos direktyvos 93/104 7 straipsnyje yra vienas svariausių ES socialin÷s teis÷s principų. Jos
yra skirtos efektyviam ir tinkamam darbuotojo poilsiui. Motinyst÷s atostogų tikslas yra kitas –
saugoti moterų fizinę būklę n÷štumo periodu ir ypatingą ryšį, kuris po gimdymo susieja motiną su
jos vaiku.
Direktyva 92/85 d÷l priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresn÷ n÷ščiųjų ir neseniai
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo numato, kad teis÷s,
susijusios su darbo sutartimi, turi būti užtikrintos ir per motinyst÷s atostogas, įskaitant teisę į
kasmetines mokamas atostogas.
Pagaliau direktyvoje 76/207 d÷l vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo,
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu įtvirtintas lygyb÷s, nustatant
kasmetinių mokamų atostogų periodą, principas. Tačiau tuo pačiu metu direktyvos 2 straipsnio
3 dalis leidžia priimti nuostatas, apsaugančias moteris n÷štumo metu ir po gimdymo. Šios
dispozicijos negali tur÷ti neigiamos įtakos darbo sąlygoms.
Aiškinant visas min÷tų direktyvų nuostatas, kasmetin÷s atostogos negali būti tapatinamos su
motinyst÷s atostogomis.

2.9.3. 2004 m. geguž÷s 27 d. prejudicinis sprendimas byloje
Edeltraud Elsner-Lakeberg prieš Land Nordrhein-Westfalen (C-285/02)

D÷l EB sutarties 141 straipsnio ir 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvos 75/117/EEB d÷l
valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui,
suderinimo išaiškinimo kreip÷si Verwaltungsgericht Minden (Vokietija).
Terminai: EB sutarties 141 straipsnis; direktyva 75/117/EEB; nacionalin÷ nuostata, pagal kurią
visą arba ne visą darbo dieną dirbantys mokytojai turi teisę reikalauti apmok÷ti už viršvalandžius,
tik išdirbus tam tikrą skaičių viršvalandžių; netiesiogin÷ ne visą darbo dieną dirbančių moterų
diskriminacija.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Su ES teise yra nesuderinamos nacionalin÷s teis÷s nuostatos, numatančios, kad dirbantiems ne visą
darbo dieną, taip pat kaip ir dirbantiems visą darbo dieną, mokytojams n÷ra apmokama už
viršvalandžius, neviršijančius trijų valandų per kalendorinį m÷nesį, jeigu
– ši nevienoda traktuot÷ iš esm÷s labiau paveikia moteris nei vyrus;
– ji negali būti pateisinama kitais, su priklausomybe tam tikrai lyčiai nesusijusiais tikslais arba ji
n÷ra būtina tam, kad būtų įgyvendintas siekiamas tikslas.
Vertinant, kaip laikomasi vienodo darbo užmokesčio principo, būtina atskirai palyginti darbo
užmokestį už įprastinį darbo valandų skaičių ir apmok÷jimą už viršvalandžius.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Direktyvos 75/117/EEB 1 straipsnyje išd÷stytas vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principas
reiškia bet kokios diskriminacijos d÷l lyties panaikinimą, atlyginant už tą patį darbą arba už
vienodos vert÷s darbą visų aspektų ir sąlygų atžvilgiu.
Edeltraud Elsner–Lakeberg yra valstyb÷s tarnautoja, dirbanti mokytoja ne visą darbo dieną
vidurin÷je Land Nordrhein-Westfalen mokykloje. 1999 m. ji papildomai tur÷jo 2,5 val. pamokų. Jos
prašymas apmok÷ti už viršvalandžius buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad pagal taikytiną teisę
mokytojui, kuris yra valstyb÷s tarnautojas, už viršvalandžius apmokama tik tada, jei papildomas
darbas viršija tris valandas per m÷nesį. Negavusi apmok÷jimo už viršvalandžius Edeltraud ElsnerLakeberg pateik÷ ieškinį Verwaltungsgericht Minden (Mindeno administraciniam teismui). Šis
kreip÷si į ETT, prašydamas išaiškinti, ar Bendrijos teis÷ draudžia taikyti nacionalinę teisę, pagal
kurią ne visą darbo dieną dirbantys mokytojai, kaip ir dirbantys visą darbo dieną, negauna jokio
apmok÷jimo už viršvalandžius, neviršijančius trijų mokymo valandų per kalendorinį m÷nesį.
Pagal nusistov÷jusią ETT praktiką d÷l metodo, taikytino vienodo darbo užmokesčio principo
laikymosi įvertinimui, būtina atskirai palyginti darbo užmokestį už įprastinį darbo valandų skaičių ir
apmok÷jimą už viršvalandžius.
ETT pažym÷jo, kad darbo užmokestis yra vienodas tuo atveju, kai ne visą darbo dieną dirbantys
mokytojai, kaip ir dirbantys visą dieną, įgyja teisę į viršvalandžių apmok÷jimą, jeigu papildomas
darbas viršija tris valandas. Tačiau dirbantiems ne visą darbo dieną mokytojams trys papildomos
darbo valandos reiškia didesnį krūvį (5 procentais daugiau) nei visą darbo dieną dirbantiems
mokytojams (3 procentais daugiau).
Atsižvelgiant į tai, kad ne visą darbo dieną dirbantiems mokytojams viršvalandžių skaičius,
suteikiantis teisę į apmok÷jimą, n÷ra sumažinamas proporcingai jų darbo laikui, apmok÷jimo už
viršvalandžius atžvilgiu jie yra nevienodai traktuojami, palyginti su visą darbo dieną dirbančiais
mokytojais.

ETT pabr÷ž÷, kad nacionalinis teismas turi nustatyti:
– ar tokia nevienoda traktuot÷ turi vienodą poveikį vyrams ir moterims,
– ar nevienodą traktuotę galima pateisinti kitais, su priklausomybe tam tikrai lyčiai nesusijusiais
tikslais, arba ar ji yra būtina tam, kad būtų įgyvendintas siekiamas tikslas.
Nacionaliniam teismui, nustačiusiam, kad atsakymas į abu klausimus yra neigiamas, draudžiama
taikyti tokią nevienodą traktuotę įtvirtinančias nacionalin÷s teis÷s nuostatas kaip nesuderinamas su
ES teise.
2.10. ŽEMöS ŪKIS / BENDRIJOS TEISöS PRINCIPAI
2.10.1. 2004 m. sausio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje
Kuehne & Heitz NV prieš Productshap voor Pluimvee en Eieren (C-453/00)
D÷l ES teis÷s ir ypač bendradarbiavimo principo, įtvirtinto EB sutarties 10 straipsnyje, išaiškinimo
kreip÷si College van Beroep voor het bedrijfsleven (Olandija).
Terminai: paukštiena; eksporto išlaidų kompensavimas; dokumento nepateikimas; įsigaliojęs
administracinis sprendimas; prejudicinio sprendimo, kurį ETT pri÷m÷ po tokio administracinio
sprendimo, poveikis; teisinis tikrumas; Bendrijos teis÷s viršenyb÷; bendradarbiavimo principas; EB
sutarties 10 straipsnis.
Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
EB sutarties 10 straipsnyje įtvirtintas bendradarbiavimo principas įpareigoja administracinę
instituciją, gavus atitinkamą prašymą, peržiūr÷ti įsigaliojusį savo sprendimą, atsižvelgiant į v÷liau
ETT pateiktą Bendrijos teis÷s nuostatos interpretavimą, jei
– nacionalin÷je teis÷je yra įtvirtinta galimyb÷ administracinei institucijai atšaukti savo
sprendimą;
– administracinis sprendimas įsigaliojo, jį patvirtinus nacionaliniam galutin÷s instancijos
teismui;
– administracinis sprendimas buvo pagrįstas neteisingu Bendrijos teis÷s interpretavimu, o
nacionalinis teismas neįvykd÷ savo pareigos kreiptis į ETT d÷l prejudicinio sprendimo
pri÷mimo;
– suinteresuotas asmuo nedelsdamas kreip÷si į administracinę instituciją, kai tik sužinojo apie
v÷liau ETT pateiktą išaiškinimą.
Prejudicinio sprendimo turinys:
1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 d÷l bendro paukštienos rinkos
organizavimo įved÷ eksporto į trečiąsias šalis kompensacijas. Išmokų dydis priklauso nuo
eksportuojamiems produktams taikomų muitų tarifų. Kompensacijų tikslas – išlyginti skirtumą tarp
sąlygiškai aukštos kainos ES ir žemos kainos pasaulin÷je rinkoje.
Nuo 1986 m. gruodžio iki 1987 m. gruodžio Olandijos įmon÷ Kuehne & Heitz NV nuolat teik÷
paraiškas d÷l kompensavimo už paukštienos eksportavimą. Productshap voor Pluimvee en Eieren
(Paukštienos ir kiaušinių prekybos tarnyba) prašomas kompensacijas sumok÷davo. V÷liau,
remdamasi tuo, kad eksportuotos paukštienos produktams buvo parinktas neteisingas tarifas,
tarnyba pareikalavo išmok÷tas kompensacijas grąžinti. 1991 m. College van Beroep voor het

bedrijfsleven atmet÷ Kuehne & Heitz NV ieškinį, kuriuo buvo apskųstas min÷tas sprendimas. Į ETT
d÷l prejudicinio sprendimo pri÷mimo muitų tarifų klausimu College van Beroep voor het
bedrijfsleven, nors ir būdamas paskutinioji teismin÷ instancija nagrin÷jamoje byloje, nesikreip÷.
1994 m. spalio 5 d. Voogd byloje ETT pateik÷ muitų tarifų išaiškinimą, kuris atitiko Kuehne &
Heitz NV poziciją.
Remdamasi šiuo ETT sprendimu Kuehne & Heitz NV 1994 m. gruodį pateik÷ skundą Productschap
voor Pluimvee en Eieren. Tačiau skundas buvo atmestas ir paliktas galioti ankstesnis sprendimas.
Kuehne & Heitz NV pateik÷ ieškinį administraciniam teismui d÷l savo atmesto skundo, siekdama,
kad būtų peržiūr÷tas prek÷ms taikomas muitas ir atgauti kompensacijas, kurias buvo priversta
grąžinti Productschap voor Pluimvee en Eieren sprendimu.
ETT prašoma išaiškinti, ar pagal ES teisę nacionalin÷ administracin÷ institucija privalo peržiūr÷ti
įsigaliojusį savo sprendimą, jei paaišk÷ja, kad jis prieštarauja v÷lesniam ETT sprendimui. Pagal
Olandijos teisę administracin÷s institucijos gali atšaukti įsigaliojusius administracinius sprendimus,
jei taip n÷ra pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai.
ETT pažym÷jo, kad teisinis tikrumas yra vienas iš pagrindinių Bendrijos teis÷s principų. Tod÷l iš
esm÷s negalima reikalauti, kad administracin÷s institucijos būtų įpareigotos persvarstyti
įsigaliojusius administracinius sprendimus.
Tačiau ETT nusprend÷, kad šiuo konkrečiu atveju Bendrijos teis÷ įpareigoja Olandijos
administracinę instituciją peržiūr÷ti savo sprendimą, nes:
– administracin÷ms institucijoms Olandijos teis÷ suteikia galią persvarstyti įsigaliojusius
sprendimus;
– pasinaudota visomis teisin÷s galimyb÷mis apskųsti sprendimą;
– sprendimas pagrįstas neteisingu Bendrijos teis÷s išaiškinimu ir priimtas nesikreipus d÷l
prejudicinio sprendimo pri÷mimo į ETT;
– suinteresuotas asmuo, sužinojęs apie naują ETT sprendimą, nedelsdamas kreip÷si į administracinę
instituciją.
Administracin÷ institucija turi persvarstyti savo sprendimą, remdamasi nauju ETT išaiškinimu.
Pagal svarstymo rezultatus ji pati sprendžia, ar privalo, nepažeisdama trečiųjų šalių interesų,
atšaukti savo sprendimą.

2.10.2. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH prieš Werner Jaeger (C-182/01)

D÷l Tarybos reglamento Nr. 2100/94 d÷l augalų veislių teisin÷s apsaugos Bendrijoje 13 straipsnio
3 dalies 6 punkto ir Komisijos Reglamento Nr. 1768/95, įgyvendinančio Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2100/94 d÷l augalų veislių teisin÷s apsaugos Bendrijoje 14 straipsnio 3 dalyje numatyto
atleidimo nuo žem÷s ūkio mokesčio taisykles 3 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio išaiškinimo į ETT
kreip÷si Oberlandesgericht Duesseldorf (Vokietija).
Terminai: Augalų veisl÷s; apsaugos taisykl÷; Reglamento (EEB) Nr. 2100/94 14 straipsnio 3
pastraipa, Reglamento (EB) Nr. 1768/95 3 straipsnio 2 pastraipa, 8 straipsnis; selekcininkų
organizacijos; apibr÷žimas; organizacijos įsipareigojimas veikti tik savo narių vardu; derliaus
naudojimas; pareiga teikti informaciją selekcininkui.

Esmin÷s prejudicinio sprendimo nuostatos:
Ribotos atsakomyb÷s bendrov÷ gali būti selekcininkų organizacija reglamento Nr. 1768/95
3 straipsnio 2 dalies prasme. Ji gali ginti ir selekcininkų, kurie yra kitos organizacijos nariai, teises,
jei tokios organizacijos yra šios uždarosios akcin÷s bendrov÷s nariai.
Selekcininkas neturi teis÷s reikalauti, kad ūkininkas informuotų jį, ar naudojasi ūkininko privilegija,
jei n÷ra jokių duomenų, rodančių, kad ūkininkas ja naudojasi.
Prejudicinio sprendimo turinys:
Europos Tarybos reglamentas Nr. 2100/94 nustato augalų veislių teisin÷s apsaugos procedūras
Bendrijoje. Asmuo, sukūręs, atradęs ir išskyręs augalų veislę (toliau – selekcininkas) turi teisę į
Bendrijos apsaugą. Reglamento 14 straipsnis numato ir nukrypimą nuo bendros augalų veislių
teisin÷s apsaugos Bendrijoje. Tai vadinama „ūkininko privilegija“. Ūkininkai dauginimo tikslams
savo ūkyje gali naudoti augalinę medžiagą, gautą nu÷mus derlių. Tam iš ūkininkų nereikalaujama
atskiro leidimo naudotis tomis veisl÷mis, kaip tai yra numatyta kitiems veislių naudotojams pagal
Reglamentą Nr. 2100/94. Ši išimtis buvo numatyta, siekiant apsaugoti su žem÷s ūkio produkcija
susijusį viešąjį interesą.
Komisijos reglamentas Nr. 1768/95, įgyvendinantis Tarybos reglamento Nr. 2100/94 d÷l augalų
veislių teisin÷s apsaugos Bendrijoje 14 straipsnio 3 dalyje numatytos žem÷s ūkio išimties taisykl÷s
numato, kad ūkininkai (išskyrus mažus ūkininkus), kurie naudojasi šia išimtimi, turi pervesti į
veisl÷s savininko sąskaitą teisingą atlygį. Be pareigos mok÷ti teisingą atlygį, Reglamentas
Nr. 1768/95 numato ūkininko pareigą teikti informaciją, reikšmingą selekcininkui (Reglamentas
pateikia sąrašą, kas yra laikoma reikšminga informacija). Reikalauti atlikti visas ūkininkams
priklausančias pareigas gali pavieniai selekcininkai, keli selekcininkai bendrai, selekcininkų
organizacija, įsteigta Bendrijos, nacionaliniu, regioniniu arba vietos mastu (reglamento Nr. 1768/95
3 straipsnio 2 dalis).
Vokietijos ūkininkas Jaeger atsisak÷ informuoti Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH
(ribotos atsakomyb÷s bendrovę) apie savo naudojimąsi ar nesinaudojimą ūkininko privilegija 1997–
1998 metais.
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH kreip÷si į Landesgericht Duesseldorf, kuris atmet÷
ieškinį, motyvuodamas tuo, kad toks ieškinys yra nepriimtinas d÷l netinkamo ieškovo.
Oberlandesgericht Duesseldorf kreip÷si į ETT d÷l Tarybos reglamento Nr. 2100/94 13 straipsnio
3 dalies 6 papunkčio ir Komisijos Reglamento Nr. 1768/95 3 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio
išaiškinimo ir pateik÷ du klausimus:
– ar ribotos atsakomyb÷s bendrov÷ yra selekcininkų organizacija pagal reglamento Nr. 1768/95
3 straipsnio 2 dalį?
– ar augalų veislių, turinčių teisę į Bendrijos apsaugą, selekcininkas gali reikalauti informacijos iš
bet kurio ūkininko, siekdamas išsiaiškinti, ar ūkininkas neatlieka veiksmų, numatytų reglamento
Nr. 2100/94 13 straipsnio 2 dalyje (veiksmai, kuriems būtinas veisl÷s savininko leidimas)?
ETT nuomone, „selekcininkų organizacija“ n÷ra apibr÷žta 1995 m. reglamente. Tačiau, pasak ETT,
reglamentas palieka selekcininkams laisvę nusistatyti tokios organizacijos juridinę formą, kuri gali
būti tiek asociacija, tiek ribotos atsakomyb÷s bendrov÷.

ETT mano, kad jei selekcininkai gali laisvai pasirinkti teisinį savo organizacijos režimą, tai tokia
pati laisv÷ tur÷tų būti suteikta ir pasirenkant organizacijos narius. Tod÷l selekcininkų organizacija
gali būti sudaryta tiek iš fizinių asmenų, tiek iš kitų organizacijų, kurios savo ruožtu irgi sudarytos
iš narių – veislių savininkų. Tačiau saugomos veisl÷s selekcininkas, kuris n÷ra jokios organizacijos
narys, negali ginti savo turtinių teisių per šią organizaciją.
ETT konstatavo, kad abu reglamentai nenumato selekcininkui teis÷s reikalauti iš ūkininko
informacijos apie tai, ar jis naudojasi ūkininko privilegija, kai n÷ra tokio naudojimosi požymių.

