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I. OFICIALIOJI DALIS  

 
1. Nutartys ir sprendimai 

 
1.1. D÷l normini ų administracinių aktų teis÷tumo 

 
1.1.1 D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 

„D ÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo 
taisyklių patvirtinimo“ 2.3. punkto nuostatų su v÷lesniais pakeitimais (ūkio 
ministro 2004 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 4-25) atitikties Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Respublikos gamtinių 
dujų įstatymo 9 straipsnio 2 daliai 

 
 

Administracin÷ byla Nr. I-01-2005. Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 

S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2005 m. vasario 22 d. 

Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Gintaro Godos, Edvardo Sinkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir 
praneš÷jas), 

sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, 
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovams Linai 

Lukoševičiūtei, Jurgiui Lionginui Gliaubertui ir Gintautui Danaičiui, 
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos 

administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 
5 d. įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo 
taisyklių patvirtinimo“ 2.3 punkto nuostatos su v÷lesniais pakeitimais (ūkio ministro 2004 m. 
sausio 29 d. įsakymas Nr. 4-25) neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
4 straipsniui, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 daliai. 
 

Teis÷jų kolegija 

 
n u s t a t ÷ : 

 
I. 

 
Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrin÷jo individualią administracinę 

bylą pagal pareišk÷jo akcin÷s bendrov÷s „Lietuvos dujos“ (toliau – ir AB „Lietuvos 
dujos“) skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrol÷s komisijai, trečiajam 
suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei „Panev÷žio energija“ (toliau – ir AB „Panev÷žio 
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energija“) d÷l Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2004 m. balandžio 22 d. 
nutarimo Nr. 03-56 panaikinimo.  

1. Pareišk÷jas šioje Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrin÷toje 
administracin÷je byloje AB „Lietuvos dujos“ nurod÷, kad Valstybin÷ kainų ir energetikos 
komisija, ginčų sprendimo ikiteismine tvarka išnagrin÷jusi AB „Panev÷žio energija“ skundą, 
2004 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 03-56 šį skundą patenkino iš dalies ir įpareigojo AB 
„Lietuvos dujos“ į esančią AB „Panev÷žio duona“ teritorijoje katilinę pristatomoms 
gamtin÷ms dujoms taikyti tą pačią dujų paskirstymo kainą, kaip ir kitiems 7-osios grup÷s 
vartotojams. AB „Lietuvos dujos“ teigimu, ji pagal sutartį atitinkamiems AB „Panev÷žio 
energija“ objektams (16 vnt.) tiek÷ gamtines dujas, kurioms taikyta 7-osios grup÷s 
pristatymo kaina. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 43 „D÷l 
gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ 
(toliau – ir Įsakymas) 2.3 punktą šilumos tiekimo įmon÷s, įsteigtos iki 2002 m. liepos 
1 d. ,  su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais įrenginiais laikomos vienu vartotoju su viena 
pristatymo vieta. Pastačius naują dujas deginančią katilinę (2003 metais gruodžio m÷nesį 
AB „Panev÷žio duona“ teritorijoje, Panev÷žyje, Janonio g. 7) gamtin÷s dujos buvo 
tiekiamos taikant 4-ajai vartotojų grupei nustatytą kainą, nes katilin÷ laikyta nauja 
pristatymo vieta, kuriai turi būti taikomos kitos galiojančios pristatymo kainos. 2004 m. 
sausio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras išleido įsakymą Nr. 4-25 „D÷l 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių 
dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 
kuriuo papild÷ Įsakymo 2.3 punktą sakiniu: „Pertvarkyta (rekonstruota, modernizuota, 
išskaidyta į mažesnio paj÷gumo) ar buvusioje arba toje pačioje centralizuotos šilumos 
tiekimo sistemos teritorijoje naujai pastatyta gamtines dujas deginanti katilin÷ (-÷s), 
keičianti (keičiančios) mažiau efektyvią, deginusią gamtines dujas katilinę, nelaikoma 
nauja dujų pristatymo vieta.“ Remdamasi šiuo teis÷s aktu Valstybin÷ kainų ir energetikos 
kontrol÷s komisija 2004 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 03-56 įpareigojo AB „Panev÷žio 
duona“ teritorijoje esančiai katilinei taikyti tą pačią gamtinių dujų paskirstymo kainą, kaip ir 
kitiems 7-osios grup÷s vartotojams. AB „Lietuvos dujos“ skunde Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui taip pat pateik÷ prašymą kreiptis į Lietuvos vyriausiąj į 
administracinį teismą d÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. 
įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo 
taisyklių patvirtinimo“ 2.3 punkto atitikties Gamtinių dujų įstatymui, Energetikos 
įstatymui ir Konkurencijos įstatymui.  

2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. liepos l d. nutartimi 
administracin÷s bylos nagrin÷jimą sustabd÷ ir kreip÷si į Lietuvos vyriausiąj į 
administracinį teismą su prašymu ištirti, ar ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. 
įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo 
taisyklių patvirtinimo“ 2.3 punkto nuostatos su v÷lesniais pakeitimais (ūkio ministro 
2004 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 4-25) neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 
4 straipsniui, Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai ir Gamtinių dujų įstatymo 
9 straipsnio 2 daliai.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. liepos 1 d. nutartyje bei ją 
patikslinančioje 2004 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje savo prašymą ištirti norminio 
administracinio akto teis÷tumą grind÷ šiais argumentais: 

2.1. Gamtinių dujų tiekimas vartotojams n÷ra vien tik privatus dviejų įmonių santykių 
klausimas. Pareišk÷jo manymu, ypač didel÷ atsakomyb÷ tenka dujų tiekimui tuo atveju, 
kai dujos naudojamos energijai gaminti, o energija tiekiama šimtams tūkstančių vartotojų, 
tod÷l valstyb÷ turi teisę reguliuoti šią veiklą. Valstyb÷ reguliuodama dujų tiekimą turi 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę visiems vartotojams ir jų nediskriminuoti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo teigimu, reguliuojamiems vartotojams Gamtinių 
dujų įstatymas numato, kad dujų kompleksin÷s kainos (dujų kaina, perdavimo ir 
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paskirstymo kaina bei tiekimo kaina) maksimali riba valstyb÷s reguliuojama nepriklausomai 
nuo to, užima dujų tiek÷jas dominuojančią pad÷tį ar ne, tiekia dujas iš vieno šaltinio ar 
kelių, reguliuoja tiekimą ar ne užsienio valstyb÷, iš kurios tiek÷jas tiekia dujas. Siekiant 
išvengti dujų tiekimo įmonių piktnaudžiavimo dominuojančia pad÷timi rinkoje bei 
vartotojų interesų pažeidimo, nustatant nesąžiningas dujų tiekimo kainas ar pardavimo 
sąlygų primetimą, reikia kontroliuoti ir prireikus riboti dujų tiekimo įmon÷s veiklą bei 
teikiamų paslaugų kainas galutiniams vartotojams.  

2.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu patvirtintos 
Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisykl÷s (toliau – ir 
Taisykl÷s) su v÷lesniais pakeitimais nustato gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, 
laikymo ir tiekimo tvarką bei sąlygas. Taisykl÷s taip pat nustato naudojimosi gamtinių 
dujų sistema tvarką. Taisyklių 109 punkte numatyta, kad pagal suvartojamą metinį dujų 
kiekį vartotojai yra skirstomi į septynias grupes. Vartotojas (sistemos naudotojas) už 
pateiktas ar pristatytas dujas (perdavimą, paskirstymą) apmoka pagal konkrečioje 
pristatymo vietoje apskaitytą dujų kiekį ir šių Taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytai 
vartotojų (sistemos naudotojų) grupei nustatytą dujų (perdavimo, paskirstymo) kainą. 
Taisyklių 144 punkte nustatyta, kad dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainas 
kiekvienais metais nustato perdavimo, paskirstymo ir laikymo įmon÷s. Taisyklių 
145 punktas numatyta, kad dujų kainas reguliuojamiems vartotojams kas pusę metų nustato 
tiekimo įmon÷. Vilniaus apygardos administracinis teismas pažym÷jo, kad nei 
Konkurencijos įstatymas, nei atitinkami Europos Sąjungos teis÷s aktai (pvz., Europos 
Bendrijos Steigimo Sutarties 82 straipsnis) nedraudžia paties ūkio subjektų dominavimo 
rinkoje. Draudžiamas tik piktnaudžiavimas dominuojančia pad÷timi, tod÷l, pareišk÷jo 
nuomone, svarstytina, ar pasirinkus dominavimo rinkoje kriterijų, kaip vienintelį tokių 
įmonių dujų kainoms reguliuoti, nebūtų pažeidžiamas sąžiningos konkurencijos principas. 

2.3. Atsižvelgdamas į min÷tas teis÷s aktų normas, Vilniaus apygardos 
administracinis teismas padar÷ išvadą, kad dujų kaina vartotojui priklauso nuo 
pateikiamų, suvartotų bei apskaitytų dujų kiekio konkrečioje pristatymo vietoje ir Taisyklių 
73 bei 109 punktuose nurodytai vartotojų (sistemos naudotojų) grupei nustatytos dujų 
(perdavimo, paskirstymo) kainos. Pareišk÷jas mano, kad Įsakymo nuostata, jog pertvarkyta 
(rekonstruota, modernizuota, išskaidyta į mažesnio paj÷gumo) ar buvusioje arba toje 
pačioje centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje naujai pastatyta gamtines dujas 
deginanti katilin÷ (-÷s), keičianti (keičiančios) mažiau efektyvią, deginusią gamtines dujas 
katilinę, nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta, pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę 
prieš kitus vartotojus, kurie moka už sunaudotas ir apskaitytas dujas pagal nustatytas 
vartotojų grupes. Pareišk÷jui kilo abejonių, ar kelias dujų pristatymo vietas laikant viena 
vieta, kai gamtin÷s dujos pristatomos šilumos tiekimo įmon÷ms, n÷ra 
diskriminuojami kiti vartotojai, nes dujos pagal sunaudojimo kiekį skirstomos į 7 vartotojų 
grupes ir jų kainos yra skirtingos.  

 
II. 

 
Rengiant bylą nagrin÷ti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerijos – rašytinis atsiliepimas.  
Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. 

įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir teikimo 
taisyklių patvirtinimo“ 2.3 punkto nuostatos su v÷lesniais pakeitimais neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatymo 2 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 
2 daliai; pažymi, kad Ūkio ministerija n÷ra tinkamas atsakovas šioje byloje. Savo poziciją 
Ūkio ministerija grindžia šiais argumentais: 



Administracinių teismų praktika Nr. 7                                                                                              nuo 2005-01-01 

 4 

1. Ūkio ministerijos teigimu, Įsakymo 2.3 punkte (kaip ir Taisyklių 143 punkte) iš 
esm÷s yra nustatytas gamtinių dujų skirstymo tarifo nustatymo principas. Prekiaujant 
gamtin÷mis dujomis palaipsniui, kiek tai leidžia konkrečios sąlygos, pereinama prie rinkos 
sąlygų, o dujų perdavimas, skirstymas (transportavimas) lieka natūrali monopolija. Dujos 
atskiriamos nuo transportavimo sistemų ir tampa atskira preke: atskirai sudaroma dujų 
pirkimo-pardavimo sutartis, atskirai sutartis dujoms perduoti ar skirstyti. Tai numatyta ir 
Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje, kuris nustato valstybinį paskirstymo kainos 
reguliavimą, o ūkio ministras savo įsakyme nustat÷ tokio reguliavimo taikymo principus. 

2. Ūkio ministerijos manymu, nagrin÷jamo Įsakymo 2.3 punkte n÷ra teis÷s normų, 
diskriminuojančių atskirus ūkio subjektus ar jų grupes. Šio punkto nuostatos taikomos visoms 
Lietuvos Respublikoje veikiančioms šilumos tiekimo įmon÷ms, atitinkančioms Taisykl÷se 
nustatytus kriterijus, jame apibr÷žtos teis÷s normos, reguliuojančios gamtinių dujų skirstymo 
paslaugos tarifo nustatymo principus. Kadangi gamtinių dujų perdavimas, skirstymas 
(transportavimas) yra natūrali monopolija, tai šioje srityje valstyb÷s reguliavimas išlieka. 

3. Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad 
perdavimo, paskirstymo, laikymo įmon÷ms draudžiama diskriminuoti sistemos naudotojus, 
atskirų kategorijų vartotojus kitų vartotojų ar su šiomis įmon÷mis susijusių įmonių naudai. 
Nustatytas vienas iš daugelio pagrindinių reikalavimų dujų įmon÷ms, turinčioms perdavimo, 
paskirstymo ar laikymo infrastruktūrą, teikti sistemos naudotojams ar laisviesiems 
vartotojams paslaugas d÷l gamtinių dujų transportavimo. Atsakovo nuomone, ginčijamos 
Įsakymo nuostatos neprieštarauja Gamtinių dujų 9 straipsnio 2 daliai, nes d÷l to kitiems 
vartotojams gamtinių dujų skirstymo kainos nepasikeit÷. 

4. Atsakovas nurodo, kad Įsakymo 2.3 punktu terminuotam laikui (trejiems 
metams) atidedant Taisyklių 143 punkto antrajame sakinyje apibr÷žtos teis÷s normos 
taikymą reguliuojamiesiems vartotojams ir šilumos tiekimo įmon÷ms siekiama apsaugoti 
centralizuotos šilumos galutinius vartotojus (daugiausia buitinius vartotojus) nuo staigaus 
šilumos kainų did÷jimo ir nevienodumo toje pačioje centralizuotos šilumos tiekimo 
sistemos teritorijoje, kad šilumos tiekimo įmon÷s dirbtinai neapsijungtų į stambesnius ūkio 
subjektus siekdamos gauti kuo palankesnes gamtinių dujų skirstymo paslaugų sąlygas iš 
skirstymo operatoriaus. Pažymima, kad 2.3 punkto nuostatos yra taikomos ne atskiriems ūkio 
subjektams, o laisviesiems vartotojams, atitinkantiems šiame punkte apibr÷žtus kriterijus.  

5. Atsakov÷ taip pat atkreipia d÷mesį į tai, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2004 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 4-25 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo 
ir tiekimo taisyklų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 19-602) 2.3 punktas buvo 
papildytas sakiniu: „Pertvarkyta (rekonstruota, modernizuota, išskaidyta į mažesnio 
paj÷gumo) ar buvusioje arba toje pačioje centralizuotos šilumos tiekimo sistemos 
teritorijoje naujai pastatyta gamtines dujas deginanti katilin÷, keičianti (keičiančios) 
mažiau efektyvią deginusią gamtines dujas katilinę, nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta“, 
tačiau esmin÷ 2.3 punkto nuostata nepakito.  

6. Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad energetikos (elektros, 
šilumos ir dujų) įmon÷s, nuosavyb÷s teise turinčios ar kitais teis÷tais būdais valdančios 
perdavimo tinklus ir sistemas, nustatyta tvarka privalo trečiajai šaliai suteikti perdavimo ar 
skirstymo paslaugas objektyviomis, nediskriminuojančiomis sąlygomis, atsižvelgdamos į 
technines tinklų bei sistemų galimybes. Ūkio ministerijos teigimu, tai nustato prievolę 
energetikos įmon÷ms, turinčioms infrastruktūrą, suteikti kitiems sistemos naudotojams ar 
laisviesiems vartotojams paslaugas d÷l elektros, šilumos energijos ar gamtinių dujų 
transportavimo. Gamtinių dujų sektorius yra viena iš energetikos sričių, tod÷l rengiant 
teis÷s aktus, reglamentuojančius vieną iš energetikos sektorių, vertinama, kokį poveikį 
toks teis÷s aktas gali tur÷ti ir kitiems energetikos sektoriams.  

 
Teis÷jų kolegija 
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k o n s t a t u o j a : 
III. 

 
Pareišk÷jas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti ūkio ministro 

2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 2.3 punkto nuostatų (su v÷lesniais ūkio ministro 
2004 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.  4-25 nustatytais pakeitimais) atitiktį Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsniui, Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai ir Gamtinių dujų 
įstatymo 9 straipsnio 2 daliai.  

Prieš prad÷dama nagrin÷ti Įsakymo 2.3 punkto atitikties min÷tiesiems įstatymams 
klausimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažymi, kad nepagrįsta 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pozicija, jog ji n÷ra tinkamas atsakovas šioje byloje. 
Ūkio ministerijos teigimu, ginčas kilo tarp AB „Lietuvos dujos“, Valstybin÷s kainų ir 
energetikos kontrol÷s komisijos bei AB „Panev÷žio energija“ d÷l skirtingo Įsakymo 
2.3 punkto traktavimo ir taikymo. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
nagrin÷ja bylą d÷l norminio administracinio akto teis÷tumo pagal Vilniaus apygardos 
administracinio teismo kreipimąsi, o ne Ūkio ministerijos nurodytą individualų administracinį 
ginčą, tad atsakovas šioje byloje yra ginčijamą aktą pri÷musi institucija, t. y. Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerija.  

 
IV. 

 
D÷l teis÷s akto teis÷tumo tyrimo apimties 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. liepos 1 d. nutartyje ir ją 

patikslinančioje 2004 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje nurod÷, kad prašo ištirti Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų 
perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3 punkto nuostatos 
su v÷lesniais pakeitimais (ūkio ministro 2004 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 4-25) teis÷tumą. 
Taigi Vilniaus apygardos administracinis teismas kelia ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. 
įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo 
taisyklių patvirtinimo“ 2.3 punkto (2004 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 4-25 redakcija) 
teis÷tumo klausimą.  

Ūkio ministro 2004 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 4-25 ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. 
įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 
patvirtinimo“ 2.3 punktas buvo išd÷stytas taip: „Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, 
laikymo ir  tiekimo taisyklių 143 punktas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos. 143 punkto 
antrojo sakinio nuostatos netaikomos trejų metų gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo 
kainų reguliavimo laikotarpiu reguliuojamiesiems vartotojams bei šilumos tiekimo įmon÷ms, 
įsteigtoms iki 2002 m. liepos 1 d. Šios šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002  m. gruodžio 1 d. 
turimais įrenginiais laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta. Pertvarkyta 
(rekonstruota, modernizuota, išskaidyta į mažesnio paj÷gumo) ar buvusioje arba toje pačioje 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje naujai pastatyta gamtines dujas deginanti 
katilin÷ (-÷s), keičianti (keičiančios) mažiau efektyvią, deginusią gamtines dujas katilinę, 
nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta“.  

Nors Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. liepos 1 d. ir 2004 m. 
rugpjūčio 30 d. nutarčių rezoliucin÷mis dalimis prašoma ištirti viso Įsakymo 2.3 punkto 
teis÷tumą, tačiau iš nutarčių motyvų yra aišku, kad pareišk÷jui abejonių kelia Įsakymo 
2.3 punkto trečiajame ir ketvirtajame sakinyje suformuluotos teis÷s normos, pagal kurias iki 
2002 m. liepos 1 d. įsteigtos šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais 
įrenginiais laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta, taip pat pertvarkyta 
(rekonstruota, modernizuota, išskaidyta į mažesnio paj÷gumo) ar buvusioje arba toje pačioje 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje naujai pastatyta gamtines dujas deginanti 
katilin÷ (-÷s), keičianti (keičiančios) mažiau efektyvią, deginusią gamtines dujas katilinę, 
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nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta. Vilniaus apygardos administracinis teismas nenurodo 
jokių motyvų, leidžiančių abejoti Įsakymo 2.3 punkto pirmojo sakinio, nustatančio Taisyklių 
143 punkto įsigaliojimo momentą, taip pat antrojo sakinio, apribojančio Taisyklių 143 punkto 
taikymą trejų metų laikotarpiui reguliuojamiems vartotojams bei šilumos tiekimo įmon÷ms, 
teis÷tumu.  

Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarčių motyvų matyti, kad pareišk÷jui 
abejonių kelia Įsakymo 2.3 punkto nuostatos, susijusios su dujų pristatymo vietos sąvoka bei 
šios sąvokos aiškinimu. Vilniaus apygardos administracinis teismas suabejojo Įsakymo 
2.3 punkto trečiajame sakinyje įtvirtinta norma, pagal kurią iki 2002 m. liepos 1 d. įsteigtos 
šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais įrenginiais laikomos vienu 
vartotoju su viena pristatymo vieta, taip pat Įsakymo 2.3 punkto ketvirtojo sakinio nuostatos, 
draudžiančios pertvarkytą ar buvusioje arba toje pačioje centralizuotos šilumos tiekimo 
sistemos teritorijoje naujai pastatytą gamtines dujas deginančią katilinę, keičiančią mažiau 
efektyvią, deginusią gamtines dujas katilinę, laikyti nauja dujų pristatymo vieta, teis÷tumu. 
Pareišk÷jo teigimu, tokiu teisiniu reguliavimu gali būti pažeidžiama sąžiningos konkurencijos 
laisv÷ prieš kitus vartotojus, mokančius už sunaudotas dujas pagal nustatytas vartotojų 
grupes.  

D÷l to toliau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija tirs, ar 
Įsakymo 2.3 punkto nuostatos „Šios šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. 
turimais įrenginiais laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta. Pertvarkyta 
(rekonstruota, modernizuota, išskaidyta į mažesnio paj÷gumo) ar buvusioje arba toje pačioje 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje naujai pastatyta gamtines dujas deginanti 
katilin÷ (-÷s), keičianti (keičiančios) mažiau efektyvią, deginusią gamtines dujas katilinę, 
nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta“ neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, 
Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai ir Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 daliai.  

 
V. 
 

D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „D÷l 
gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo” 
2.3 punkto nuostatos „Šios šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais 
įrenginiais laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta“ atitikties Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsniui, Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai ir Gamtinių dujų įstatymo 
9 straipsnio 2 daliai  

 

1. Sąžiningos konkurencijos laisv÷ – viena esminių demokratin÷s visuomen÷s vertybių, 
saugoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų Lietuvos Respublikos teis÷s aktų. 
Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinta sąžiningos konkurencijos garantija įpareigoja valstyb÷s 
ir savivaldybių institucijas teisin÷mis priemon÷mis užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, 
taip pat draudžia šioms institucijoms teis÷s aktais ar kitais sprendimais ją pažeisti.  

Konstitucin÷s sąžiningos konkurencijos laisv÷s įgyvendinimą, jos užtikrinimo garantijas 
nustato bei konkurenciją ribojančią (ar galinčią riboti) valstyb÷s valdymo, savivaldos 
institucijų ir ūkio subjektų veiklą, nesąžiningos konkurencijos veiksmus reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
1 dalyje nustatyta: „Valstyb÷s valdymo institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, 
susijusius su ūkin÷s veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos 
konkurencijos laisvę“. To paties straipsnio 2 dalyje draudžiama valstyb÷s valdymo ir 
savivaldos institucijoms priimti teis÷s aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas 
arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir d÷l kurių atsiranda ar gali atsirasti 
konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, 
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išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos 
Respublikos įstatymų reikalavimus.  

2. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinta valstyb÷s valdymo ir savivaldos 
institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę yra glaudžiai susijusi su 
bendruoju draudimu teikti privilegijas ar diskriminuoti atskirus ūkio subjektus. Energetikos 
sektoriuje diskriminavimo draudimą įtvirtina Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 dalis, o 
dujų sektoriuje šį draudimą konkretizuoja Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalis.  

Pagal Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 dalį energetikos įmon÷s, nuosavyb÷s teise 
turinčios ar kitais teis÷tais būdais valdančios energijos perdavimo ar skirstymo tinklus ir 
sistemas, nustatyta tvarka privalo trečiajai šaliai suteikti perdavimo ar skirstymo paslaugas 
objektyviomis, nediskriminuojančiomis sąlygomis, atsižvelgdamos į technines tinklų bei 
sistemų galimybes. Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje draudžiama perpardavimo, 
paskirstymo, laikymo įmon÷ms diskriminuoti sistemos naudotojus, atskirų kategorijų 
vartotojus kitų vartotojų ar su šiomis įmon÷mis susijusių įmonių naudai. Min÷tose teis÷s 
normose nenustatyta draudimo energetikos įmon÷ms, o konkrečiu atveju dujų perdavimo, 
paskirstymo ar laikymo įmon÷ms teikti paslaugas skirtingų kategorijų vartotojams 
skirtingomis sąlygomis. Tačiau šiose normose nustatytas įpareigojimas, kad vartotojams 
nustatomos sąlygos būtų objektyvios ir nediskriminuojančios.  

Aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą bendrąjį diskriminacijos draudimą, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. liepos 4 d. nutarime yra nurodęs, kad 
Konstitucijos  29 straipsnyje įtvirtintas visų asmenų lygyb÷s principas apima ir 
diskriminacijos, ir privilegijų draudimą. Diskriminacija dažniausiai suprantama kaip teisių 
varžymas atsižvelgiant į lyties, ras÷s, tautyb÷s, kalbos, kilm÷s, socialin÷s pad÷ties, tik÷jimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų ar kitus požymius. Tačiau diskriminacija ar privilegijomis nelaikytinas 
toks diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms vienodais požymiais 
pasižyminčioms asmenų grup÷ms, jeigu taip siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų 
tikslų. Tame pačiame nutarime Konstitucinis Teismas pažym÷jo, kad konstitucinis asmenų 
lygyb÷s įstatymui principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas nevienodas 
teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose pad÷tyse, atžvilgiu, o 
vertinant tai, ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias 
teisines aplinkybes.  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo 2004 m. spalio 28 d. nutartyje, 
priimtoje administracin÷je byloje Nr. I1-08/04 d÷l norminio administracinio akto teis÷tumo, 
aiškindamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsnyje įtvirtintą diskriminacijos 
draudimą, yra nurodęs, kad šia teis÷s norma draudžiama nustatyti skirtingas teises, pareigas ar 
privilegijas būtent diskriminacijos tikslais, o tai reiškia, jog skirtingų teisių, pareigų ar 
privilegijų nustatymas n÷ra objektyviai pateisinamas, t. y. juridiniai asmenys, kuriems 
taikomos skirtingos teis÷s, pareigos ar privilegijos, yra sulyginamose situacijose. Nors 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija Įsakymo 2.3 nuostatų atitikties 
Civilinio kodekso 2.76 straipsniui klausimo nesprendžia, tačiau Energetikos įstatymo 
12 straipsnio 4 dalyje ir Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje vartojamų 
diskriminavimo sąvokų n÷ra pagrindo aiškinti kitaip, nei tai buvo daroma Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
jurisprudencijoje.  
 

3. Siekiant išsiaiškinti, ar Įsakymo 2.3 punkto nuostata, pagal kurią iki 2002 m. liepos 
1 d. įsteigtos šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais įrenginiais 
laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta, neprieštarauja aukštesn÷s galios teis÷s 
aktams, reikia analizuoti šios nuostatos prasmę bei jos tikslą, taip pat santykį su kitomis 
Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių nuostatomis.  
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Taisyklių 143 punktas, reglamentuojantis vartotojų (sistemos naudotojų) apmok÷jimą už 
patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas paslaugas, įtvirtina bendro pobūdžio normą, pagal 
kurią vartotojas (sistemos naudotojas) už patiektas ar pristatytas dujas apmoka pagal 
konkrečioje pristatymo vietoje apskaitytą dujų kiekį, o patiektų ar pristatytų dujų kaina 
nustatoma priklausomai nuo to, į kurią Taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytą vartotojų 
(sistemos naudotojų) grupę patenka konkretus vartotojas (sistemos naudotojas). Taisyklių 
5 punktas dujų pristatymo vietą apibr÷žia kaip vietą, kurioje baigiasi dujų perdavimas 
magistraliniu dujotiekiu ar paskirstymas skirstomuoju tinklu ir kurioje perdavimo, 
paskirstymo įmon÷ atiduoda dujas sistemos naudotojui arba į kurią tiekimo įmon÷ patiekia 
dujas vartotojui. Taigi pagal bendrą Taisyklių 143 punkte išreikštą vartotojo (sistemos 
naudotojo) apmok÷jimo už patiektas (pristatytas) dujas principą dujų kaina nustatoma 
kiekvienai dujų pristatymo vietai atskirai ir priklauso nuo konkrečioje dujų pristatymo vietoje 
apskaityto dujų kiekio. Ginčijama Įsakymo 2.3. punkto nuostata išreiškia išimtį iš Taisyklių 
143 punkte įtvirtinto dujų kainos nustatymo principo, nes pagal Įsakymo 2.3 punktą iki 
2002 m. liepos 1 d. įsteigtos šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais 
įrenginiais laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta. Taigi nepriklausomai nuo 
konkrečios iki 2002 m. liepos 1 d. įsteigtos šilumos tiekimo įmon÷s 2002 m. gruodžio 1 d. 
turimų dujas deginančių įrenginių skaičiaus, visi jie laikomi viena dujų pristatymo vieta. 
Tokiu teisiniu reglamentavimu sudaromos sąlygos iki 2002 m. liepos 1 d. įsteigtoms šilumos 
tiekimo įmon÷ms dujas pirkti mažesn÷mis kainomis, nes jų turimus įrenginius laikant viena 
dujų pristatymo vieta, šios įmon÷s pagal Taisyklių 73 bei 109 punktus gali pakliūti į daugiau 
dujų suvartojančių vartotojų (sistemos naudotojų) grupę. Kadangi Įsakymo 2.3 punkto 
trečiojo sakinio norma taikoma tik šilumos tiekimo įmon÷ms ir tik toms įmon÷ms, kurios 
įsteigtos iki 2002 m. liepos 1 d., įmon÷s, neatitinkančios šių kriterijų, neturi galimyb÷s jų 
turimus įrenginius laikyti vienu vartotoju. Įsakymo 2.3 punkte yra įtvirtintas skirtingas teisinis 
reglamentavimas iki 2002 m. liepos 1 d. įsteigtų šilumos tiekimo įmonių ir kitų įmonių 
atžvilgiu. Tod÷l toliau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija tirs, ar 
toks skirtingas teisinis reglamentavimas yra pateisinamas objektyviais kriterijais ir n÷ra 
diskriminacinio pobūdžio.  

4. Dujų įstatymo 14 straipsnis leidžia dujų sektoriuje reguliuoti dujų perdavimo, 
paskirstymo, laikymo kainas. Taigi gamtinių dujų rinka yra reguliuojama, tačiau valstybinis 
reguliavimas (taip pa ir kainų nustatymas) neturi pažeisti diskriminavimo draudimo bei kitų 
teis÷s principų. 

Atsakovas atsiliepime į Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi išd÷st÷ 
poziciją, kad Įsakymo 2.3 punkte n÷ra teis÷s normų, diskriminuojančių atskirus ūkio subjektus 
ar jų grupes, o šio punkto nuostatos taikomos visoms Lietuvos Respublikoje veikiančioms 
šilumos tiekimo įmon÷ms, atitinkančioms nustatytus kriterijus. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teis÷jų kolegija sutinka, jog Įsakymo 2.3 punkto nuostatos taikomos 
visoms į šio punkto reglamentavimo sferą patenkančios įmon÷ms, tačiau toks konstatavimas 
nepadeda atsakyti įklausimą, ar n÷ra diskriminacinio pobūdžio patys kriterijai, nustatantys 
Įsakymo 2.3 punkto taikymo apimtį.  

Dujų tiekimas šilumos energijai gaminti paliečia ne vien dujas tiekiančios ir vartojančios 
įmon÷s, bet ir šilumos energiją gaunančių vartotojų interesus. Taigi dujų tiekimo, taip pat ir 
dujų kainų reglamentavimas šilumos tiekimo įmon÷ms neabejotinai yra susijęs su viešojo 
intereso apsauga. D÷l to ginčijamoje Įsakymo 2.3 punkto nuostatoje šilumos tiekimo įmonių 
grup÷s išskyrimas iš kitų įmonių yra objektyviai pateisinamas ir nesudaro diskriminacijos kitų 
įmonių, neužsiimančių šilumos tiekimo veikla, atžvilgiu.  

Pagal Įsakymo 2.3 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą vienu vartotoju su viena 
pristatymo vieta laikomos tik tos šilumos tiekimo įmon÷s, kurios įsteigtos iki 2002 m. liepos 
1 d., ir tik tų įrenginių atžvilgiu, kuriuos šios įmon÷s tur÷jo 2002 m. gruodžio 1 d. Atsakovo 
teigimu, Įsakymo 2.3 punkte įtvirtinant teisinį reglamentavimą, pagal kurį iki 2002 m. liepos 
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1 d. įsteigtos šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais įrenginiais 
laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta, buvo siekiama apsaugoti centralizuotos 
šilumos galutinius vartotojus nuo staigaus šilumos kainų did÷jimo ir nevienodumo toje 
pačioje centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje, kad šilumos tiekimo įmon÷s 
dirbtinai neapsijungtų į stambesnius ūkio subjektus, siekdamos gauti kuo palankesnes 
gamtinių dujų skirstymo paslaugų sąlygas iš dujų skirstymo operatoriaus. Taigi Įsakymo 
2.3 punkte nustačius papildomus laiko kriterijus, kuriuos atitinkančioms šilumos įmon÷ms 
gali būti taikoma išimtis iš Taisyklių 143 punkte įtvirtinto dujų kainų nustatymo principo, 
buvo siekiama išsaugoti stabilumą centralizuotos šilumos tiekimo rinkose bei užkirsti kelią 
daryti įtaką dujų kainoms dirbtiniais įmonių apjungimais. Taigi ginčijama Įsakymo 2.3 punkto 
nuostata buvo siekiama teis÷to ir pozityvaus tikslo. Šio tikslo įgyvendinimo priemon÷, 
įtvirtinta Įsakymo 2.3 punkte, nustatanti, kad tik iki 2002 m. liepos 1 d. įsteigtos įmon÷s su jų 
2002 m. gruodžio 1 d. turimais įrenginiais laikoma viena dujų pristatymo vieta, yra tinkama 
nurodytam tikslui pasiekti ir nepažeidžia kitų dujų vartotojų (sistemos naudotojų) teisių. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „D÷l 
gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ 
2.3 punkto nuostata „Šios šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002 m. gruodžio 1 d. turimais 
įrenginiais laikomos vienu vartotoju su viena pristatymo vieta“ neprieštarauja 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai bei 
Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 daliai.  

 

VI. 

 

D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „D÷l 
gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo” 
2.3 punkto nuostatos „Pertvarkyta (rekonstruota, modernizuota, išskaidyta į mažesnio 
paj÷gumo) ar buvusioje arba toje pačioje centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje 
naujai pastatyta gamtines dujas deginanti katilin÷ (-÷s), keičianti (keičiančios) mažiau 
efektyvią, deginusią gamtines dujas katilinę, nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta“ 
atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai 
ir Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 daliai 
 

2004 m. sausio 29 d. ūkio ministro įsakymo Nr. 4-25 „D÷l Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, 
laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1 punkto nuostatomis papildžius 
2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr.  43 2.3 punktą, buvo paaiškinta, kas gali būti laikoma 
viena dujų tiekimo vieta. Ginčijamoje nuostatoje buvo nurodyta, kad (1) pertvarkyta katilin÷ 
ar (2) buvusioje arba toje pačioje centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje naujai 
pastatyta gamtines dujas deginanti katilin÷, jeigu ji keičia mažiau efektyvią, gamtines dujas 
deginančią katilinę, yra nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta. Ši Įsakymo 2.3 punkto 
nuostata neįtvirtino naujo dujų kainų nustatymo principo, o tik paaiškino, kas negali būti 
laikoma nauja dujų pristatymo vieta.  

Iš ginčijamos Įsakymo 2.3 nuostatos turinio matyti, kad ji taikoma visoms gamtines 
dujas deginančioms katilin÷ms, nepriklausomai nuo to, kokiu tikslu dujos deginamos, kada 
įsteigta dujas perkanti įmon÷, koks dujų kiekis suvartojamos konkrečioje dujų pristatymo 
vietoje bei kitų aplinkybių. D÷l visų ūkio subjektų priimtas vienodas teisinis reglamentavimas 
neleidžia teigti, kad juo vienos įmon÷s yra diskriminuojamos kitų atžvilgiu arba kad tokiu 
būdu yra apribojama konkurencija. Taigi šioje teis÷s normoje n÷ra jokių diskriminacinio 
pobūdžio ar konkurenciją ribojančių elementų, leidžiančių įžvelgti ginčijamos normos 
prieštaravimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Energetikos įstatymo 12 straipsnio 
4 daliai bei Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 daliai. 



Administracinių teismų praktika Nr. 7                                                                                              nuo 2005-01-01 

 10 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 
 
n u s p r e n d ž i a :  
 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo 
Nr. 43 „D÷l gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 
patvirtinimo“ 2.3 punkto (2004 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 4-25 redakcija) nuostatos „Šios 
šilumos tiekimo įmon÷s su jų 2002  m. gruodžio 1 d. turimais įrenginiais laikomos vienu 
vartotoju su viena pristatymo vieta. Pertvarkyta (rekonstruota, modernizuota, išskaidyta į 
mažesnio paj÷gumo) ar buvusioje arba toje pačioje centralizuotos šilumos tiekimo sistemos 
teritorijoje naujai pastatyta gamtines dujas deginanti katilin÷ (-÷s), keičianti (keičiančios) 
mažiau efektyvią, deginusią gamtines dujas katilinę, nelaikoma nauja dujų pristatymo vieta“ 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos 
Respublikos energetikos įstatymo 12 straipsnio 4 daliai bei Lietuvos Respublikos 
gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 daliai.  

Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 

 
 

1.1.2. D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu 
Nr. 151 „D÷l energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linij ų 
apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtint ų Elektros tinkl ų apsaugos 
taisyklių 24 ir 25 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtint ų Specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų 20.3 ir 22 punktams 

 
 

Administracin÷ byla Nr. I-02-2005. Procesinio sprendimo kategorija 17.1 

SPRENDIMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2005 m. balandžio 15 d. 

Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Gintaro Godos, Edvardo Sinkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus (pirmininkas ir praneš÷jas),  

sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, 
dalyvaujant Ūkui ministerijos atstovams Antanui Kartunavičiui ir Neringai 

Plekavičiūtei, 
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos 

administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. 
balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 „D÷l energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo 
linij ų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 
25 punktai ta apimtimi, kuria nustatoma, jog kertant medžius ir krūmus elektros tinklų 
apsaugos zonose turi būti gautas nustatytos formos leidimas, neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir 
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygų 20.3 ir 22 punktams.  
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Teis÷jų kolegija 

 
n u s t a t ÷ : 

I. 
 
Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrin÷jo administracinio teis÷s pažeidimo 

bylą pagal pareišk÷jo Filipo Kavalenkos skundą d÷l VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos 2004 m. 
balandžio 5 d. nutarimo panaikinimo. VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos 2004 m. balandžio 5 d. 
nutarimu Filipui Kavalenkai buvo paskirta administracin÷ nuobauda (bauda) už tai, kad jis, 
dirbdamas AB „Elektros tinklų statyba“ darbų vykdytoju, 2003 m. spalio m÷n., netur÷damas 
leidimo miškui kirsti, VĮ Vilniaus miškų ur÷dijos Verkių girininkijos 424 miško kvartale 52, 
62, 63 miško sklypuose neteis÷tai nukirto 134 medžius, augusius valstybei nuosavyb÷s teise 
priklausančioje miško žem÷je.  

1. Pareišk÷jas Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrin÷toje administracinio 
teis÷s pažeidimo byloje Filipas Kavalenka nurod÷, kad 2003 m. buvo atliekami AB „Lietuvos 
energija“ 110-330 kV elektros perdavimo linijų atnaujinimo ir ryšio linijų rekonstravimo 
darbai pagal AB „Lietuvos energija“ ir AB „Elektros tinklų statyba“ sudarytą rangos sutartį. 
2003 m. balandžio 15 d. AB „Elektros tinklų statyba“ direktoriaus įsakymu Nr. 39 pareišk÷jas 
buvo paskirtas statinio specialiuoju darbų vykdytoju ir vykd÷ rangos sutarties priede 
numatytus darbus: retų krūmų valymą, medžių iki 25 cm diametro ir 20 m aukščio kirtimą bei 
medienos sutvarkymą. Atlikdama darbus AB „Elektros tinklų statyba“ vadovavosi Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 patvirtintomis Elektrinių 
ir elektros tinklų eksploatavimo taisykl÷mis (toliau – Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisykl÷s), kurių 845 punkte nustatyta, kad elektros tinklus eksploatuojančios 
įmon÷s iš oro linijų proskynų turi periodiškai iškirsti krūmus ir apgen÷ti šalia jų augančių 
medžių šakas nustatytame proskynų plotyje. Ne proskynose augantys medžiai, kurie gali 
užvirsti ant oro linijų, turi būti iškirsti, v÷liau apie tai informuojant juridinius ir fizinius 
asmenis, kuriems priklauso želdiniai, ir įforminti miško kirtimo leidimus (orderius). 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 844 punkte nustatyta, kad eksploatuojant 
oro linijas reikia vadovautis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. 
įsakymu Nr. 151 „D÷l energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos 
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros tinklų apsaugos taisykl÷mis (toliau – Elektros 
tinklų apsaugos taisykl÷s). Elektros tinklų apsaugos taisyklių 5 punkte nurodyta, kad žem÷s 
sklypai, esantys elektros tinklų apsaugos zonose, naudojami laikantis specialiųjų žem÷s ir 
miško naudojimo sąlygų. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu 
Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų (toliau – Specialiosios 
žem÷s ir miško naudojimo sąlygos) 22 punkte numatyta, kad elektros tinklų įmonių 
darbuotojams nereikia leidimų norint sodinti arba kirsti medžius ir krūmus elektros oro linijos 
apsaugos zonoje. Kirsti medžius, esančius už proskynos, t. y. už elektros oro linijos apsaugos 
zonos, einančios per mišką, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir 
nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Nurodytų teis÷s aktų reikalavimai 
vykdant darbus pagal rangos sutartį pažeisti nebuvo.  

2. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrin÷toje 
administracinio teis÷s pažeidimo byloje AB „Elektros tinklų statyba“ 2004 m. liepos 15 d. 
pateik÷ Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą sustabdyti administracinio 
teis÷s pažeidimo bylos nagrin÷jimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 
prašant ištirti Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktų teis÷tumą. Jis nurod÷, kad 
Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 18 punkte nustatyta, jog 110 kV įtampos 
elektros oro linijos apsaugos zona (miške proskyna) yra 20 metrų, matuojant horizontalų 
atstumą nuo kraštinių jos laidų. Sąlygų 22 punkte nustatyta, kad kirsti medžius, esančius už 
proskynos, t. y. už elektros oro linijos apsaugos zonos, einančios per mišką, leidžiama tik 
suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo 
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dokumentus. Iš šių nuostatų darytina išvada, kad medžiams, esantiems miško proskynoje 
(apsaugos zonoje), kirsti jokio leidimo nereikia. Tuo tarpu Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
24 ir 25 punktuose nustatyta, kad medžių ir krūmų kirtimas, gen÷jimas ar kitoks pertvarkymas 
elektros tinklų apsaugos zonose ir už jų ribų derinami tarpusavyje su želdinių savininkais, taip 
pat su miškų ur÷dijomis, nacionaliniais parkais, vietos savivaldyb÷mis, o kertant medžius ir 
krūmus turi būti gautas nustatytos formos leidimas. D÷l to, trečiojo suinteresuoto asmens 
manymu, kyla abejonių, ar Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktai ta apimtimi, 
kuria nustatoma, jog kertant medžius ir krūmus elektros tinklų apsaugos zonose turi būti 
gautas nustatytos formos leidimas, neprieštarauja aukštesn÷s galios teis÷s aktui – Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu patvirtintoms Specialiosioms žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygoms.  

3. 2004 m. rugs÷jo 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabd÷ 
administracinio teis÷s pažeidimo bylos nagrin÷jimą ir kreip÷si į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą, prašydamas ištirti (kreipimosi dalykas patikslintas Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininko 2004 m. spalio 8 d. nutartimi), ar Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 24 ir 25 punktai ta apimtimi, kuria nustatoma, jog kertant medžius ir krūmus elektros 
tinklų apsaugos zonose turi būti gautas nustatytos formos leidimas, neprieštarauja Specialiųjų 
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 bei 22 punktams. 

4. Abejones d÷l Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktų atitikties aukštesn÷s 
galios teis÷s aktui Vilniaus apygardos administracinis teismas grind÷ šiais argumentais: iš 
Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punkto ir Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklių 845 punkto nuostatų galima daryti loginę prielaidą, kad leidimai 
reikalingi tik kertant medžius, augančius už proskynos. Tuo tarpu Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 24 ir 25 punktų nuostatos įpareigoja tur÷ti leidimus kertant medžius elektros tinklų 
apsaugos zonose (proskynose).  

 
 

II. 
 

1. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į Vilniaus apygardos 
administracinio teismo prašymą nurod÷, kad Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 
25 punktai neprieštarauja Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 bei 22 punktams; 
taip pat pažym÷jo, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija n÷ra tinkamas atsakovas šioje 
byloje. Savo poziciją atsakovas grind÷ šiais argumentais: 

1.1. Vilniaus apygardos administracinis teismas, prašydamas ištirti, ar Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktų nuostatos atitinka Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygų 20.3 bei 22 punktų nuostatas, nepagrįstai sutapatino šiuose teis÷s aktuose vartojamas 
sąvokas „apsaugos zona“ ir „proskyna“. Proskynos sąvoka ir jos teisinis statusas apibr÷žti 
Elektros tinklų apsaugos taisykl÷se, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 63/47 patvirtintų Elektros 
įrenginių įrengimo taisyklių antrojo skyriaus 2.5.72–2.5.73 punktuose. Vadovaujantis šiais 
norminiais aktais, proskynos plotis nustatomas pagal oro linijos įtampą ir gali būti toks, kad 
atstumai nuo laidų iki medžių vainiko sudarytų nuo 0,4 metro iki 6 metrų. Tuo tarpu apsaugos 
zonos sąvoka ir jos pločio nustatymas reglamentuotas min÷tame Vyriausyb÷s nutarime ir 
Elektros tinklų apsaugos taisykl÷se. Pagal oro linijos įtampą apsaugos zonos plotis gali būti 
nuo 2 metrų iki 40 metrų nuo kraštinių laidų į abi oro linijos puses. Taigi elektros linijų 
apsaugos zonos plotis gerokai skiriasi nuo oro linijų proskynos pločio, ir šių sąvokų tapatinti 
negalima.  

1.2. Netapatinant proskynos ir apsaugos zonos sąvokų, prieštaravimo tarp Specialiųjų 
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 bei 22 punktų bei Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 
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ir 25 punktų nuostatų n÷ra. Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punktas elektros 
tinklus eksploatuojančiai įmonei kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžia tik suderinus 
su miško savininku ir įforminus medžių kirtimo dokumentus. Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 24 ir 25 punktai reglamentuoja medžių kirtimą apsaugos zonoje ir nustato, kad šiuo 
atveju medžių kirtimą būtina suderinti su želdinių savininkais, miškų ur÷dijomis ir gauti 
nustatytos formos leidimą. Pagal Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punktą taip 
pat neleidžiama kirsti medžių, esančių už proskynos (t. y. apsaugos zonoje), be savininko 
sutikimo ir miško ur÷dijos leidimo, o pagal Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
20.3 punktą tretiesiems asmenims draudžiama kirsti medžius apsaugos zonoje be elektros 
tinklų įmon÷s sutikimo. 

 

Teis÷jų kolegija 

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

 
III. 

 
 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 1992 m. geguž÷s 12 d. pri÷m÷ nutarimą Nr. 343 
„D÷l specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, kuriuo, be kita ko, patvirtino 
specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas elektros linijų apsaugos zonose (nutarimo VI 
dalis).  

Nutarimo 18 punkte nurodyta, kad elektros oro linijos apsaugos zona – žem÷s juosta ir 
oro erdv÷ tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant 
horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis 
nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą: iki 1 kV – po 2 metrus; 6,10 kV – po 10 metrų; 
35 kV – po 15 metrų; 110 kV – po 20 metrų; 330 kV – po 30 metrų; 750 kV – po 40 metrų. 

Nutarimo 20 punkte nustatyta, kad Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų 
įmon÷s raštiško leidimo draudžiama: 

20.1. statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti pastatus, statinius ir 
inžinerinius tinklus; 

20.2. vykdyti kalnakasybos, krovimo, žem÷s kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, 
melioravimo ir laistymo darbus; 

20.3. sodinti arba kirsti medžius ir krūmus; 
20.4. važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo 

yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio paviršiaus (elektros oro linijos apsaugos zonoje); 
20.5. rengti gyvulių laikymo aikšteles, tverti vielų užtvaras ir metalines tvoras. 
Nutarimo 22 punkte nurodyta, kad elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teis÷ 

elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto 
darbus – važin÷ti ir kasti žemę, įsp÷jus apie tai žem÷s savininkus ar naudotojus. Kirsti 
medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir 
nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žem÷s ir miško 
savininkams ir naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai. Vykdant bet kokią kitą 
ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Energetikos ministerijos 
patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių. 

2. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 „D÷l 
energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtino Elektros tinklų apsaugos taisykles, pakeitusias Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerijos 1993 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 49 patvirtintas Elektros tinklų apsaugos 
taisykles.  
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Taisyklių 2 punkte nustatyta, kad, siekiant apsaugoti elektros tinklus, sudaryti normalias 
jų eksploatavimo sąlygas ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, skiriama žem÷, 
nustatomos apsaugos zonos, minimalūs leistini  atstumai nuo elektros tinklų iki statinių, 
žem÷s ir vandens paviršiaus, kertamos proskynos miškų masyvuose ir želdynuose. 

Taisyklių 4 punkte nurodyta, kad elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos: išilgai 
elektros oro linijų – žem÷s juostos ir oro erdv÷, apribotos vertikaliomis plokštumomis, 
esančiomis abiejose linijos pus÷se nuo kraštinių laidų (kai jie n÷ra atlenkti) šiuo atstumu: iki 
1 kV įtampos elektros oro linijoms – 2 metrai, 6 ir 10 kV įtampos elektros oro linijoms – 
10 metrų, 35 kV įtampos elektros oro linijoms – 15 metrų, 110 kV įtampos elektros oro 
linijoms – 20 metrų, 330–400 kV įtampos elektros oro linijoms – 30 metrų, 750 kV įtampos 
elektros oro linijoms – 40 metrų; 

Pagal Taisyklių 24 punktą medžių ir krūmų kirtimas, gen÷jimas ar kitoks pertvarkymas 
elektros tinklų apsaugos zonose ir už jų ribų derinami tarpusavyje su želdinių savininkais, taip 
pat su: 

24.1. miškų ur÷dijomis arba nacionaliniais parkais, kertant medžius valstybiniuose ir 
privačiuose miškuose, o jei šie miškai yra valstyb÷s saugomose teritorijose (rezervatuose, 
draustiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, gamtos paminklų apsaugos zonose, 
vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose), ir su saugomų teritorijų administracijomis bei 
su atitinkamomis rajonų ir miestų aplinkos apsaugos agentūromis; 

24.2. vietos savivaldyb÷mis kertant, genint ar kitaip pertvarkant saugotinus medžius ir 
krūmus, augančius ne miško žem÷je, o jei šie darbai atliekami už elektros tinklų apsaugos 
zonų ribų, – ir su aplinkos apsaugos agentūromis. 

Pagal Taisyklių 25 punktą, kertant medžius ir krūmus, turi būti gautas nustatytos formos 
leidimas. Užvirtus arba esant pavojui užvirsti medžiams ant elektros oro ir oro kabelių linijų, 
elektros tinklus eksploatuojančioms organizacijoms leidžiama kirsti paskirus medžius miškų 
masyvuose ir apsaugin÷se miško juostose šalia šių linijų trasų, v÷liau nustatyta tvarka (per 
15 dienų) įforminant leidimus miškui kirsti. 
 
 

IV. 
 
Pareišk÷jas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 151 „D÷l energetikos 
objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 24 ir 25 punktų 
atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimo Nr. 343 „D÷l 
specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 20.3 bei 22 punktams. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2004 m. spalio 8 d. nutartimi sprendžiant 
prašymo pri÷mimo klausimą ginčo dalykas buvo patikslintas, nurodant, kad bus tiriama 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 151 „D÷l 
energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktų atitiktis Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
20.3 ir 22 punktams.  

Prieš prad÷dama nagrin÷ti Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktų atitiktį 
Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 ir 22 punktams, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teis÷jų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 
pozicija, jog ji n÷ra tinkamas atsakovas šioje byloje, nepagrįsta. Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos teigimu, ginčas šioje byloje kilo d÷l skirtingo Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
24 bei 25 punktų ir Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 bei 22 punktų 
traktavimo ir taikymo. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrin÷ja bylą 
d÷l norminio administracinio akto teis÷tumo pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 
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kreipimąsi, o ne individualų administracinį ginčą. Atsakovu norminio akto teis÷tumo byloje 
visais atvejais yra ginčijamą aktą pri÷musi institucija – šiuo atveju Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerija.  

 
V. 

 
D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 „D÷l 

energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktų atitikties Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
20.3 punktui  

 
Teis÷jų kolegija pažymi, kad valstyb÷, reguliuodama žem÷s ir miškų nuosavyb÷s bei 

naudojimo teisinius santykius, siekia derinti savininkų ar kitų žem÷s naudotojų veiklos laisvę 
su aplinkosaugos ir kitų ūkio šakų normalaus funkcionavimo interesais. Tuo tikslu yra 
nustatomos specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos – tam tikri ūkin÷s veiklos 
ribojimai ar draudimai, kurių apimtis priklauso nuo objekto, kurio apsaugai ar normaliam 
funkcionavimui užtikrinti specialiosios žem÷s ar miško naudojimo sąlygos yra nustatytos. 
Nustatant specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas elektros linijų apsaugos zonose, 
siekiama derinti tarpusavyje žem÷s ar miško savininkų, valdytojų, elektros tinklus 
eksploatuojančių įmonių, aplinkosaugos interesus, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, 
susijusiems su elektros linijų keliamu pavojumi. Į tai turi būti atsižvelgiama vertinant 
ginčijamų norminių aktų turinį ir jų teis÷tumą.  

Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343, 20 punktas reglamentuoja veiklos 
elektros linijos apsaugos zonose apribojimus, numatydamas, kokiai veiklai elektros linijos 
apsaugos zonoje vykdyti yra būtina gauti elektros tinklų įmon÷s raštišką leidimą. Tarp tokių 
veiklos rūšių yra ir medžių bei krūmų sodinimas ar kirtimas (Nutarimo 20.3 punktas). 
Analogiška nuostata įtvirtinta Elektros tinklų apsaugos taisyklių 8.3 punkte, kuriame 
nustatyta, kad elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus 
eksploatuojančių organizacijų sutikimo draudžiama [...] sodinti arba kirsti medžius, taip pat 
kirsti medžius už apsaugos zonos, galinčius griūti ant laidų ir atramų. Pagrindin÷ šių nuostatų 
paskirtis – apsaugoti elektros tinklus nuo galimo pažeidimo, taip pat užkirsti kelią 
nelaimingiems atsitikimams, galintiems kilti d÷l neatsargaus veiklos vykdymo elektros tinklų 
apsaugos zonoje. Reikalavimas gauti elektros tinklų įmon÷s raštišką leidimą šiuo atveju 
sietinas su tuo, kad pagal Elektros tinklų apsaugos taisyklių 1 punktą elektros tinklus 
eksploatuojančios įmon÷s yra atsakingos už elektros tinklų apsaugą. Pagal lingvistinę prasmę 
tiek Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20 punktas, tiek Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 8.3 punktas reglamentuoja ne elektros tinklus eksploatuojančių organizacijų, o 
trečiųjų asmenų (tarp jų ir želdinių savininkų) veiklą elektros linijų apsaugos zonose.  

Pagal Elektros tinklų apsaugos taisyklių 5 punktą žem÷s sklypai, esantys elektros tinklų 
apsaugos zonose, išskyrus energetikos objektų žemę, nepaimami iš žem÷s naudotojų ir 
naudojami žem÷s ūkio bei kitoms reikm÷ms laikantis Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygų ir šių taisyklių reikalavimų. Taigi, nustatant specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygas elektros linijų apsaugos zonose, jose esančių želdinių kirtimo ar gen÷jimo sąlygas, 
būtina atsižvelgti ir į šių želdinių savininkų bei naudotojų teises ir teis÷tus interesus, taip pat į 
bendrus aplinkos apsaugos reikalavimus. Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 punktas 
nustato, su kokiomis institucijoms turi būti derinamas medžių ir krūmų kirtimas, gen÷jimas ar 
kitoks pertvarkymas elektros tinklų apsaugos zonose ir už jų ribų, o 25 punktas reikalauja 
prieš kertant medžius ir krūmus gauti nustatytos formos leidimą, išskyrus atvejus, kai medžiai 
užvirsta ar gali užvirsti ant elektros oro ir oro kabelių linijų (šiuo atveju leidimas miškui kirsti 
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turi būti įforminamas v÷liau). Atsižvelgiant į tai, kad Taisyklių 24 punkte nurodyti asmenys ir 
institucijos, su kuriomis turi būti derinamas medžių ir krūmų kirtimas ar gen÷jimas elektros 
linij ų apsaugos zonoje, yra želdinių savininkai, miškų valdytojai, institucijos, atsakingos už 
miškų ir saugomų teritorijų bei aplinkos apsaugą, darytina išvada, kad Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 24–25 punktų reikalavimais, kitaip nei Specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų 20.3 punkto (ir atitinkamai Elektros tinklų apsaugos taisyklių 8.3 punkto) 
reikalavimais, pirmiausia siekiama apsaugoti želdinių savininkų teises, užtikrinti 
aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi kertant medžius ir krūmus elektros linijų apsaugos 
zonose. Taisyklių 24–25 punktų nuostatos taikytinos želdinius prižiūrinčioms organizacijoms, 
želdinių savininkams, taip pat elektros tinklus eksploatuojančioms įmon÷ms ir jų 
darbuotojams, kurie kerta, gen÷ja ar kitaip pertvarko medžius ir krūmus, augančius elektros 
linij ų apsaugos zonose (Taisyklių 23 punktas). 

Taigi Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 punktas bei Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktai reglamentuoja skirtingus teisinius santykius ir yra 
nukreipti į skirtingų teisinių interesų apsaugą. Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24–
25 punktai, reikalaudami derinti medžių ir krūmų kirtimą elektros linijų apsaugos zonose su 
šių želdinių savininkais bei institucijomis, atsakingomis už želdinių ir aplinkos apsaugą, 
nepaneigia Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 punkte įtvirtinto reikalavimo 
gauti elektros tinklų įmon÷s raštišką leidimą sodinant ar kertant medžius elektros tinklų 
apsaugos zonoje. Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 punkto (Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 8.3 punkto) ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24–25 punktų nuostatos 
papildo viena kitą nustatydamos, kad, viena vertus, siekiant apsaugoti elektros linijas ir 
išvengti nelaimingų atsitikimų, draudžiama kirsti ar sodinti medžius elektros linijų apsaugos 
zonose, negavus elektros linijas eksploatuojančios įmon÷s raštiško leidimo, kita vertus, 
siekiant išvengti nereikalingo želdinių savininkų teisių apribojimo ir aplinkos apsaugos 
interesų pažeidimo, kertant ar gen÷jant medžius elektros linijų apsaugos zonose šie veiksmai 
turi būti derinami su želdinių savininkais, valdytojais ir už aplinkos apsaugą atsakingomis 
institucijomis, ir tam turi būti gautas nustatytos formos leidimas.  

Pareišk÷jas Vilniaus apygardos administracinis teismas, pritardamas trečiojo 
suinteresuoto asmens pozicijai individualioje administracinio teis÷s pažeidimo byloje, galimą 
Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24–25 punktų prieštaravimą Specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų 20.3 punktui grindžia tuo, kad Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24–
25 punktai reikalauja gauti leidimą medžiams kirsti elektros linijas eksploatuojančios įmon÷s 
darbuotojams, kai tuo tarpu pagal Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 punktą 
jie patys tokius leidimus išduoda tretiesiems asmenims (administracinio teis÷s pažeidimo 
bylos Nr. I-20-927/2004 121 l.). Ši nuomon÷ iš esm÷s grindžiama plečiamu Specialiųjų žem÷s 
ir miško naudojimo sąlygų 20.3 punkte įtvirtintos normos aiškinimu. Reglamentuodamas 
trečiųjų asmenų veiklą elektros tinklų apsaugos zonoje, Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygų 20.3 punktas nereglamentuoja, ar elektros tinklus eksploatuojančios įmon÷s 
darbuotojai patys privalo gauti leidimus medžiams ir krūmams kirsti. Be to, min÷ta, kad 
Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24–25 punktų normų, reikalaujančių derinti medžių ir 
krūmų kirtimą su želdinių savininkais, valdytojais ir už aplinkos apsaugą atsakingomis 
institucijomis, paskirtis yra kitokia nei Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
20.3 punkte įtvirtintos normos, reikalaujančios medžių kirtimui elektros linijos apsaugos 
zonoje gauti elektros linijas eksploatuojančios įmon÷s leidimą. Elektros linijas 
eksploatuojančios įmon÷s teis÷ išduoti ar neišduoti leidimą medžiams kirsti, įtvirtinta 
Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 20.3 punkte, sietina su šios įmon÷s pareiga 
užtikrinti elektros linijų saugumą, ir netur÷tų būti priešpastatoma želdinių savininkų teisei į jų 
nuosavyb÷s apsaugą, taip pat bendriems aplinkosaugos interesams, už kurių apsaugą 
atsakingos Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 punkte nurodytos institucijos.  
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Atsižvelgdama į išd÷stytus argumentus teis÷jų kolegija konstatuoja, kad Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 24–25 punktai neprieštarauja Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
20.3 punkto nuostatoms.  
 

VI. 
 

D÷l Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 „D÷l 
energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktų atitikties Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
22 punktui  

  
Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punktas reglamentuoja elektros tinklų 

įmonių darbuotojų teises elektros linijos apsaugos zonoje. Pagal šį punktą kirsti medžius, 
esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir 
nustatytąja tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Ginčijamų Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 24–25 punktų nuostatų galimą prieštaravimą Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygų 22 punktui pareišk÷jas grindžia tuo, kad pagal Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo 
sąlygų 22 punkto prasmę medžiams, esantiems proskynoje, kirsti leidimas n÷ra reikalingas, 
tuo tarpu Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24–25 punktai reikalauja gauti tokį leidimą 
kertant medžius elektros tinklų apsaugos zonoje (proskynoje) (b. l. 1).  

Teis÷jų kolegija pažymi, kad Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punktas, 
įsakmiai nurodydamas, kad kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai 
su miško valdytoju ar savininku ir nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus, 
tiesiogiai nereglamentuoja, ar elektros tinklų darbuotojams reikalingas leidimas kertant 
medžius proskynoje. Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos pirmiausia skirtos 
žem÷s ir miško savininkams, naudotojams bei valdytojams ir numato šių asmenų teisių 
apribojimus (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimo Nr. 343 
„D÷l specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 4 punktas). Specialiųjų 
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punktas garantuoja miško savininkui ar valdytojui, kad 
už proskynos augantys medžiai nebus kertami nesuderinus su juo ir negavus išankstinio 
leidimo. Tuo tarpu elektros tinklus eksploatuojančių organizacijų teises ir pareigas, susijusias 
su elektros linijų apsaugos užtikrinimu, įtvirtina kiti teis÷s aktai.  

Elektros tinklų apsaugos taisyklių 22.2 ir 22.4 punktai įtvirtina elektros tinklus 
eksploatuojančių organizacijų pareigą miškų masyvų proskynose išlaikyti tokį proskynų plotį, 
koks numatytas Elektros įrenginių įrengimo taisykl÷se, iškertant proskynose medžius ir 
krūmus ar kitokiais būdais, o proskynose, kur pagal suderinimą auginami medžiai ir krūmai, 
iškirsti arba pagen÷ti aukštesnius kaip 4 metrų medžius, prieš tai įsp÷jus žem÷s naudotojus ir 
medieną paliekant žem÷s naudotojui. Pagal Elektros tinklų apsaugos taisyklių 23 punktą 
miškų masyvų, taip pat nacionalinių ir regioninių parkų, draustinių proskynose, kuriose 
nutiestos elektros oro ir oro kabelių linijos, medžius ir krūmus kerta ir geni tas elektros linijas 
eksploatuojančios organizacijos, o miestuose, gyvenviet÷se, miško parkuose, sodybose ir 
soduose – želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros 
tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis šių darbų atlikimo terminus. Jei želdinius 
prižiūrinčios organizacijos, želdinių savininkai elektros tinklus eksploatuojančių organizacijų 
nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais neišgen÷ja medžių ir krūmų, elektros tinklus 
eksploatuojančios organizacijos šiuos darbus atlieka želdinius prižiūrinčių organizacijų arba 
savininkų l÷šomis, raštiškai informuodamos pastarąsias apie darbų pradžią. Elektros tinklus 
eksploatuojančių organizacijų pareiga iš oro ir oro kabelių linijų proskynų periodiškai iškirsti 
krūmus ir apgen÷ti šalia esančių medžių šakas nustatytame proskynų plotyje, įtvirtinta ir 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 patvirtintų 
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Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 845 punkte. Į šias nuostatas turi būti 
atsižvelgiama ir aiškinant Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punkto turinį, nes 
elektros tinklus eksploatuojančių organizacijų pareiga išlaikyti teis÷s aktuose reglamentuotą 
proskynų plotį yra tiesiogiai susijusi su tikslais, kurių siekiama nustatant specialiąsias žem÷s 
ir miško naudojimo sąlygas elektros linijų apsaugos zonose, t. y. apsaugoti elektros linijas nuo 
galimų pažeidimų, užtikrinti elektros energijos tiekimą, užkirsti kelią nelaimingiems 
atsitikimams, susijusiems su elektros linijų keliamu pavojumi.  

Atsižvelgiant į išd÷stytus argumentus, galima sutikti su pareišk÷jo pozicija, kad elektros 
tinklų įmonių darbuotojų teis÷ iškirsti proskynose esančius medžius netur÷tų būti siejama su 
reikalavimu gauti tam išankstinį leidimą, ir kad Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
22 punktas tur÷tų būti aiškinamas kaip tokio leidimo nereikalaujantis.  

Tačiau teis÷jų kolegija pažymi, kad, vertinant ginčijamų Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 24–25 punktų nuostatų atitiktį Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
22 punktui, turi būti atsižvelgiama ir į tai, jog Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 
22 punkte vartojama sąvoka „proskyna“, tuo tarpu Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24-
25 punktai reglamentuoja medžių ir krūmų kirtimą elektros linijų apsaugos zonoje. Iš 
pareišk÷jo kreipimosi turinio galima daryti prielaidą, kad, jo manymu, nurodytos sąvokos, 
elektros linijoms esant miškuose ar želdiniuose, sutampa (b. l. 1). Tuo tarpu, atsakovo 
teigimu, sąvokos „apsaugos zona“ ir „proskyna“ n÷ra tapačios (b. l. 63–64). Pritarus 
pareišk÷jo pozicijai, kad Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punktas tur÷tų būti 
aiškinamas kaip nereikalaujantis išankstinio leidimo kertant medžius proskynose, vertinant 
Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24–25 punktų nuostatų galimą prieštaravimą Specialiųjų 
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punktui, turi būti nustatyta, ar Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 24–25 punktų reikalavimas gauti leidimą kertant elektros linijos apsaugos zonoje 
esančius medžius, gali būti prilygintas reikalavimui gauti išankstinį leidimą kertant medžius 
proskynoje.  

Elektros tinklų apsaugos taisykl÷se vartojamos tiek „proskynos“, tiek „apsaugos zonos“ 
sąvokos. Tačiau Elektros tinklų apsaugos taisykl÷s, reglamentuodamos elektros linijų 
apsaugos zonos sampratą ir parametrus (Taisyklių 4 punktas), nereglamentuoja proskynos 
sąvokos ir parametrų. Pažym÷tina, kad Elektros tinklų apsaugos taisyklių 4.1, 4.3 punktuose 
nurodyti elektros tinklų apsaugos zonos parametrai sutampa su Specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų 18-19 punktuose įtvirtintais apsaugos zonos parametrais. Iš Specialiųjų 
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 18–22 punktų, taip pat Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
nuostatų darytina išvada, kad elektros linijos apsaugos zona – tai tam tikras žem÷s juostos ir 
oro erdv÷s plotas iš abiejų elektros linijos pusių, kuriame draudžiama ar ribojama tam tikra 
veikla, siekiant užtikrinti elektros linijos saugumą ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Tuo tarpu 
terminas „proskyna“ reiškia miške praskintą, iškirstą juostą (žr. Dabartin÷s lietuvių kalbos 
žodynas. Ketvirtas leidimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000. P. 625). 
Vadovaujantis Elektros tinklų apsaugos taisyklių 7 punktu, proskynos kertamos išilgai 
elektros oro linijų ir pagal transformatorinių ir skirstymo įrenginių, esančių miško masyvuose 
ir želdynuose, perimetrą, pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.  

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 
vasario 13 d. įsakymu Nr. 63/47 patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo taisyklių 2.5.72, 
2.5.73 punktuose nustatyta, kad tiesiant oro linijas per miškus ir želdinius turi būti iškirstos 
proskynos, kurių plotis turi būti: 1) žemaūgiuose želdiniuose, kurių aukštis iki 4 metrų – ne 
mažesnis nei atstumas tarp kraštinių oro linijų laidų plius 6 metrai (po 3 metrus į kiekvieną 
pusę nuo kraštinių laidų); 2) aukštesniuose nei 4 metrai želdiniuose proskynų plotis turi būti 
toks, kad atstumas nuo laidų, kai jie labiausiai atlenkti, iki medžių vainiko būtų ne mažesnis, 
kaip 3 m 6–10 kV įtampos oro linijoms, 1,25 m 6-10 kV įtampos oro linijoms izoliuotais 
laidais, 0,4 m 6–10 kV įtampos oro kabelių linijoms, 4 m 35–110 kV įtampos oro linijoms, 
6 m 330–400 kV įtampos oro linijoms. 
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Iš nurodytų nuostatų matyti, kad elektros linijų apsaugos zonos sąvoka n÷ra tapati 
proskynos sąvokai, ir, elektros linijai einant per mišką ar želdinius, proskynos plotis gali būti 
mažesnis nei elektros linijos apsaugos zonos plotis. Kartu darytina išvada, kad nors proskyna 
yra sud÷tin÷ elektros linijų apsaugos zonos, einančios per mišką ar želdinius, dalis, 
reikalavimas gauti leidimą kertant medžius elektros linijos apsaugos zonoje n÷ra tapatus 
reikalavimui gauti leidimą kertant medžius proskynoje, nes tam tikra elektros linijos apsaugos 
zonos dalis gali atsidurti už proskynos ribų. Pažym÷tina, kad Specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų 22 punktas įsakmiai reikalauja, kad medžiai už proskynos ribų būtų kertami 
tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo 
dokumentus. Ši taisykl÷ būtų taikytina ir tais atvejais, kai medžiai auga apsaugos zonos dalies, 
esančios už proskynos, ribose.  

Atsižvelgdama į išd÷stytus argumentus, teis÷jų kolegija konstatuoja, kad Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktai, reikalaudami gauti leidimą kertant medžius elektros linijų 
apsaugos zonose, neprieštarauja Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 22 punkto 
nuostatoms.  

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija 
 

n u s p r e n d ž i a : 
 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu 
Nr. 151 „D÷l energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių 
patvirtinimo“ patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 24 ir 25 punktai neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų 
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų 20.3 ir 22 punktams.  

Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 
 
 

1.1.3. D÷l Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202, 
30 straipsnio 20 dalies atitikties Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 daliai 
 

Administracin÷ byla Nr. A5-693-2005. Procesinio sprendimo kategorija 17.2 

 

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

2005 m.birželio10 d. 

Vilnius 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro 
Drigoto (praneš÷jo), Stasio Gudyno ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininko), 

sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovei Jūratei Naujalytei, 
atsakovo atstovui Žilvinui Terebeizai, 
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo pareišk÷jo Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje 

apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 17 d. 
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sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje 
prašymą ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilniaus 
miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202, 30 straipsnio 
20 dalis neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 daliai. 

Teis÷jų kolegija 
n u s t a t÷  :  

Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202 patvirtino 
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą. Pareišk÷jas Vyriausyb÷s atstovas 
Vilniaus apskrityje kreip÷si į teismą su prašymu ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 
veiklos reglamento (toliau – Reglamentas), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2004 m. sausio 
14 d. sprendimu Nr. 1-202, 30 straipsnio 20 dalis neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 
21 straipsnio 6 daliai. Pareišk÷jas prašyme nurod÷, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 
18 straipsnio l dalį savivaldyb÷s taryba gali sudaryti kolegiją ir jai pavesti vykdyti šio įstatymo 
17 straipsnio 15, 19 ir 20 punktuose nustatytus savivaldyb÷s tarybos įgaliojimus. Įstatymo 
18 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kolegijos darbo tvarką, pos÷džių organizavimo 
tvarką, kolegijos narių statusą, jų tvirtinimo ir kolegijos nario statuso praradimo procedūrą 
nustato savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentas. Pagal nurodyto įstatymo 21 straipsnio 
6 dalį, kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas, išskyrus 
21 straipsnio l dalies 4 ir 5 punktuose numatytus įgaliojimus. Pareišk÷jo nuomone, pagal šio 
įstatymo nuostatas mero pavaduotojas, pirmininkavęs kolegijos pos÷džiams, turi pasirašyti 
priimtus sprendimus. Kolegialus sprendimas priimamas dalyvaujančių pos÷dyje balsų dauguma 
ir išreiškia narių daugumos, o ne vieno asmens valią. Reglamento nuostata, kad, merui nesutikus 
su sprendimu, klausimas teikiamas papildomai svarstyti kolegijai, taip pat yra neteis÷ta. 
Pareišk÷jas pažym÷jo, kad d÷l tokio reglamentavimo sprendimų pri÷mimo kolegijoje procedūra 
tampa sud÷tingesn÷, nei sprendimus priimant taryboje. Pareišk÷jas prašyme nurod÷ ir tai, kad 
tokią poziciją palaiko Lietuvos archyvų departamentas, kurio teigimu, kolegijos pos÷džių 
protokolų ir sprendimų pasirašymo procedūra turi būti analogiška savivaldyb÷s tarybos 
pos÷džių protokolų ir sprendimų pasirašymo procedūrai. Kolegijos pos÷džių protokolus ir 
sprendimus turi pasirašyti kolegijos pos÷džiui pirmininkavęs kolegijos narys meras, o kai jo n÷ra, 
– mero pavaduotojas arba kitas kolegijos narys, jei meras ar mero pavaduotojas pos÷dyje 
nedalyvauja. Pareišk÷jo manymu, Reglamento 30 straipsnio 20 dalies nuostatos, 
reglamentuojančios kolegijos sprendimų pasirašymo procedūrą, prieštarauja Vietos savivaldos 
įstatymo 21 straipsnio 6 dalies nuostatoms. 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba su prašymu nesutiko, praš÷ jį atmesti. 
Atsiliepime nurodoma, kad įstatymų leid÷jas Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybai, kaip 
kolegialiai institucijai, suteik÷ diskrecijos teisę nusistatyti tarybos kolegijos darbo tvarką. 
Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 
2 dalies nuostatas, patvirtino Reglamentą. Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 dalies 
nuostata, numatanti, kad kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo 
pareigas, tarybos kolegijos pos÷džio pirmininkui (merui) netaikytinos, nes tarybos kolegijai 
vadovauja meras, kuris pagal Reglamento 19 straipsnio 2.3 punktą ir turi teisę pasirašyti 
kolegijos protokolinius nutarimus ir sprendimus. Reglamento 30 straipsnio 20 dalies nuostatos 
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 dalies nuostatoms. Be to, 
Reglamentas yra skirtas individualiais požymiais apibūdintai subjektų grupei – Vilniaus 
savivaldyb÷s tarybos nariams, jo nuostatos tarybos nariams taikomos tarybos narių 
kadencijos laikui, tod÷l tai – individualus teis÷s aktas. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 17 d. sprendimu prašymą 
atmet÷, pripažino, kad Reglamento 30 straipsnio 20 dalies 1 ir 2 punktai neprieštarauja Vietos 
savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 daliai. Teismas nustat÷, kad Reglamento penktojo skyriaus 
30 straipsnio 20 dalies 1 punkte numatyta, kad kolegijos sprendimai ir protokoliniai 
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nutarimai, priimti kolegijos pos÷džiuose pirmininkaujant mero pavaduotojui, paprastai 
teikiami pasirašyti merui, jeigu tai nepažeidžia nustatytos sprendimų pasirašymo tvarkos. 
Priešingu atveju šiuos sprendimus pasirašo meras; 2 punkte – kad jeigu meras nesutinka su 
sprendimu ar protokoliniu nutarimu, priimtu jam nedalyvaujant, ir jo nepasirašo, klausimas 
teikiamas papildomai svarstyti kolegijos pos÷dyje. Teismas konstatavo, kad iš prašymo turinio 
galima spręsti, jog prašoma ištirti Reglamento 30 straipsnio 20 dalies 1 ir 2 punktų atitiktį Vietos 
savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 daliai (2003 m. sausio 28 d. įstatymo Nr.  IX-1327 redakcija), 
kad mero pavaduotojas atlieka savivaldyb÷s tarybos nustatytas funkcijas ir mero pavedimus, o kai 
meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas, išskyrus šio straipsnio 
1 dalies 4 ir 5 punktuose numatytus įgaliojimus. Teismas nurod÷, kad Vietos savivaldos 
įstatymas mero veiklos ir jo pavadavimo procedūros nekonkretina, tai nustatoma savivaldyb÷s 
tarybos veiklos reglamente. Teismo teigimu, pareišk÷jo prašomi ištirti Reglamento 30 straipsnio 
20 dalies 1 ir 2 punktai reglamentuoja ne mero veiklą ir jo pavadavimo procedūrą, o nustato 
kolegijos sprendimų ir protokolinių nutarimų, priimtų kolegijos pos÷džiuose, pasirašymo tvarką. 
Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio l dalyje nustatyta, kad savivaldyb÷s taryba savo 
įgaliojimų laikui iš savivaldyb÷s tarybos narių gali sudaryti savivaldyb÷s tarybos kolegiją ir 
nustatyti jos narių skaičių. Savivaldyb÷s taryba gali pavesti kolegijai vykdyti Vietos 
savivaldos įstatymo 17 straipsnio 15, 19 ir 20 punktuose nustatytus savivaldyb÷s tarybos 
įgaliojimus. Kolegijos darbo tvarką, pos÷džių organizavimo tvarką, kolegijos narių statusą, jų 
tvirtinimo ir kolegijos nario statuso praradimo procedūrą nustato savivaldyb÷s tarybos 
veiklos reglamentas (Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis). Savivaldyb÷s tarybos 
veiklos reglamento tvirtinimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos kompetencija (Vietos 
savivaldos įstatymo 17 straipsnio l dalies l punktas). Teismas konstatavo, kad mero veikla 
kolegijoje ir mero pavadavimo procedūra kolegijoje nustatyta Reglamento 19 straipsnyje. Pagal 
Reglamento 19 straipsnio 2 dalį kolegijai vadovauja ir pirmininkauja jos pos÷džiams meras; 
meras sudaro kolegijos pos÷džių darbotvarkę arba paveda ją sudaryti tarybos sekretoriui. 
Reglamento 19 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad meras pasirašo kolegijos pos÷džių protokolus, 
kolegijos protokolinius nutarimus ir sprendimus. Teismo manymu, iš Reglamento 19 straipsnio 
3 dalies nuostatos matyti, kad mero pavaduotojas pirmininkauti kolegijos pos÷džiams gali tik 
dviem atvejais: kai n÷ra mero ir kai kolegijoje svarstomas klausimas, susijęs su mero asmeniu. 
Reglamento 30 straipsnio 24 dalyje nustatyta, kad kolegijos sprendimai ar protokoliniai nutarimai 
turi būti pasirašomi per tris darbo dienas. Teismo nuomone, pagal mero, mero pavaduotojo veiklos 
kompetenciją kolegijoje matyti, kad mero pavaduotojas kolegijos protokolinius nutarimus ir 
sprendimus turi teisę pasirašyti taip pat tik tuo atveju, kai kolegijos pos÷dyje priimti protokoliniai 
nutarimai ir sprendimai yra susiję su mero asmeniu ir kai mero pavaduotojas kolegijos 
sprendimų ar protokolinių nutarimų pasirašymo dieną eina mero pareigas. D÷l to teismas 
konstatavo, kad Reglamento 30 straipsnio 20 dalies 1 punktas neprieštarauja Vietos savivaldos 
įstatymo 21 straipsnio 6 daliai (2003 m. sausio 28 d. įstatymo Nr.  IX-1327 redakcija). Teismas 
pažym÷jo, kad pareišk÷jas d÷l Reglamento 30 straipsnio 20 dalies 2 punkto jokių kitų teisinių 
argumentų nenurod÷, tod÷l pareišk÷jo prašymą atmet÷. 

Pareišk÷jas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2005 m. vasario 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – prašymą patenkinti. Nurodoma, kad 
kolegialus sprendimas, priimtas dalyvaujančių pos÷dyje balsų dauguma, išreiškia narių 
daugumos, o ne vieno asmens – mero – valią, tod÷l Reglamento nuostata, kad, merui nesutikus 
su sprendimu, priimtu jam nedalyvaujant, klausimas teikiamas papildomai svarstyti kolegijai, 
neteis÷ta. Kolegija, kaip kolegialus asmuo, turi teisę pagal savo kompetenciją priimti 
sprendimus be jokių papildomų sąlygų. Norma, įgalinanti merą siekti jam palankesnio 
sprendimo pri÷mimo, yra neteis÷ta. Apeliantas nurodo, kad d÷l tokios Reglamento nuostatos 
sprendimų pri÷mimo kolegijoje procedūra tampa sud÷tingesn÷, nei sprendimus priimant 
savivaldyb÷s taryboje. Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad 
kolegijos darbo tvarką, pos÷džių organizavimo tvarką, kolegijos narių statusą, jų tvirtinimo ir 
kolegijos nario statuso praradimo procedūrą nustato savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentas. 
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Taikant šią nuostatą, būtina atsižvelgti į kitas nuostatas. Pagal įstatymo 21 straipsnio 6 dalį, kai 
meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas, išskyrus šio straipsnio 
l dalies 4 ir 5 punktuose numatytus įgaliojimus. Apeliantas daro išvadą, kad mero pavaduotojas, 
pirmininkavęs kolegijos pos÷džiams, turi pats pasirašyti priimtus sprendimus. 

Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2005 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje 
apeliacinį skundą atmesti. Nurodoma, kad teismas pagrįstai pažym÷jo, jog Reglamento 
30 straipsnio 20 dalies l punktas nenustato mero veiklos bei pavadavimo procedūros kolegijoje. 
Mero veikla kolegijoje ir mero pavadavimo procedūra nustatyta Reglamento 19 straipsnyje. 
Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad meras vadovauja kolegijai ir pirmininkauja jos pos÷džiams; 
pasirašo pos÷džių protokolus ir kolegijos protokolinius nutarimus ar sprendimus. Mero 
pavaduotojas pirmininkauja kolegijos pos÷džiui, kai mero n÷ra arba kai svarstomi klausimai, 
susiję su mero asmeniu. Taigi Reglamento 30 straipsnio 20 dalies l punktas neprieštarauja Vietos 
savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 dalies nuostatoms, reglamentuojančioms mero ir jo 
pavaduotojo įgaliojimus. Įstatymų leid÷jas savivaldyb÷s tarybai suteik÷ diskrecijos teisę 
nusistatyti tarybos kolegijos darbo tvarką, pos÷džių organizavimo tvarką ir kt. Vilniaus miesto 
savivaldyb÷s taryba Reglamento 30 straipsnio 20 punkto 2 dalyje nustat÷, kad jeigu meras 
nesutinka su sprendimu ar protokoliniu nutarimu, priimtu jam nedalyvaujant ir jo nepasirašo, 
klausimas teikiamas papildomai svarstyti kolegijos pos÷dyje. Taigi savivaldyb÷s taryba pagrįstai 
ir teis÷tai, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, nustat÷, kad jeigu 
meras nesutinka su sprendimu ar protokoliniu nutarimu, priimtu jam nedalyvaujant, ir jo 
nepasirašo, klausimas teikiamas papildomai svarstyti kolegijos pos÷dyje. Reglamento 
30 straipsnio 20 punkto 2 dalis nereiškia, kad, merui nesutikus su kolegijoje priimtu sprendimu 
ar protokoliniu nutarimu, ši netenka galios. Atsakovo manymu, pareišk÷jas nepagrįstai teigia, 
kad Reglamento 30 straipsnio 20 punkto 2 dalis yra neteis÷ta, motyvuodamas tuo, kad 
aptariamoji norma įgalina merą siekti jam palankesnio sprendimo ir sprendimo pri÷mimo 
kolegijoje procedūra tampa sud÷tingesn÷ nei tarybos pos÷dyje. Norminio administracinio teis÷s 
akto tyrimas d÷l jo taikymo efektyvumo pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 
110 straipsnio 2 dalį nenagrin÷tinas. 

Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷džio metu apelianto atstov÷ apeliacinį skundą praš÷ 
tenkinti jame nurodytais motyvais, atsakovo atstovas – netenkinti, palaik÷ atsiliepime 
išd÷stytus argumentus. 
 

Teis÷jų kolegija  
 
k o n s t a t u o j a : 

Apeliacinis skundas tenkintinas. 
Pareišk÷jas – subjektas, turintis teisę kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu 

ištirti savivaldybių administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį 
įstatymams, Vyriausyb÷s norminiams aktams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 
110 straipsnio 2 dalis). Nagrin÷jamu atveju pareišk÷jas, įgyvendindamas įstatymo jam suteiktus 
įgalinimus, prašo ištirti Vilniaus miesto tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202 
patvirtinto Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento 30 straipsnio 20 dalies 
atitiktį Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 daliai (2003 m. sausio 28 d. įstatymo Nr. IX-
1327 redakcija). Teis÷s aktas, kuriame yra įtvirtintos pareišk÷jo prašomos ištirti nuostatos, 
paskelbtas 2004 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos ryte (Nr. 189, priede Sostin÷), savo pobūdžiu 
Reglamentas – norminis teis÷s aktas, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais ir apimtimi 
detalizuojantis savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentavimą, numatytą įstatyme. Prašoma ištirti 
nuostata taip pat yra norminio pobūdžio, nes detalizuojama savivaldyb÷s tarybos kolegijos, 
numatytos Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnyje, darbo tvarka, t. y. kolegijos priimamų 
sprendimų ir protokolinių nutarimų, kurie gali būti tiek individualaus, tiek norminio pobūdžio, 
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pasirašymo tvarka. Atsižvelgiant į tai, atsakovo argumentai, kad Reglamentas yra 
individualus teis÷s aktas, nepagrįsti. Reglamento nuostatų teis÷tumas gali būti tiriamas 
Administracinių bylų teisenos įstatymo II skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka. 

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnį savivaldyb÷s taryba savo įgaliojimų laikui iš 
savivaldyb÷s tarybos narių gali sudaryti kolegiją ir jai pavesti vykdyti tam tikrus savivaldyb÷s 
tarybos įgaliojimus (priimti sprendimus d÷l savivaldyb÷s teritorijos raidos analiz÷s, bendrųjų 
ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikaltimų kontrol÷s ir 
prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo, spręsti d÷l savivaldyb÷s 
tarybos sekretoriato bei mero politinio (asmeninio) pasitik÷jimo valstyb÷s tarnautojų 
pareigybių steigimo, nustatyti jų skaičių, savivaldyb÷s tarybos narių ir valstyb÷s tarnautojų 
mokymo prioritetus). Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento 29 straipsnyje 
įtvirtinti kolegijos įgaliojimai svarstyti ir kitus klausimus, numatytus tarybos sprendimais 
patvirtintose tvarkose, taip pat, nepažeidžiant kitų savivaldyb÷s institucijų kompetencijos, 
svarstyti klausimus, kurie iki 2003 m. vasario 25 d. buvo priskirti savivaldyb÷s valdybos 
kompetencijai (šiais klausimais priimant protokolinius nutarimus), vykdyti kitas įstatymų jai 
priskirtas funkcijas. Taigi kolegija turi įgaliojimus svarstyti ir priimti sprendimus atitinkamose 
tarybos nustatytose srityse, sprendimai gali būti tiek individualūs, tiek norminiai. Pagal Vietos 
savivaldos įstatymo 18 straipsnį meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai) yra kolegijos 
nariai pagal pareigas, kitų kolegijos narių iš savivaldyb÷s tarybos narių kandidatūras tvirtina 
savivaldyb÷s taryba mero teikimu. Kolegija – tarybos nustatytos kompetencijos srityje veikianti 
kolegiali institucija, jos įgaliojimus meras gali vykdyti tik laikinai ir tik esant įstatyme numatytam 
atvejui – pasibaigus kolegijos įgaliojimams, kai į pirmąjį pos÷dį susirenka naujai išrinktos 
savivaldyb÷s tarybos nariai. 

Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnyje numatyta, kad kolegijos darbo tvarką, 
pos÷džių organizavimo tvarką, kolegijos narių statusą, jų tvirtinimo ir kolegijos nario statuso 
praradimo procedūrą nustato savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentas. Nagrin÷jamo 
Reglamento 30 straipsnyje įtvirtintos tokios esmin÷s kolegijos darbo ir pos÷džių organizavimo 
nuostatos: kolegija sprendimus priima pos÷džiuose, kuriems pirmininkauja meras; kolegijos 
sprendimai priimami pos÷dyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, pos÷džiai protokoluojami, 
pos÷džių protokolus pasirašo pos÷džio pirmininkas ir sekretorius; pos÷džio protokole, be kita ko, 
nurodomas priimtas sprendimas, balsavimo rezultatai ir kt. Reglamento 19 straipsnyje nurodoma, 
kad meras ne tik pirmininkauja kolegijos pos÷džiams, bet ir vadovauja kolegijai, sudaro 
darbotvarkę, pasirašo pos÷džių protokolus ir kolegijos protokolinius nutarimus ar sprendimus. 
Reglamente numatyti atvejai, kai kolegijos pos÷džiui pirmininkauja mero pavaduotojas. Pagal 
Reglamento 17 straipsnio 7 dalį mero pavaduotojas pirmininkauja kolegijos pos÷džiui, kai 
priimant kolegijos sprendimus meras negali dalyvauti. Pagal Reglamento 19 straipsnio 3 dalį 
mero pavaduotojas pirmininkauja kolegijos pos÷džiui, kai n÷ra mero arba kai svarstomi 
klausimai, susiję su mero asmeniu. Pagal Reglamento 30 straipsnio 2 dalį mero pavaduotojas 
pirmininkauja pos÷džiui, kai svarstomi su mero asmeniu susiję klausimai arba kai meras pos÷dyje 
nedalyvauja. Iš šių nuostatų matyti, kad mero pavaduotojas pirmininkauja kolegijos 
pos÷džiui, jei meras pos÷dyje nedalyvauja, t. y. jei jo pos÷dyje n÷ra d÷l to, kad jis negali 
dalyvauti, arba apskritai jo pos÷dyje n÷ra, arba svarstomi klausimai, susiję su mero asmeniu. 

Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje (2003 m. sausio 28 d. įstatymo Nr. IX-
1327 redakcija) numatyta, kad kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo 
pareigas, išskyrus šio straipsnio l dalies 4 ir 5 punktuose numatytus įgaliojimus. Teis÷jų 
kolegijos požiūriu, šia nuostata siekiama, kad, merui negalint eiti pareigų, ne tik nenutrūktų mero 
įgaliojimų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme, įgyvendinimas, bet ir kitų jo pareigų, numatytų 
tiek šiame įstatyme, tiek kituose įstatymuose ar teis÷s aktuose, įskaitant savivaldyb÷s tarybos 
veiklos reglamentą, įgyvendinimas, kartu nenutrūktų darnus tarybos ir jos institucijų darbas. 
Atsižvelgiant į šį tikslą bei įstatymo leid÷jo šioje nuostatoje pavartotą kalbinę konstrukciją 
„atlieka visas jo pareigas“ išplaukia, kad, merui negalint eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka 
visas mero pareigas, įskaitant ir pareigas kolegijoje, numatytas Reglamente. 
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Min÷ta, kad Reglamentas pareigą pasirašyti kolegijos sprendimus ir protokolinius 
nutarimus nustato merui. Pagal Reglamento 30 straipsnio 25 dalį kolegijos sprendimai ar 
protokoliniai nutarimai įforminami jų pasirašymo data, pasirašymas – sąlyga juos skelbti 
(30 straipsnio 26 dalis). Kita vertus, Reglamento 30 straipsnio 27 dalyje numatyta, kad 
kolegijos sprendimai ar protokoliniai nutarimai įsigalioja kitą dieną po jų pri÷mimo, o norminio 
pobūdžio kolegijos sprendimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo spaudoje, jeigu tuose 
sprendimuose nenustatyta v÷lesn÷ įsigaliojimo data. Aptariamos Reglamento nuostatos turi būti 
aiškinamos sistemiškai ir taip, kad nepaneigtų viena kitos. Pagal nurodytas Reglamento nuostatas 
kolegijos sprendimai ir protokoliniai nutarimai negali įsigalioti ir būti skelbiami, jei jie n÷ra 
pasirašyti. Vadinasi, nuostata, kad kolegijos sprendimai ar protokoliniai nutarimai įsigalioja kitą 
dieną po jų pri÷mimo (nenorminio pobūdžio sprendimų ir nutarimų atveju) reiškia ne tai, kad 
sprendimai ir nutarimai įsigalioja kitą dieną po jų pri÷mimo pos÷dyje (tą dieną sprendimai ir 
nutarimai gali būti dar nepasirašyti), o tai, kad jie įsigalioja kitą dieną po jų pri÷mimo kolegijos 
pos÷dyje ir jų pasirašymo. Pagal Reglamento sisteminį aiškinimą kolegijos sprendimų ir 
protokolinių nutarimų pasirašymas yra vieningos jų pri÷mimo procedūros baigiamoji dalis. 
Aiškinant priešingai, būtų paneigiama sprendimų ir nutarimų įforminimo ir pasirašymo 
būtinyb÷, nes ir taip jie įsigaliotų kitą dieną po kolegijos pos÷džio. Pažym÷tina ir tai, kad 
kolegijos pos÷dyje priimtų sprendimų ir protokolinių nutarimų nepasirašymas negalimas, nes 
subjektui, turinčiam įgaliojimus pasirašyti sprendimus ir nutarimus, dispozityviai sprendžiant, ar 
pasirašyti pos÷dyje priimtą sprendimą ar nutarimą, būtų įsiterpiama į savivaldyb÷s tarybos 
sudarytos kolegijos kompetenciją, numatytą įstatyme ir savivaldyb÷s tarybos sprendimuose, 
t. y. sprendimus pasirašantis subjektas įgytų įgaliojimus, nenumatytus įstatyme, revizuoti 
kolegijos priimtus sprendimus ir savarankiškai spręsti d÷l jų įsigaliojimo. Tačiau, min÷ta, kad 
pagal įstatymą meras (jam negalint eiti pareigų mero pavaduotojas) perimti ir vykdyti 
kolegijos įgaliojimus gali tik vienu atveju – pasibaigus kolegijos įgaliojimams, kai į pirmąjį 
pos÷dį susirenka naujai išrinktos savivaldyb÷s tarybos nariai. 

Reglamento 24 punkte numatyta, kad kolegijos sprendimai ar protokoliniai nutarimai 
pasirašomi per tris darbo dienas. Taigi galima teisin÷ situacija, kai kolegijos pos÷dis, kuriame 
priimami sprendimai ar nutarimai, vyksta merui nedalyvaujant d÷l to, kad jis negali eiti savo 
pareigų, tačiau kolegijos pos÷dyje priimtų sprendimų pasirašymo metu meras gali atlikti savo 
pareigas. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 dalį ir Reglamentą, merui negalint 
eiti pareigų, kolegijai vadovauja mero pavaduotojas, jis pirmininkauja pos÷džiui, pasirašo 
pos÷džio protokolą. Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad, merui 
negalint eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas. Kadangi kolegijos 
sprendimų ir nutarimų pri÷mimas yra vieninga procedūra, susidedanti iš kolegijos pos÷dyje 
priimamo sprendimo (protokolinio nutarimo) ir jo pasirašymo, mero pavaduotojui vykdant mero 
pareigas kolegijos pos÷dyje, t. y. pirmininkaujant pos÷džiui ir vadovaujant kolegijai, priimtų 
kolegialių sprendimų pasirašymas yra mero pareigų atliekant visas jo pareigas sprendimo ar 
nutarimo pri÷mimo metu kolegijos pos÷dyje išdava ir tąsa. D÷l to pagal Vietos savivaldos 
įstatymo 21 straipsnio 6 dalį, net ir tuo atveju, kai kolegijos pos÷dyje priimtų sprendimų 
pasirašymo metu meras gali atlikti savo pareigas, mero pavaduotojas privalo pasirašyti jam 
pirmininkaujant kolegijos pos÷dyje priimtus sprendimus ir protokolinius nutarimus. 
Atsižvelgiant į tai, prašomos ištirti Reglamento 30 straipsnio 20 dalies pirmoji pastraipa, 
reglamentuojanti, kad kolegijos sprendimai ir protokoliniai nutarimai, priimti kolegijos 
pos÷džiuose pirmininkaujant mero pavaduotojui, paprastai teikiami pasirašyti merui, jeigu tai 
nepažeidžia nustatytos sprendimų pasirašymo tvarkos, priešingu atveju šiuos sprendimus 
pasirašo mero pavaduotojas, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 6 daliai ir turi 
būti laikoma panaikinta. Antrojoje Reglamento 30 straipsnio 20 dalies pastraipoje numatyta, kad, 
jeigu meras nesutinka su sprendimu ar protokoliniu nutarimu, priimtu jam nedalyvaujant, ir jo 
nepasirašo, klausimas teikiamas papildomai svarstyti kolegijos pos÷dyje. Šioje pastraipoje 
įtvirtinta nuostata, susijusi su pirmosios pastraipos reglamentavimu, ir, pripažinus, kad pirmoji 
pastraipa prieštarauja įstatymui, savarankiškai egzistuoti ir būti taikoma negali. 
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Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Reglamento ir Vietos 
savivaldos įstatymo nuostatas, teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas teismo 
sprendimas, kuriuo pareišk÷jo pareiškimas tenkintinas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
115 straipsnio l dalies 2 punktu, 117 straipsnio l dalimi, 140 straipsnio l dalies 2 punktu, 
teis÷jų kolegija 

n u s p r e n d ž i a :  

Pareišk÷jo Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą patenkinti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 17 d. sprendimą 

panaikinti ir priimti naują sprendimą. 
Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą tenkinti. 
Pripažinti Vilniaus miesto tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202 „D÷l 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto 
savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento 30 straipsnio 20 dalį prieštaraujančia Vietos savivaldos 
įstatymo 21 straipsnio 6 daliai (2003 m. sausio 28 d. įstatymo Nr.  IX-1327 redakcija) ir laikyti ją 
panaikinta. 

Paskelbti šį teismo sprendimą Valstyb÷s žiniose ir Lietuvos ryte (priede Sostin÷). 
Teismo sprendimas neskundžiamas.  
 
 

1.2. D÷l administracinių teis÷s pažeidimų  
 

 1.2.1. D÷l ATPK 21410 straipsnyje įtvirtinto administracinio teis ÷s 
pažeidimo sud÷ties 

 
Administracinis teis÷s pažeidimas, numatytas ATPK 21410 straipsnyje, išoriškai 
d÷l savo formos ir turinio ypatumų gali būti panašus į pažeidimų daugetą (t. y. 
tokią teisinę situaciją, kai vienas asmuo padaro dvi veikas, kurios atitinka dviejų 
ar daugiau administracinių teis÷s pažeidimų sud÷ties požymius, d÷l kurių 
neišnykusios teisin÷s pasekm÷s ir n÷ra kliūčių asmenį patraukti administracin÷n 
atsakomyb÷n). Tais atvejais, kai pažeid÷jo veika yra nukreipta į vieningą 
objektą, pažeidimą padaro tas pats subjektas, padaryta veika atitinka ATPK 
21410 straipsnio vienoje iš dalių numatytą administracinio teis÷s pažeidimo 
sud÷tį ir veikai būdingas vienalaikiškumas, vertintina, kad pažeid÷jas padar÷ 
vieną teis÷s pažeidimą. 

 
Administracin÷ byla Nr. N3-351-2005. Procesinio sprendimo kategorija 37 

 
N U T A R T I S 
2005 m. kovo 3 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Gintaro Godos ir Ričardo Piličiausko (praneš÷jas), 
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo R. P. apeliacinius skundus d÷l Kauno miesto apylink÷s 
teismo 2004 m. gruodžio l d. nutarimų R. P. administracinio teis÷s pažeidimo byloje. 

Teis÷jų kolegija 
n u s t a t ÷ : 
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Kauno miesto apylink÷s teismas 2004 m. gruodžio l d. nutarimu nutar÷ R. P. nubausti 
2000 Lt bauda, konfiskuoti 41 kompaktinę plokštelę ir vieną kopiją su žaidimo programomis. 
Teismas nurod÷, kad 2004 m. birželio 10 d. apie 10.00 val. UAB „Idavija“, esančios Kaune, 
Pramon÷s pr. 16, 7 sand÷lyje buvo rastos pad÷tos parduoti bei po prekystaliais 41 neteis÷ta 
kopija su fonogramomis ir viena neteis÷ta kopija su žaidimo programomis, kurių teis÷to 
padavimo kaina 2004 m. birželio 10 d. kainomis yra 1801,80 Lt. Pažeid÷jas, kaip įmon÷s 
direktorius, atsako pagal Lietuvos Respublikos ATPK 21410 straipsnio 2 dalį, nes jau buvo 
baustas už analogišką pažeidimą. 

Kauno miesto apylink÷s teismas kitu 2004 m. gruodžio l d. nutarimu nutar÷ R. P. 
nubausti 2000 Lt bauda, konfiskuoti 142 kompaktines plokšteles ir vieną kopiją su žaidimo 
programomis. Teismas nurod÷, kad 2004 m. birželio 10 d. apie 10.00 val. UAB „Idavija“, 
esančios Kaune, Pramon÷s pr. 16, 2 sand÷lyje buvo rasti pad÷ti parduoti bei po prekystaliais 
142 vienetai neteis÷tų kopijų su fonogramomis ir viena neteis÷ta kopija su žaidimo 
programomis, kurių teis÷to padavimo kaina 2004 m. birželio 10 d. kainomis yra 6198,93 Lt. 
Pažeid÷jas, kaip įmon÷s direktorius, atsako pagal Lietuvos Respublikos ATPK 
21410 straipsnio 2 dalį, nes jau buvo baustas už analogišką pažeidimą. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 3 d. nutartimi abi bylos 
buvo sujungtos į vieną.  

R. P. apeliaciniais skundais prašo Kauno miesto apylink÷s teismo 2004 m. gruodžio 
l d. nutarimus panaikinti, perduoti bylas nagrin÷ti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad atliekant 
patikrinimą ir po÷mį jis nedalyvavo, pareigūnai jo nekviet÷, tod÷l laikytina, kad jis n÷ra 
padaręs administracinio teis÷s pažeidimo. Prek÷s, kurios priklauso UAB „Idavija“, yra 
įsigytos ir atgamintos teis÷tai – tą patvirtina bendrov÷je esantys dokumentai. Teismo išvada, 
kad jis baustinas kaip įmon÷s direktorius klaidinga. Teismui jis telefonu praneš÷, kad į bylos 
nagrin÷jimą atvykti negal÷s, praš÷ bylos nagrin÷jimą skirti kitu laiku, tačiau į tai nebuvo 
atsižvelgta. Surašant administracinių teis÷s pažeidimų protokolus, jam buvo pranešta, kad 
specialistas nustatęs, jog dalis kompaktinių plokštelių yra atgamintos teis÷tai, jas grąžins 
teismas. Teismas nutar÷ visas plokšteles konfiskuoti, taip pat ir tas, kurios tur÷jo būti 
grąžintos UAB „Idavija“. Teismas, gavęs dvi bylas d÷l identiškų administracinių teis÷s 
pažeidimų, padarytų tą pačią dieną tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, priimdamas 
nutarimus tur÷jo vadovautis ATPK 33 straipsnio nuostatomis ir skirti vieną administracinę 
baudą. 

 
Teis÷jų kolegija  

k o n s t a t u o j a : 
 
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30 straipsnio 1 dalyje 

numatyta, kad nuobauda už administracinį teis÷s pažeidimą skiriama norminio akto, 
numatančio atsakomybę už padarytą teis÷s pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio 
kodekso ir kitų aktų d÷l administracinių teis÷s pažeidimų. ATPK 33 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teis÷s pažeidimų, 
administracin÷ nuobauda skiriama už kiekvieną teis÷s pažeidimą atskirai. Iš šių teis÷s normų 
akivaizdu, kad siekiant tinkamai kvalifikuoti pažeid÷jo veiksmus ir tinkamai paskirti 
nuobaudą yra svarbu nustatyti, vieną ar daugiau administracinių teis÷s pažeidimų padar÷ 
pažeid÷jas.  

Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 21410 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 
neteis÷tas literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų 
bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos viešas atlikimas, atgaminimas, viešas 
paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemon÷mis siekiant turtin÷s naudos, 
taip pat neteis÷tų kopijų platinimas, laikymas, importavimas, eksportavimas ar gabenimas 
siekiant turtin÷s naudos, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šiuos veiksmus, 
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trij ų tūkstančių litų su kūrinio ar fonogramos 
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neteis÷tų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimu. Teismas pažymi, kad 
administracinis teis÷s pažeidimas, numatytas ATPK 21410 straipsnyje, išoriškai, d÷l savo 
formos ir turinio ypatumų gali būti panašus į pažeidimų daugetą (t. y. tokią teisinę situaciją, 
kai vienas asmuo padaro dvi veikas, kurios atitinka dviejų ar daugiau administracinių teis÷s 
pažeidimų sud÷ties požymius, d÷l kurių neišnykusios teisin÷s pasekm÷s ir n÷ra kliūčių asmenį 
patraukti administracin÷n atsakomyb÷n). Tod÷l konkrečioje byloje svarbu pavienį pažeidimą 
atriboti nuo pažeidimų daugeto. Teismas, sistemiškai aiškindamas pirmiau nurodytų teis÷s 
normų turinį, ATPK 9 straipsnio 1 dalyje nustatančią administracinio teis÷s pažeidimo 
sąvoką, bei atsižvelgdamas į ATPK struktūrą bei normų išd÷stymo stilių, vertina, kad tais 
atvejais, kai pažeid÷jo veika yra nukreipta į vieningą objektą, pažeidimą padaro tas pats 
subjektas, padaryta veika atitinka ATPK 21410 straipsnyje vienoje iš dalių numatytą 
administracinio teis÷s pažeidimo sud÷tį ir veikai būdingas vienalaikiškumas, vertintina, kad 
pažeid÷jas padar÷ vieną teis÷s pažeidimą.  

Šioje byloje nustatyta, kad UAB „Idavija“ prekybą neteis÷tomis kopijomis vykd÷ 
keliose vietose – dviejuose sand÷liuose, kurie yra tuo pačiu adresu (Pramon÷s pr. 16, Kaunas). 
Ši aplinkyb÷ l÷m÷ tai, kad UAB „Idavija“ administracijos vadovui buvo surašyti du 
administracinio teis÷s pažeidimo protokolai ir paskirtos dvi nuobaudos.  

Byloje yra duomenų, kad abiejuose sand÷liuose buvo laikomos neteis÷tos kūrinių 
kopijos gal būt siekiant turtin÷s naudos – t. y. šios veikos atskirų veiksmų objektas buvo tas 
pats – autorių teis÷s. Teismas teisingai sprend÷, kad d÷l šios veikos administracin÷n 
atsakomyb÷n trauktinas UAB „Idavija“ administracijos vadovas, nes byloje n÷ra duomenų, 
kad įmon÷s darbuotojai, prekiavę konkrečiose vietose, būtų įpareigoti vykdydami darbo 
funkcijas užtikrinti, kad būtų nepažeidžiamos autorin÷s teis÷s. Taigi atskirų veiksmų 
skirtinguose sand÷liuose veikos subjektas yra tas pats. Byloje yra požymių, kad UAB 
„Idavija“ administracijos vadovo padaryta veika atitinka ATPK 21410 straipsnio vienoje iš 
dalių numatytą administracinio teis÷s pažeidimo sud÷tį. Be to, neteis÷tų kopijų laikymas 
siekiant turtin÷s naudos yra trunkamo pobūdžio pažeidimas. 2004 m. birželio 10 d. aktai d÷l 
mokesčio mok÷tojo patvirtina, kad policijos pareigūnai veik÷ vienu metu – 2004 m. birželio 
10 d., apie 10 val., ir trunkamo pobūdžio pažeidimas nutrauktas vienu metu. Teismas vertina, 
kad šioje byloje veikos atskirų veiksmų atlikimo vienalaikiškumas įrodytas. Tod÷l byloje n÷ra 
teisinių prielaidų UAB „Idavija“ administracijos vadovo vienos veikos atskirus veiksmus 
kvalifikuoti kaip pažeidimų daugetą. Veikos kvalifikavimui neturi reikšm÷s tai, kad fiziškai 
buvo prekiaujama skirtinguose sand÷liuose. 

Apeliacin÷s instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes bei į 
tai, kad teismui netrukdo UAB „Idavija“ administracijos vadovo veikos kvalifikuoti kaip 
vieną pažeidimą tai, kad buvo surašyti du administracinio teis÷s pažeidimo protokolai, ir 
panaikindamas Kauno miesto apylink÷s teismo 2004 m. gruodžio l d. nutarimus, bylą 
perduoda pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo.  

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 
teis÷jų kolegija 

 
n u t a r i a : 

 
R. P. apeliacinius skundus patenkinti. Kauno miesto apylink÷s teismo 2004 m. 

gruodžio l d. nutarimus panaikinti, grąžinti bylą iš naujo nagrin÷ti pirmosios instancijos 
teismui. 

Nutartis neskundžiama. 
 
 

 
 1.2.2. D÷l specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo pagrindų ir 
  tvarkos (ATPK 329 straipsnis) 
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Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 329 straipsnyje yra nustatyti specialiosios 
teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Šiame straipsnyje yra 
nustatytas išsamus sąrašas aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant 
specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo klausimą.  
Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 588 patvirtintų 
Vairuotojo pažym÷jimų išdavimo ir keitimo taisyklių 21 punktas reglamentuoja 
vairuotojo pažym÷jimų grąžinimo, o ne specialiosios teis÷s at÷mimo termino 
sutrumpinimo klausimus. Šio punkto teis÷s normos negali būti aiškinamos plečiamai 
ir taip nustatomos papildomos įstatymo nenurodytos sąlygos sprendžiant 
specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo klausimus. 

 
Administracin÷ byla Nr. N3-389-2005. Procesinio sprendimo kategorija 40 

 
N U T A R T I S 
2005 m. kovo 9 d. 

Vilnius 
 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Gintaro Godos ir Ričardo Piličiausko (praneš÷jas), 
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo Telšių rajono PK Eismo priežiūros poskyrio apeliacinį 
skundą d÷l Šiaulių apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarties R. K. 
administracinio teis÷s pažeidimo byloje. 

Teis÷jų kolegija  
n u s t a t ÷ : 

2003 m. birželio 5 d. Telšių rajono PK VP Eismo priežiūros poskyrio komisaro 
inspektoriaus nutarimu pagal ATPK 126 straipsnio 2 dalį R. K. buvo paskirta administracin÷ 
nuobauda – 1850 litų bauda su teis÷s vairuoti transporto priemones at÷mimu 22 m÷nesių 
laikotarpiui už tai, kad jis 2003 m. geguž÷s 21 d. 23.35 val. Telšiuose, Turgaus g., vairavo 
automobilį neblaivus (vidutinis neblaivumo laipsnis) ir tokiais savo veiksmais pažeid÷ KET 
68 punkto reikalavimą. Nustatyta atsakomybę už administracinį teis÷s pažeidimą sunkinanti 
aplinkyb÷, kad pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teis÷s pažeidimas, už kurį 
asmeniui jau buvo paskirta administracin÷ nuobauda. 

2004 m. lapkričio 12 d. Telšių rajono PK Eismo priežiūros poskyris nutarimu nutar÷ 
nesutrumpinti specialiosios teis÷s at÷mimo termino. 

R. K. kreip÷si į teismą prašydamas 2004 m. lapkričio 12 d. Telšių rajono PK Eismo 
priežiūros poskyrio nutarimą panaikinti. R. K. nurod÷, kad kreip÷si į Telšių rajono PK Eismo 
priežiūros poskyrį su prašymu anksčiau laiko grąžinti vairuotojo pažym÷jimą nurodydamas, 
kad dirba Telšių suaugusiųjų vidurin÷je mokykloje naktiniu sargu. Netur÷damas teis÷s 
vairuoti, jis negali gauti geresnio darbo, be to, rūpinasi žmonos t÷vais, kuriems reikalinga 
priežiūra ir pagalba.  

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutartimi nutar÷ 
panaikinti 2004 m. lapkričio 12 d. Telšių rajono PK Eismo priežiūros poskyrio vyresniojo 
specialisto, einančio vyresniojo inspektoriaus pareigas, nutarimą, kuriuo netenkintas R. K. 
prašymas d÷l specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo, ir R. K. sutrumpinti 
specialiosios teis÷s at÷mimo terminą nuo šios nutarties įsiteis÷jimo. Teismas nurod÷, kad 
ATPK 329 straipsnis numato, jog specialiosios teis÷s at÷mimo terminas gali būti 
sutrumpintas, jeigu asmuo teis÷s at÷mimo laikotarpiu nepadar÷ teis÷s pažeidimo ir pra÷jus ne 
mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal visuomenin÷s organizacijos arba darbdavio 
tarpininkavimą. Prašymą d÷l vairuotojo pažym÷jimo grąžinimo paraš÷ R. K. darbdavys – 
Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyriaus Telšių suaugusiųjų vidurin÷s 
mokyklos direktorius. R. K. specialiosios teis÷s at÷mimo laikotarpiu jokio teis÷s pažeidimo 
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nepadar÷, pra÷jo daugiau nei pus÷ paskirtojo laiko, kuriam buvo atimta teis÷ vairuoti 
transporto priemones, tod÷l specialiosios teis÷s at÷mimo terminui sutrumpinti yra visi 
pagrindai. R. K. padarytas KET pažeidimas yra šiurkštus ir tai įeina į jo padaryto ATPK 
pažeidimo sud÷tį, į tai buvo atsižvelgta skiriant 2003 m. geguž÷s 21 d. administracinę 
nuobaudą, anksčiau paskirtos administracin÷s nuobaudos yra nebegaliojančios. R. K. 
sumok÷jo paskirtą administracinę baudą, išklaus÷ sveikatos žinių kursą.  

Telšių rajono PK Eismo priežiūros poskyris apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių 
apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartį ir palikti galioti nutarimą d÷l 
R. K. vairavimo teis÷s at÷mimo termino nesutrumpinimo. Apeliantas nurodo, kad Šiaulių 
apygardos teismo nutartis neteis÷ta ir nepagrįsta, tod÷l turi būti panaikinta, nes Šiaulių 
apygardos administracinis teismas sutrumpino specialiosios teis÷s at÷mimo terminą 
pažeisdamas ATPK 329 straipsnį, kuriame numatyta, kad nuobaudą paskyręs organas 
(pareigūnas) gali sutrumpinti nurodytos teis÷s at÷mimo terminą. Šiuo atveju nuobaudą R. K. 
2003 m. birželio 5 d. paskyr÷ Telšių r. PK. Specialiosios teis÷s at÷mimo terminas 
sutrumpintas ir vairavimo teis÷ grąžinta asmeniui, sergančiam priklausomybių liga (tai 
nurodyta R. K. pateiktose pažymose). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. 
gruodžio l d. įsakymo Nr. 1V-419 „D÷l Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. 588 „D÷l vairuotojo pažym÷jimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ l punktas nurodo, kokia turi b ūti pateikta medicinin÷s atestacijos pažyma, 
kai baigiasi vairavimo teis÷s d÷l pažeidimo, padaryto neblaivaus asmens, at÷mimo 
terminas. Čia nurodoma, jog vairuotojo pažym÷jimas grąžinamas pateikus medicinin÷s 
atestacijos pažymą, kad pareišk÷jas neserga priklausomyb÷s ligomis. Tai reiškia, kad 
tokiu atveju, kai pateikiama pažyma apie sirgimą, vairuotojo pažym÷jimas negrąžinamas. 
Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartis d÷l nurodyto Telšių r. PK nutarimo 
panaikinimo visiškai nemotyvuota, tod÷l neaiškūs nutarimo panaikinimo argumentai. 

R. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą nurodo, kad apeliantas remiasi 2003 m. gruodžio 
1 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. lV-419 „D÷l Vidaus reikalų ministro 2002 m. 
gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „D÷l vairuotojo pažym÷jimų išdavimo ir keitimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ ir teigia, kad jo pateiktų dokumentų nepakanka tam, kad atsirastų 
pagrindas patenkinti prašymą d÷l specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo. 
Akcentuojamos jo pateiktos UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centro 2004 m. lapkričio 
22 d. pažyma Nr. 2548 ir 2004 m. lapkričio 25 d. pažyma Nr. 2556 d÷l medicinin÷s 
atestacijos, d÷l kurių savo skunde jis išd÷st÷ savo argumentus ir teismas su jais sutiko. 
Pažymoje Nr. 2548 aiškiai parašyta, kad jis gali vairuoti automobilį, pakartotinis patikrinimas 
po vienerių metų. Gydytojas, išdavęs pažymas, paaiškino, kad įrašymas į priklausomybių 
kabineto įskaitą dar nereiškia, jog jis serga tokia ligos forma, kad negali vairuoti transporto 
priemon÷s. Ir apskritai, buvimas įskaitoje nereiškia, kad jis serga, o tik tai, kad yra stebimas ir 
tik gydytojo kompetencija yra vertinti jo būklę ir teikti išvadas apie tai, ar jis gali vairuoti 
transporto priemonę. Šiuo atveju gydytojas ir pateikia kategorišką išvadą, kad jis gali vairuoti 
automobilį. Be šios pažymos, buvo pateikti ir visi kiti vairuotojo pažym÷jimų išdavimo ir 
keitimo taisykl÷se numatyti dokumentai. 

 
Teis÷jų kolegija  
 

k o n s t a t u o j a : 
 
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 329 straipsnyje yra nustatyti specialiosios 

teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Įstatymų leid÷jas numat÷, kad jeigu 
asmuo, kuriam atimta teis÷ vairuoti transporto priemonę, teis÷s at÷mimo laikotarpiu nepadar÷ 
teis÷s pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas) gali, pra÷jus ne mažiau kaip pusei 
paskirtojo laiko, pagal visuomenin÷s organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, o kai tokia 
teis÷ atimta už tai, kad asmuo padar÷ teis÷s pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo 
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narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, – ir pagal Vyriausyb÷s įgaliotų atlikti medicininę 
ir šviet÷jišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti nurodytos teis÷s at÷mimo terminą. 
Šiame įstatyme yra nustatytas išsamus sąrašas aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant 
specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo klausimą. Poįstatyminiu aktu nauji 
(papildomi) apribojimai asmeniui negali būti sukuriami, o ir esami (esant neaiškumui) negali 
būti aiškinami taip, kad d÷l tokio aiškinimo asmeniui būtų nustatomi papildomi jo teisių 
apribojimai.  

Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 588 patvirtintų 
Vairuotojo pažym÷jimų išdavimo ir keitimo taisyklių 21 punktas reglamentuoja vairuotojo 
pažym÷jimų grąžinimo, o ne specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo klausimus. 
Šio punkto teis÷s normos negali būti aiškinamos plečiamai ir taip nustatomos papildomos 
įstatymo nenumatytos sąlygos sprendžiant specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo 
klausimus. Šiaulių apygardos administracinis teismas teisingai konstatavo, kad specialiosios 
teis÷s at÷mimo terminui sutrumpinti yra visi pagrindai, nes tokia teismo išvada atitinka byloje 
esančius įrodymus.  

Iš 2004 m. gruodžio 13 d. nutarties turinio yra aišku, kokias teis÷s normas taik÷ 
teismas ir kokias bylai reikšmingas aplinkybes nustat÷, tod÷l skundžiama teismo nutartis yra 
su motyvais. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas tokio sprendimo netur÷jo teis÷s 
priimti. Teismas nagrin÷jo skundą d÷l vykdymo veiksmų Administracinių teis÷s pažeidimų 
kodekso 309 straipsnio 3 dalies tvarka. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2004 m. 
gruodžio 13 d. nutarties rezoliucin÷ dalis įstatymams neprieštarauja. Ginčo išsprendimas 
teismo nurodytu būdu nelaikytinas savarankišku Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 
329 straipsnyje nustatytu specialiosios teis÷s at÷mimo termino sutrumpinimo atlikimu. 
Apeliacin÷s instancijos teismas nenustat÷, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas būtų 
pažeidęs kokias nors teis÷s normas. 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 
1 punktu, teis÷jų kolegija 

 
n u t a r i a : 

 
Telšių rajono PK Eismo priežiūros poskyrio apeliacinį skundą atmesti. Šiaulių 

apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.  
Nutartis neskundžiama. 

 
 

1.2.3. D÷l asmens patraukimo administracin÷n atsakomyb÷n nutraukus 
ikiteismin į tyrim ą Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka 
 

Nutraukus ikiteisminį tyrimą Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka yra 
galimas asmens patraukimas administracin÷n atsakomyb÷n, tačiau tik tuo atveju, kai 
nutraukus ikiteisminį tyrimą d÷l nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių 
nebuvimo, gali būti konstatuota, jog veikoje, d÷l kurios ikiteisminis tyrimas buvo 
nutrauktas, yra administracinio teis÷s pažeidimo sud÷tis. Jei ikiteisminis tyrimas 
nutraukiamas d÷l subjektyviojo požymio – kalt÷s nebuvimo, tokia situacija paprastai 
yra negalima – negali būti taip, kad baužiamosios teis÷s požiūriu kalt÷s n÷ra, t. y. 
asmuo nei suvokia veikos priešingumo teisei ir negali numatyti pavojingų padarinių 
kilimo, nei siekia pažeisti įstatymo saugomų teisinių g÷rių, o administracinio teis÷s 
pažeidimo sud÷tyje kalt÷s požymis tokioje pačioje veikoje yra nustatomas. Kol n÷ra 
panaikintas prokuroro nutarimas arba Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta 
tvarka priimti teismo nutartis ar nuosprendis, kuriuose konstatuotas kalt÷s požymio 
nebuvimas, n÷ra galima asmens nei baudžiamoji, nei administracin÷ atsakomyb÷. 
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Tokioje situacijoje traukiant atsakomyb÷n administracine tvarka būtų pažeidžiamas 
ir netraukimo atsakomyb÷n du kartus už tą patį (non bis in idem) principas. 

 
Administracin÷ byla Nr. N12-537-2005. Procesinio sprendimo kategorija 29 

 
N U T A R T I S 

2005 m. balandžio 1 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Gintaro Godos (praneš÷jas) ir Ričardo Piličiausko, 
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo VĮ Taurag÷s miškų ur÷dijos apeliacinį skundą d÷l Šilal÷s 
rajono apylink÷s teismo 2005 m. sausio 12 d. nutarimo V. P. administracinio teis÷s pažeidimo 
byloje. 

Teis÷jų kolegija  
n u s t a t ÷ : 

 
VĮ Taurag÷s miškų ur÷dijos pareigūnas V. P. suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo 

protokolą, kuriame nurod÷, kad jis 2004 m. balandžio 15–29 d. VĮ Taurag÷s miškų ur÷dijoje 
Pagramančio girininkijoje, 46 kv., 7, 23 skl., III grup÷s apsauginiame valstybiniame miške, 
neteis÷tai iškirto 0,28 ha, iškirsta 131 vnt. žalių eglių – 50,27 ktm, 9 vnt. žalių ąžuolų – 
1,26 ktm, 31 vnt. žalių skroblų – 4,61 ktm, 33 vnt. žalių beržų – 28,009 ktm, 13 vnt. žalių 
drebulių – 18,176 ktm, iš viso 215 vnt. žalių augančių medžių – 102,325 ktm. Neteis÷tai buvo 
iškirstas s÷klinis beržynas, kuris įregistruotas valstybiniame miškų genofondo sąvade 1999 m. 
spalio 10 d. Nr. 18 BSM03. Iškirtus plynai pirmiau nurodytą medyną VĮ Taurag÷s miškų 
ur÷dijai padaryta 10232,50 Lt žala. Taip pat padaryta 7162,75 Lt žala aplinkai. Taip pažeisti 
Miškų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies reikalavimai. V.P. veika kvalifikuota pagal 
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 62 straipsnio 3 dalį. 

Šilal÷s rajono apylink÷s teismas 2005 m. sausio 12 d. nutarimu V. P. administracinio 
teis÷s pažeidimo bylą nutrauk÷, nesant pažeidimo, numatyto ATPK 62 straipsnio 3 dalyje, 
sud÷ties. Teismas nurod÷, kad administracinio teis÷s pažeidimo protokolas V. P. buvo 
surašytas nutraukus ikiteisminį tyrimą pažeid÷jo atžvilgiu d÷l to paties įvykio. Šilal÷s rajono 
apylink÷s prokuratūros 2004 m. spalio 28 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nenurodyta, 
kad V. P. trauktinas administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 62 straipsnio 3 dalies 
požymius. Nutarimo VĮ Taurag÷s miškų ur÷dija neskund÷ ir jis nepanaikintas, tod÷l yra 
įsiteis÷jęs.  

VĮ Taurag÷s miškų ur÷dija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šilal÷s rajono 
apylink÷s teismo 2005 m. sausio 12 d. nutarimą ir priimti naują sprendimą. Ji nurodo, kad 
teismas nutrauk÷ bylą net neišsiaiškinęs pažeidimo padarymo aplinkybių. Teismo nutarimas 
turi būti panaikintas ir priimtas naujas nutarimas d÷l šių aplinkybių: 1. Kadangi VĮ Taurag÷s 
miškų ur÷dija nederina miškotvarkos projektų, o atsiradęs ur÷dijos antspaudas ant V. P. 
miškotvarkos projekto protokolo surašymo dieną buvo ir yra negaliojantis. 2. Pareigūnas 
užd÷jęs antspaudą VĮ Taurag÷s miškų ur÷dijoje nedirba nuo 2001 m. gruodžio 31 d. VĮ 
Taurag÷s miškų ur÷dija taip pat neišrašo leidimų miškui kirsti. 3. Priimtas nutarimas nutraukti 
bylą yra neteisingas ir nepagrįstas įrodymais, nes teismas nutarimą pri÷m÷ neišnagrin÷jęs visų 
savavališko kirtimo aplinkybių, neįvertino byloje surinktų įrodymų, patvirtinančių, kad V. P. 
prieš vykdydamas kirtimus nuosavame miške buvo susipažinęs su savo miško ribomis, tod÷l 
sąmoningai perženg÷ ribą į valstybinį mišką ir šį nukirto. Visą anksčiau išd÷stytą informaciją 
gal÷jo paliudyti į teismą atvykę 4 liudininkai, tačiau prašymas juos apklausti buvo atmestas. 4. 
Teismas neišklaus÷ protokolą surašiusio pareigūno, nesuteik÷ žodžio, apsiribojo tik keletu 
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užduodamų klausimų. 5. Teismas neįsigilino į ur÷dijos pateiktus dokumentų nuorašus, 
įrodančius pažeid÷jo V. P. kaltę. 

V. P. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliacinio skundo motyvais 
nesutinka. Šilal÷s rajono apylink÷s teismo 2005 m. sausio 12 d. nutarimas yra teis÷tas ir 
pagrįstas.   

Teis÷jų kolegija 
k o n s t a t u o j a :  

Apeliacinis skundas netenkintinas. 
V. P. atžvilgiu d÷l to paties fakto, d÷l kurio surašytas administracinio teis÷s pažeidimo 

protokolas, buvo prad÷tas ikiteisminis tyrimas. 2004 m. spalio 28 d. Šilal÷s rajono apylink÷s 
prokuratūros prokuroras pri÷m÷ nutarimą ikiteisminį tyrimą nutraukti, kuris n÷ra panaikintas. 
Nutraukus ikiteisminį tyrimą Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka yra galimas 
asmens patraukimas administracin÷n atsakomyb÷n, tačiau tik tuo atveju, kai nutraukus 
ikiteisminį tyrimą d÷l nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių nebuvimo, gali būti 
konstatuota, jog veikoje, d÷l kurios ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, yra administracinio 
teis÷s pažeidimo sud÷tis. Jei ikiteisminis tyrimas nutraukiamas d÷l subjektyviojo požymio – 
kalt÷s nebuvimo, tokia situacija paprastai yra negalima – negali būti taip, kad baudžiamosios 
teis÷s požiūriu kalt÷s n÷ra, t. y. asmuo nei suvokia veikos priešingumo teisei ir negali 
numatyti pavojingų padarinių kilimo, nei siekia pažeisti įstatymo saugomų teisinių g÷rių, o 
administracinio teis÷s pažeidimo sud÷tyje kalt÷s požymis tokioje pačioje veikoje yra 
nustatomas. Kol n÷ra panaikintas prokuroro nutarimas arba Baudžiamojo proceso kodekso 
nustatyta tvarka priimti teismo nutartis ar nuosprendis, kuriuose konstatuotas kalt÷s požymio 
nebuvimas, n÷ra galima asmens nei baudžiamoji, nei administracin÷ atsakomyb÷. 

Tokioje situacijoje traukiant atsakomyb÷n administracine tvarka būtų pažeidžiamas ir 
netraukimo atsakomyb÷n du kartus už tą patį (non bis in idem) principas. 

Be to, ATPK 35 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nutraukus baudžiamąją bylą, jei 
atsakomyb÷n traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teis÷s pažeidimo požymių, 
administracin÷ nuobauda gali būti skiriama ne v÷liau kaip per du m÷nesius nuo sprendimo 
nutraukti bylą pri÷mimo dienos. 2005 m. sausio 12 d., kai pirmosios instancijos teismas 
nagrin÷jo administracinio teis÷s pažeidimo bylą, dviejų m÷nesių terminas nuo ikiteisminio 
tyrimo nutraukimo jau buvo su÷jęs, tod÷l administracinio teis÷s pažeidimo byla tur÷jo būti 
nutraukta ir d÷l šios priežasties. 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija  
 

n u t a r i a : 
VĮ Taurag÷s miškų ur÷dijos apeliacinio skundo netenkinti. 
Šilal÷s rajono apylink÷s teismo 2005 m. sausio 12 d. nutarimą palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama. 

 
 

1.2.4. D÷l nuobaudų skyrimo esant administracinių teis÷s pažeidimų sutapčiai 
 

ATPK 33 straipsnio 2 dalyje yra numatytas nuobaudų skyrimas esant 
administracinių teis÷s pažeidimų sutapčiai. Teis÷s teorijoje ir praktikoje yra 
išskiriamos dvi nusikaltimų sutapties rūšys: idealioji sutaptis (tai atvejis, kai 
pažeid÷jas viena veika tuo pačiu metu padaro du pažeidimus, numatytus skirtingose 
ATPK normose) ir realioji sutaptis (tai atvejis, kai asmuo keliais savarankiškais 
veiksmais, skirtingu metu padaro du ar daugiau pažeidimų, numatytų skirtinguose 
ATPK straipsniuose ir nei už vieną iš jų jam dar nebuvo paskirta administracin÷ 
nuobauda). 
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Bet kuriuo atveju skiriant nuobaudą už kelis pažeidimus turi būti atskirai 
įvertinamas ir kvalifikuojamas kiekvienas iš padarytų pažeidimų, nurodoma už jį 
pagal ATPK numatytas bendrąsias nuobaudų skyrimo taisykles skirtina nuobauda ir 
tik tada paskiriama galutin÷ nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už 
sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teis÷s pažeidimų, ribose. 

 
Administracin÷ byla Nr. N9-663-2005. Procesinio sprendimo kategorijos: 32; 26.2 

 
 

N U T A R T I S 
2005 m. balandžio 22 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Antano Ablingio (praneš÷jas), Gintaro Godos, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), 
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo Kretingos rajono policijos komisariato apeliacinį skundą 
d÷l Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 24 d. nutarties E. P. 
administracinio teis÷s pažeidimo byloje panaikinimo. 

Teis÷jų kolegija  
n u s t a t ÷ : 

Kretingos rajono PK pareigūno 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimu E. P. už pažeidimo, 
numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 
129 straipsnyje, padarymą, t. y. už tai, kad ji 2004 m. gruodžio 19 d., Kretingos rajone, 
Kretingsodžio kaime, vairavo transporto priemonę (duomenys neskelbtini), būdama neblaivi ir 
netur÷dama teis÷s vairuoti tos kategorijos transporto priemon÷s, taip pažeisdama KET 68, 59 
punktų reikalavimus, vadovaujantis ATPK 31 straipsnio 1 dalies nuostatomis, buvo nubausta 
3000 Lt bauda. 

Taip pat Kretingos rajono PK pareigūno 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimu E. P. už 
pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – 
ATPK) 128 straipsnio 1 dalyje, padarymą, t. y. už tai, kad ji 2004 m. gruodžio 22 d., Kretingos 
rajone, Kretingsodžio kaime, vairavo transporto priemonę (duomenys neskelbtini), netur÷dama 
teis÷s vairuoti tos kategorijos transporto priemon÷s, taip pažeisdama KET 59 punkto 
reikalavimus, vadovaujantis ATPK 32 straipsnio 5 dalies nuostatomis, buvo nubausta 500 Lt 
bauda. 

E. P. padav÷ skundą Klaip÷dos apygardos administraciniam teismui, praš÷ pakeisti 
institucijos 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimą, kuriuo jai buvo paskirta 3000 Lt bauda, ir 
paskirti mažesnę baudą; nurod÷, kad jos atlyginimas yra mažas, kad dar išlaiko dvi 
nepilnametes dukteris. 

Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2005 m. sausio 24 d. nutartimi panaikino 
Kretingos rajono PK pareigūno 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimą, kuriuo E. P. už pažeidimo, 
numatyto ATPK 129 straipsnyje, padarymą buvo nubausta 3000 Lt bauda, ir administracinę 
bylą grąžino institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, 
įpareigodamas tinkamai kvalifikuoti padarytą teis÷s pažeidimą. 

Teismas, įvertinęs ATPK 33 straipsnio nuostatas, padar÷ išvadą, kad institucija prival÷jo 
už 2004 m. gruodžio 19 d. ir 2004 m. gruodžio 22 d. E. P. įvykdytus administracinius teis÷s 
pažeidimus paskirti administracines nuobaudas atskirai, tada, jas subendrinusi, vienu nutarimu 
asmeniui, patrauktam administracin÷n atsakomyb÷n, parinkti nuobaudą sankcijos, nustatytos 
už sunkesnįjį iš padarytų administracinių teis÷s pažeidimų, ribose.  

Kretingos rajono policijos komisariatas pateiktu teismui apeliaciniu skundu prašo 
Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti 
bylą pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo; nurodo, kad ATPK 33 straipsnio 2 dalyje 
numatyta nuostata d÷l subendrintos nuobaudos skyrimo taikoma tik esant administracinių 
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teis÷s pažeidimų sutapčiai. Kadangi E. P. du administracinius teis÷s pažeidimus įvykd÷ 
skirtingu laiku, tarp jų n÷ra priežastinio ryšio, tai negalima teigti, kad yra šių pažeidimų 
sutaptis. Be to, policijos komisariatas nurodo, jog E. P. administracin÷s bylos buvo 
nagrin÷jamos tą pačią dieną, tačiau ne vienu metu. 

 
Teis÷jų kolegija 

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

ATPK 33 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad jeigu asmuo padar÷ kelis 
administracinius teis÷s pažeidimus, kurių bylas kartu nagrin÷ja tas pats organas (pareigūnas), 
galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš 
padarytų administracinių teis÷s pažeidimų, ribose. 

Įvertinus min÷tą įstatymo nuostatą, darytina išvada, kad iš tikrųjų šioje normoje yra 
numatytas nuobaudų skyrimas esant administracinių teis÷s pažeidimų sutapčiai, kaip nurodo 
savo apeliaciniame skunde ir apeliantas. Tačiau teis÷s teorijoje ir praktikoje yra išskiriamos 
dvi nusikaltimų sutapties rūšys: idealioji sutaptis (tai atvejis, kai pažeid÷jas viena veika tuo 
pačiu metu padaro du pažeidimus, numatytus skirtingose ATPK normose) ir realioji sutaptis 
(tai atvejis, kai asmuo keliais savarankiškais veiksmais, skirtingu metu padaro du ar daugiau 
pažeidimų, numatytų skirtinguose ATPK straipsniuose ir nei iš vieną iš jų jam dar nebuvo 
paskirta administracin÷ nuobauda). Įvertinus byloje esančią medžiagą, t. y. tai, kad pažeid÷ja 
E. P. administracinius teis÷s pažeidimus, kuriais yra kaltinama, įvykd÷ skirtingu metu, t. y. 
2004 m. gruodžio 19 d. ir 2004 m. gruodžio 22 d., savarankiškais veiksmais ir pažeidimų 
nagrin÷jimo metu, t. y. 2004 m. gruodžio 28 d., nebuvo n÷ už vieną nubausta, darytina išvada, 
jog tarp šių E. P. padarytų pažeidimų yra realioji sutaptis, tod÷l apelianto teiginys, kad 
negalima teigti, jog tarp šių pažeidimų yra sutaptis, tod÷l pažeid÷jai negalima skirti 
subendrintos nuobaudos, atmetamas kaip nepagrįstas. 

Nors apeliantas savo apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad E. P. administraciniai 
pažeidimai buvo nagrin÷jami tą pačią dieną, tačiau ne vienu metu, tod÷l nuobaudų 
subendrinimo principo jiems taip pat nebuvo galima taikyti, tačiau atsižvelgus į ATPK 
33 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinių nuobaudų skyrimo, padarius kelis 
administracinius teis÷s pažeidimus, taisykles bei E. P. padarytų administracinių teis÷s 
pažeidimų nagrin÷jimo aplinkybes, t. y. 2004 m. gruodžio 19 d. ir 2004 m. gruodžio 22 d. 
įvykdyti du pažeidimai, kurių bylas tą pačią dieną nagrin÷jo Kretingos rajono policijos 
komisariato pareigūnas, darytina išvada, jog institucija prival÷jo E. P. už jos įvykdytus 
administracinius pažeidimus paskirti subendrintą administracinę nuobaudą.  

Įvertinus pirmosios instancijos teismo nutartį, darytina išvada, kad teismas, spręsdamas 
E. P. paskirtų administracinių nuobaudų teis÷tumo ir pagrįstumo klausimą, teisingai 
konstatavo, jog Kretingos rajono Policijos komisariato 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimai, 
kuriais E. P. už administracinių teis÷s pažeidimų padarymą buvo paskirtos dvi atskiros 
administracin÷s nuobaudos, pažeidžia patraukto administracin÷n atsakomyb÷n asmens teises 
ir sunkina pad÷tį, tod÷l pagrįstai bylą grąžino Kretingos rajono policijos komisariatui 
pakartotinai spręsti nuobaudų rūšių ir dydžių skyrimo bei jų subendrinimo klausimą.  

Tačiau pažym÷tina, kad be kuriuo atveju skiriant nuobaudą už kelis pažeidimus turi būti 
atskirai įvertinamas ir kvalifikuojamas kiekvienas iš padarytų pažeidimų, nurodoma už jį 
pagal ATPK numatytas bendrąsias nuobaudų skyrimo taisykles skirtina nuobauda ir tik tada 
paskiriama galutin÷ nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų 
administracinių teis÷s pažeidimų, ribose. Tai reiškia, kad Kretingos rajono policijos 
komisariatas prival÷jo už kiekvieną 2004 m. gruodžio 19 d. ir 2004 m. gruodžio 22 d. E. P. 
įvykdytą administracinį teis÷s pažeidimą paskirti administracinę nuobaudą atskirai, tada jas 
subendrinti ir vienu nutarimu asmeniui patrauktam administracin÷n atsakomyb÷n parinkti 
nuobaudą sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų pažeidimų, ribose. Atsižvelgus į 
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tai, kas išd÷styta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo 2005 m. 
sausio 24 d. nutartimi panaikino tik Kretingos rajono PK pareigūno 2004 m. gruodžio 28 d. 
nutarimą, kuriuo E. P. už pažeidimo, numatyto ATPK 129 straipsnyje, padarymą buvo 
nubausta 3000 Lt bauda, tačiau nepanaikino Kretingos rajono PK pareigūno 2004 m. 
gruodžio 28 d. nutarimo, kuriuo E. P. už pažeidimo, numatyto ATPK 128 straipsnio 1 dalyje, 
padarymą buvo nubausta 500 Lt bauda, nes už min÷tus pažeidimus subendrinta nuobauda turi 
būti skiriama vienu nutarimu. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, Klaip÷dos apygardos 
administracinio teismo 2005 m. sausio 24 d. nutartis naikinama. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teis÷jų kolegija 

 
n u t a r i a : 
 

Kretingos rajono policijos komisariato apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Kretingos 
rajono PK 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimą, kuriuo E. P. už pažeidimo, numatyto ATPK 
129 straipsnyje, padarymą paskirta 3000 Lt bauda ir  Kretingos rajono PK 2004 m. gruodžio 
28 d. nutarimą, kuriuo E. P. už pažeidimo, numatyto ATPK 128 straipsnio 1 dalyje, padarymą 
paskirta 500 Lt bauda bei Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 24 d. 
nutartį panaikinti ir bylą grąžinti Kretingos rajono PK, įpareigojant pakartotinai spręsti 
nuobaudų rūšių ir dydžių skyrimo bei jų subendrinimo klausimą. 

Nutartis neskundžiama. 
 
 

1.2.5. D÷l teismo paskirtų baudų išieškojimo į Valstybinio socialinio draudimo 
fondo biudžetą 

 
Tiek valstybinio socialinio draudimo fondo pareigūnų pagal ATPK 1886 straipsnio 
1 dalį, tiek pagal ATPK 1886 straipsnio 2 dalį teismo paskirtos baudos išieškomos į 
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, nes abiejose ATPK 1886 straipsnio 
dalyse nustatyta atsakomyb÷ už vienarūšį pažeidimą, t. y. valstybinio socialinio 
draudimo įmokų, išmokų, susidariusių delspinigių apskaičiavimo arba (ir) jų 
mok÷jimo nustatytos tvarkos pažeidimą ir kt., tik 2 dalyje numatytas kvalifikuojantis 
tokios veikos požymis (pakartotinumas) ir griežtesn÷ atsakomyb÷. 

 
Administracin÷ byla Nr. N12-217-2005. Procesinio sprendimo kategorija 40 

 
N U T A R T I S 

2005 m. balandžio 25 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Antano Ablingio, Gintaro Godos (praneš÷jas), Ričardo Piličiausko, Edvardo Sinkevičiaus ir 
Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyriaus apeliacinį skundą d÷l 
Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo 2004 m. lapkričio 19 d. nutarimo L. S. administracinio 
teis÷s pažeidimo byloje. 

Teis÷jų kolegija  
n u s t a t ÷ : 
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Klaip÷dos miesto apylink÷s teismas 2004 m. rugs÷jo 27 d. nutarimu L. S. pripažino kalta 
padarius pažeidimą, numatytą Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 
1886 straipsnio 2 dalyje, už kurį jai skirta 300 Lt bauda. 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyrius prašymu kreip÷si į 
Klaip÷dos miesto apylink÷s teismą, prašydamas įpareigoti L. S. kreiptis į Klaip÷dos apskrities 
valstybinę mokesčių inspekciją ir 300 Lt pervesti į Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos Klaip÷dos skyriaus sąskaitą Nr. Lt 117300010002331059, esančią AB banke 
„Hansabankas“. Prašyme nurodoma, kad teismas suklaidino L. S., bauda prival÷jo būti 
sumok÷ta į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyriaus sąskaitą 
Nr. Lt 667300010071008009, esančią AB banke „Hansabankas“ Klaip÷dos regione, banko 
kodas 73000, įmokos kodas 276. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. liepos 
16 d. nutartimi byloje Nr. N(3)-822-04 panaikino Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2004 m. 
balandžio 9 d. nutarimo rezoliucinę dalį, kurioje nustatyta, kad bauda turi būti sumok÷ta per 
15 dienų į Panev÷žio apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos sąskaitą ir nutarimo 
vykdymo klausimą perdav÷ nagrin÷ti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Pirmosios 
instancijos teismas, išnagrin÷jęs bylą iš naujo, nustat÷, kad pažeid÷jui paskirta bauda turi būti 
sumok÷ta į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. 

Klaip÷dos miesto apylink÷s teismas 2004 m. lapkričio 19 d. nutarimu Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyriaus prašymą atmet÷ kaip nepagrįstą. 
Teismas nurod÷, kad baudos, kurias skiria teismai, vadovaudamiesi ATPK normomis, 
išieškomos į valstyb÷s biudžetą. Tiek ATPK, tiek Administracinių bylų teisenos įstatyme 
numatyta, kad nutarimai vykdomi, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso nustatytomis 
taisykl÷mis. Šio kodekso 638 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei pagal vykdomąjį 
dokumentą turi būti išieškoma į valstyb÷s biudžetą, valstybei atstovauja Valstybin÷ mokesčių 
inspekcija. Teismas pažym÷jo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. 
liepos 16 d. nutartimi d÷l tam tikrų procesinių pažeidimų panaikino Panev÷žio miesto 
apylink÷s teismo 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo rezoliucinę dalį, tačiau šio klausimo iš 
esm÷s nesprend÷ ir apie tai nieko nepasisak÷.  

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyrius apeliaciniame 
skunde prašo panaikinti Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo 2004 m. lapkričio 19 d. nutarimą 
ir, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 
3 straipsnio 2 dalimi, priimti sprendimą, įpareigojantį L. S. paskirtą baudą sumok÷ti į 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyriaus sąskaitą Nr. Lt 
667300010071008009, esančią AB banke „Hansabankas“, įmokos kodas 276. Klaip÷dos 
miesto apylink÷s teismas 2004 m. rugs÷jo 27 d. nutarimo rezoliucin÷je dalyje nenurod÷, kur 
turi būti sumok÷ta bauda. Teismo raštin÷s darbuotojų nurodymu bauda buvo sumok÷ta į 
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. Lt 117300010002331059, įmokos kodas 6600. 
Teismas suklaidino L. S., bauda prival÷jo būti sumok÷ta į Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Klaip÷dos skyriaus sąskaitą Nr. Lt 667300010071008009, esančią AB banke 
„Hansabankas“ Klaip÷dos regione, banko kodas 73000, įmokos kodas 276. Teismas 
nesivadovavo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 3 straipsnio 
2 dalimi. Tą patį reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. balandžio 15 d. 
nutarimu Nr. 530 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir 
vykdymo taisyklių 5 punkto 1, 3 dalys. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas yra 
atskiras nuo Lietuvos Respublikos biudžeto. 

Teis÷jų kolegija  
k o n s t a t u o j a :  

Apeliacinis skundas netenkintinas. 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyrius prašymą d÷l 

administracin÷s nuobaudos vykdymo Klaip÷dos miesto apylink÷s teismui pateik÷ po to, kai 
Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo 2004 m. rugs÷jo 27 d. nutarimas d÷l trijų šimtų litų 
baudos paskyrimo L. S. jau buvo įvykdytas. 
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Teis÷jų kolegija iš esm÷s sutinka su apeliacinio skundo argumentais, tačiau 2004 m. 
spalio 11 d. L. S. sumok÷jus jai paskirtą baudą (b. l. 28) procesas L. S. atžvilgiu prad÷toje 
administracinio teis÷s pažeidimo byloje buvo baigtas ir neliko jokių galimybių keisti šioje 
byloje d÷l baudos vykdymo priimtus sprendimus. 

Atmesdama apeliacinį skundą teis÷jų kolegija konstatuoja, kad pagal ATPK 
1886 straipsnio 2 dalį teismo paskirtos baudos turi būti išieškomos į Valstybinio socialinio 
draudimo fondo biudžetą. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 
3 punkte nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius ir jo 
pavaduotojai, fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai ir jų pavaduotojai turi teisę įstatymų 
nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas; paskirtos pinigin÷s baudos išieškomos į 
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Valstybinio socialinio draudimo fondo 
biudžeto sandaros įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad fondo biudžeto pajamas sudaro 
baudos, delspinigiai bei kitos pajamos, gautinos taikant sankcijas. Šių teis÷s normų pagrindu 
darytina išvada, kad tiek valstybinio socialinio draudimo fondo pareigūnų pagal ATPK 
1886 straipsnio 1 dalį, tiek ir pagal ATPK 1886 straipsnio 2 dalį teismo paskirtos baudos 
išieškomos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, nes abiejose ATPK 
1886 straipsnio dalyse nustatyta atsakomyb÷ už vienarūšį pažeidimą, t. y. valstybinio 
socialinio draudimo įmokų, išmokų, susidariusių delspinigių apskaičiavimo arba (ir) jų 
mok÷jimo nustatytos tvarkos pažeidimą ir kt., tik 2 dalyje numatytas kvalifikuojantis tokios 
veikos požymis (pakartotinumas) ir griežtesn÷ atsakomyb÷ (žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo konsultaciją Nr. 02-04-12). 

Klausimas d÷l L. S. sumok÷tos trijų šimtų litų baudos pervedimo iš valstyb÷s biudžeto į 
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą turi būti sprendžiamas įstatymų nustatyta 
tvarka ne administracinio teis÷s pažeidimo bylos teisenoje. 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija 
 

n u t a r i a : 
 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyriaus apeliacinio skundo 

netenkinti. 
Nutartis neskundžiama. 

 
 

 1.2.6. D÷l daiktų konfiskavimo už padarytus administracinius teis÷s pažeidimus 
 

Skirti ar neskirti daiktų konfiskavimą pažeidimų, numatytų ATPK 2092 straipsnio 
2 dalyje ir 2093 straipsnio 3 dalyje, padarymo atvejais, turi būti sprendžiama 
atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.  
 

 
Administracin÷ byla Nr. N12-464-2005. Procesinio sprendimo kategorija 37 

 
N U T A R T I S 

2005 m. geguž÷s 4 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Antano Ablingio, Gintaro Godos (praneš÷jas), Ričardo Piličiausko, Edvardo Sinkevičiaus ir 
Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo 
nukent÷jusiojo F. B. įgalioto atstovo advokato Audriaus Perkausko apeliacinį skundą d÷l 
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Vilniaus miesto 1-ojo apylink÷s teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutarimo M. B. 
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.  

Teis÷jų kolegija  
 

n u s t a t ÷ : 
 

Vilniaus teritorin÷s muitin÷s Pažeidimų prevencijos skyriaus pareigūnas M. B., UAB 
„Transekspedicija“ muitin÷s tarpininko atstovei, 2004 m. lapkričio 4 d. suraš÷ administracinio 
teis÷s pažeidimo protokolą, kuriame nurod÷, kad 2004 m. spalio 7 d. krovinių poste 
„Žirmūnai“ VR 40, M. B. pateik÷ deklaracijas BAD Nr. 4VR40103225 ir BAD 
Nr. 4VR40103248 (2004 m. spalio 8 d.), kuriose deklaravo išvykstančio asmens daiktus. 
Deklaracijoje Nr. 4VR40103225 deklaruodama prekę Nr. 14, knygos ir kiti spaudiniai, vert÷ – 
6625 Lt, Taric kodas – 490199004099, nepateik÷ KVAD išduodamo išvežimo leidimo; taip 
pažeid÷ Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1186 ir padar÷ 
pažeidimą, numatytą ATPK 2093 straipsnio 3 dalyje. Deklaruodama prekę – piešinį 
„Barokinis-klasicistinis šventyklos periscilis“ – 1759 m., kurio vert÷ 2500 Lt, deklaracijoje 
Nr. 4VR40103225, prek÷s Nr. 8, šiuolaikinių dailininkų paveikslai, Taric kodas – 
97011000004099, neteisingai nurod÷ prek÷s Taric kodą. Teisingas Taric kodas – 
97011000004008. Neteisingai deklaruodama prek÷s Taric kodą M. B. pažeid÷ Muitin÷s 
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. balandžio 13 d. įsakymą 
Nr. 1B-329 ir padar÷ pažeidimą, numatytą ATPK 2092 straipsnio 2 dalyje. Šiai prekei 
nepateikdama KVAD išduodamo išvežimo leidimo ji pažeid÷ Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2001 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1186 ir padar÷ pažeidimą, numatytą ATPK 
2093 straipsnio 3 dalyje. Deklaracijoje Nr. 4VR40103225 (2004 m. spalio 7 d.) 
nedeklaruodama prek÷s – dumplinis fotoaparatas “Foka”, Taric kodas – 8525401900, vert÷ – 
120 Lt, pažeid÷ Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 199 straipsnį ir taip padar÷ 
pažeidimą, numatytą ATPK 2091 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Nepateikdama šiai prekei 
(dumplinis fotoaparatas „Foka“) KVAD išduodamo išvežimo leidimo pažeid÷ Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1186 ir taip padar÷ pažeidimą, 
numatytą ATPK 2093 straipsnio 3 dalyje. Deklaracijoje BAD Nr. 4VR40103248 (2004 m. 
spalio 8 d.) deklaruodama prekę – išdirbtą, vientisą, rudojo lokio kailį (įskaitant galvą, letenas, 
uodegą), prek÷s Nr. 23, aprašymas – šerno galvos (2NAR), Taric kodas – 43022000, vert÷ – 
1190 Lt, neteisingai nurod÷ Taric kodą, teisingas Taric kodas – 4302199500, vert÷ – 595 Lt, ir 
taip pažeid÷ Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. 
balandžio 13 d. įsakymą Nr. 1B-329. Šis pažeidimas numatytas ATPK 2092 straipsnio 
2 dalyje. Šiai prekei (išdirbtas, vientisas, rudojo lokio kailis) deklaranto atstov÷ nepateik÷ 
Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybin÷s maisto ir 
veterinarin÷s tarnybos 2004 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D1-274(1B-532)B1-507 patvirtintų 
Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių 13 punkte nurodyto leidimo ir taip padar÷ pažeidimą, 
numatytą ATPK 2093 straipsnio 3 dalyje. M. B. veika kvalifikuota pagal Administracinių 
teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 2091 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 2092 straipsnio 
2 dalį, 2093 straipsnio 3 dalį. 

Vilniaus miesto 1-asis apylink÷s teismas 2004 m. gruodžio 22 d. nutarimu M. B. pagal 
ATPK 2091 straipsnio 1 dalies 2 punktą paskyr÷ 200 Lt baudą, pagal ATPK 2092 straipsnio 
2 dalį – 300 Lt baudą su neleistinų gabenti daiktų konfiskavimu ir pagal ATPK 2093 straipsnio 
3 dalį – 500 Lt baudą su neleistinų gabenti prekių konfiskavimu, bei, vadovaudamasis ATPK 
33 straipsniu, paskirtąsias nuobaudas subendrino ir paskyr÷ galutinę nuobaudą – 500 Lt baudą 
su neleistinų prekių konfiskavimu. Teismas nurod÷, kad pažeidimas įrodytas 2004 m. lapkričio 
4 d. administracinio teis÷s pažeidimo protokolu, 2004 m. spalio 5 d. muitin÷s tarpininko 
paslaugų teikimo sutartimi, Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos pažyma, prekių sulaikymo protokolu, pareigūno K. J., 
surašiusio protokolą, Vilniaus teritorin÷s muitin÷s atstov÷s paaiškinimais, liudytojo A. P. 
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parodymais bei kita bylos medžiaga. Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelg÷ 
į tai, kad M. B. anksčiau administracin÷mis nuobaudomis nebausta, apibūdinama teigiamai, 
jos šeimos materialin÷ pad÷tis yra sunki, jai paskirtos socialin÷s išmokos vaiko išlaikymui, 
sunkinančių aplinkybių nenustatyta. 

F. B. įgaliotas atstovas advokatas Audrius Perkauskas apeliaciniame skunde prašo 
pakeisti Vilniaus miesto 1-ojo apylink÷s teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutarimą, paskiriant 
švelnesnę nuobaudą – 500 Lt baudą be daiktų konfiskavimo. Skunde nurodoma, kad 2004 m. 
spalio 5 d. UAB „Transekspedicija“ ir F. B. sudar÷ muitin÷s tarpininko paslaugų teikimo 
sutartį Nr. 3366G. Muitin÷s tarpininko paslaugų F. B. reik÷jo kraustantis iš Lietuvos į JAV. 
2004 m. spalio 8 d. Vilniaus teritorin÷s muitin÷s krovinių poste „Žirmūnai“ prekių sulaikymo 
protokolu Nr. 002750 buvo sulaikyti F. B. asmeniniai daiktai – 99 knygos, 3 paveikslai, 
1 fotoaparatas – deklaruojami eksporto muitin÷s procedūrai be Kultūros vertybių apsaugos 
departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos išvežimo leidimo. 2004 m. 
spalio 11 d. buvo sulaikyti F. B. asmeniniai daiktai – išdirbta šerno galva ir rudosios meškos 
kailis – deklaruojami eksporto muitin÷s procedūrai be atitinkamo išvežimo leidimo. Gavusi 
kompetentingų institucijų išvadas, Vilniaus teritorin÷ muitin÷ 2004 m. spalio 25 d. sprendimu 
Nr. 6PR-02-25 grąžino F.B. daiktus, kuriems nereikia išvežimo leidimo. 2004 m. lapkričio 4 d. 
buvo surašytas administracinio teis÷s pažeidimo protokolas bei daiktų (prekių) ir dokumentų 
pa÷mimo protokolas Nr. 006242 (paimtas fotoaparatas „Foka“, „Planas-architektūrinis 
br÷žinys“, 99 knygos bei rudosios meškos kailis). Apelianto manymu, teismo nutarimas yra 
neteis÷tas ir nepagrįstas. D÷l nutarime įvardyto pažeidimo F. B. ilgą laiką netur÷jo galimyb÷s 
naudotis visą gyvenimą kauptais asmeniniais daiktais, o pri÷mus nutarimą iškilo reali gr÷sm÷ 
apskritai šių daiktų netekti. F. B. patyr÷ ne tik turtinę, bet ir didelę moralinę žalą. Nagrin÷jant 
bylą pirmosios instancijos teisme F. B. nebuvo pranešta apie bylos nagrin÷jimo laiką ir vietą, 
taip pažeista F. B., kaip nukent÷jusiojo, teis÷ dalyvauti nagrin÷jant bylą (ATPK 
273 str.aipsnis). Be to, nutarimo konfiskuoti asmeninius daiktus pri÷mimas apie bylą 
nepranešus tų daiktų savininkui pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje 
bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 1 pirmajame 
straipsnyje įtvirtintus nuosavyb÷s apsaugos principus. Nurodoma, kad nutarimu paskirtas F. B. 
asmeninių daiktų konfiskavimas yra neteis÷tas, nes neatitinka ATPK 26 straipsnyje numatyto 
išimtinio konfiskavimo būtinų sąlygų. Tiek prieš nutarime įvardytą administracinį teis÷s 
pažeidimą, tiek po jo daiktai buvo ir yra F. B. nuosavyb÷. Kitaip tariant, joks asmuo šių daiktų 
negavo „administracinio teis÷s pažeidimo padarymu“. Be to, nutarimu paskirtas F. B. 
asmeninių daiktų konfiskavimas yra nepagrįstas d÷l to, kad F. B. asmeniniai daiktai nebuvo 
administracinio teis÷s pažeidimo padarymo įrankiai, taigi jų konfiskavimas neužkirs kelio 
jokiems kitiems administraciniams teis÷s pažeidimams. F. B. asmeniniai daiktai neturi jokios 
vert÷s valstybei. Nutarime įvardytas pažeidimas laikytinas itin formalaus pobūdžio, nedarančiu 
jokios žalos jokiems asmenims, išskyrus patį daiktų savininką, kuris net n÷ra pažeid÷jas. 
Daiktų konfiskavimas nepasieks ATPK 20 straipsnyje nurodytų tikslų, nes neigiamas 
pasekmes pajus tiks pats F. B. Tokiomis aplinkyb÷mis konfiskavimas laikytinas itin 
neproporcinga ir neteisinga nuobauda. 

Vilniaus teritorin÷ muitin÷ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinio skundo 
nepatenkinti, o Vilniaus miesto 1-ojo apylink÷s teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutarimą 
palikti nepakeistą. Nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai 
išaiškino visas bylos aplinkybes ir pri÷m÷ teis÷tą bei pagrįstą nutarimą. Teigia, kad 
nagrin÷jamuoju atveju M. B. savo priešingu teisei veikimu F. B. tiesiogiai žalos nepadar÷. 
Neigiamos pasekm÷s F. B. atsirado tik teismui pritaikius įstatyme numatytą sankciją. F. B. 
n÷ra nukent÷jusysis byloje ATPK 273 straipsnio prasme. Nurodoma, kad apeliantas 
neteisingai aiškina ATPK 26 straipsnį. ATPK 26 straipsnio nuostatos turi būti vertinamos 
visumoje su kitais ATPK straipsniais. ATPK 21 straipsnis, kuris nustato administracinių 
nuobaudų rūšis, išaiškina ATPK 26 straipsnį.  
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M. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą patenkinti. Atsiliepime 
nurodomi iš esm÷s tokie patys argumentai, išd÷styti apeliaciniame skunde. Teigiama, kad 
paskirta papildoma nuobauda – daiktų konfiskavimas, yra neteis÷ta ir nepagrįsta.  

Teis÷jų kolegija 
k o n s t a t u o j a : 

Apeliacinis skundas tenkintinas, Vilniaus miesto 1 apylink÷s teismo 2004 m. gruodžio 
22 d. nutarimu konfiskuoti daiktai grąžintini savininkui F. B. 

Nagrin÷jamoje byloje F. B. negali būti laikomas nukent÷jusiuoju, F. B. proceso metu 
netur÷jo būti garantuojamos įstatymuose numatytos nukent÷jusiojo teis÷s. ATPK 
273 straipsnyje nurodyta, kad „Nukent÷jusysis yra asmuo, kuriam administraciniu teis÷s 
pažeidimu padaryta moralin÷, fizin÷ ar turtin÷ žala“.M. B. veika, už kurią jai skirta 
administracin÷ nuobauda, buvo k÷sinamasi į valstyb÷je nustatytą valdymo tvarką, o ne į F. B. 
priklausančius teisinius g÷rius. F. B. neigiamos pasekm÷s kilo ne d÷l veikos darymo, o tik d÷l 
šios veikos išaiškinimo. Jeigu veika būtų buvusi padaryta, bet būtų likusi neatskleista, jokios 
žalos F. B. nebūtų patyręs. 

Nelaikydama F. B. nukent÷jusiuoju, teis÷jų kolegija konstatuoja, kad F. B. atstovo 
pateiktas skundas turi būti nagrin÷jamas. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, kiti tarptautiniai dokumentai 
suteikia teisę į savo interesų gynimą teisme. Konfiskuojant F. B. priklausančius daiktus buvo 
suvaržytos F. B. nuosavyb÷s teis÷s. Nuosavyb÷s teisių suvaržymas gali būti ginčijamas 
teisme. 

Teis÷jų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad iš F. B. konfiskuoti 
daiktai neatitinka ATPK 26 straipsnyje konfiskuojamam turtui numatytų sąlygų. Konfiskuoti 
daiktai yra tiesioginis pažeidimo objektas ATPK 26 straipsnio prasme, nes juos gabenant ne 
pagal nustatytą tvarką, buvo padaryta įstatymų uždrausta veika. Tačiau teis÷jų kolegija 
pažymi, kad abiejų ATPK normų (ATPK 2092 straipsnio 2 dalis, 2093 straipsnio 3 dalis), 
pagal kurias buvo paskirtas daiktų konfiskavimas, sankcijose numatyta, kad už pažeidimą 
skiriama bauda su daiktų konfiskavimu ar be konfiskavimo. Skirti ar neskirti daiktų 
konfiskavimą pažeidimų, numatytų ATPK 2092 straipsnio 2 dalyje ir 2093 straipsnio 3 dalyje, 
padarymo atvejais, turi būti nusprendžiama atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkyb÷s. 
Teis÷jų kolegija daro išvadą, kad konfiskavimas nagrin÷jamoje byloje neturi būti taikomas. 
Pažeidžiant nustatytą tvarką gabenti daiktai (apeliacine tvarka apskųstos pirmosios instancijos 
nutarimo rezoliucin÷je dalyje klaidingai nurodyta, kad bauda skiriama su neleistinų gabenti 
daiktų konfiskavimu) yra F. B. asmeninio naudojimo daiktai, Lietuvai neturintys istorin÷s ir 
kultūrin÷s vert÷s. Pažeidžiant nustatytų daiktų gabenimo tvarką nebuvo siekiama išvengti 
muitų, mokesčių ar valstybei padaryti kitokią turtinę žalą. Be to, byloje nepakanka duomenų 
padaryti neabejotiną išvadą, kad daiktų gabenimo tvarka buvo pažeista d÷l F. B. netinkamo 
elgesio. Byloje yra duomenų, kad F. B. buvo pranešta apie specialią tam tikrų daiktų išvežimo 
iš Lietuvos tvarką (b. l. 40), tačiau n÷ra nustatyta, kad šios tvarkos nebuvo laikomasi F. B. 
iniciatyva. Be UAB „Kraustina“ atstovų paaiškinimų, byloje n÷ra jokių kitų duomenų – 
dokumentų ar užfiksuotų F. B. paaiškinimų ir pan., iš kurių būtų galima spręsti, kad pats F. B. 
nusprend÷ nesikreipti d÷l daiktų išvežimui būtinų leidimų. 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

144 straipsnio 3 dalies 4 punktu, teis÷jų kolegija  
 

n u t a r i a : 
 

F. B. įgalioto atstovo advokato Audriaus Perkausko apeliacinį skundą patenkinti. 
Vilniaus miesto 1-ojo apylink÷s teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutarimą pakeisti.  
M. B. skirti subendrintą 500 (penkių šimtų) litų baudą be prekių (daiktų) konfiskavimo. 
Paimtus daiktus grąžinti F. B.  
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Nutartis neskundžiama. 
 
 

1.3. D÷l ginčų, kylančių viešojo ar vidaus administravimo srityse 
 

1.3.1. Mokesčių bylos  
 

 1.3.1.1. D÷l fizini ų asmenų pajamų mokesčio taikymo doktorantūros 
studentams 
 

Doktorantūros sąvoka pateikiama Aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, 
tai – mokslininkams rengti skirtos trečiosios (aukščiausios) pakopos universitetin÷s 
studijos, moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Kitokia doktorantūros 
samprata, taikytina aukštųjų mokyklų kartu su mokslo institutais įsteigtai 
doktorantūrai, teis÷s aktuose nepateikiama. Nesiskiria ir reikalavimai studijų ir 
mokslo tyrimų programoms, studijų apimčiai, doktorantūros trukmei ir 
organizavimo tvarkai. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas visiems doktorantams nepriklausomai nuo 
to, kas yra doktorantūros steig÷jas: tik aukštoji mokykla ar aukštoji mokykla kartu 
su institutu, ir kuri iš šių institucijų išmok÷jo doktorantui stipendiją, mokamą iš 
biudžeto l÷šų. 

 
Administracin÷ byla Nr. A2-89-2005. Procesinio sprendimo kategorija 9.1; 9.5 

 
S P R E N D I M A S 
2005 m. vasario 4 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Anatolijaus Baranovo, Birut÷s Janavičiūt÷s (praneš÷ja) ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos 
pirmininkas), 

sekretoriaujant Giedrei Telksnienei, 
dalyvaujant pareišk÷jui S. V., 
atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Gediminui Valantiejui, 
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

pareišk÷jo S. V. apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. 
spalio 4 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 
prie Finansų ministerijos skundą d÷l Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s sprendimo panaikinimo (pareišk÷jas – S. V., tretysis suinteresuotas asmuo – Vilniaus 
apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija). 

Teis÷jų kolegija 
n u s t a t ÷ : 

Atsakovas skundu praš÷ panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. S-233-(7-175/2004), kuriuo 
panaikintas atsakovo 2004 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 68-89. Atsakovas nurod÷, kad 
pareišk÷jas nuo 2000 m. rugs÷jo 1 d. iki 2002 m. rugs÷jo 11 d. buvo Termoizoliacijos instituto 
doktorantas. Pareišk÷jui, kaip doktorantui, buvo išmok÷ta 18 565,51 Lt stipendija. Mokslo ir 
studijų įstatyme nenumatyta, kad mokslo institutų doktorantai yra laikomi mokymo įstaigų 
studentais ar moksleiviais, tod÷l Mokestinių ginčų komisija nepagrįstai konstatavo, jog 
Termoizoliacijos instituto doktorantai tur÷jo būti prilyginti aukštųjų mokyklų studentams 
pagal Aukštojo mokslo įstatymą ir nuo jiems išmok÷tų stipendijų pajamų mokestis netur÷jo 
būti išskaičiuotas. 
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Pareišk÷jas praš÷ atsakovo skundą atmesti. Pareišk÷jas nurod÷, kad jo doktoranto 
stipendija, gauta Termoizoliacijos institute, nepagrįstai buvo apmokestinta fizinių asmenų 
pajamų mokesčiu.  

Tretysis suinteresuotas asmuo praš÷ atsakovo skundą tenkinti. 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. spalio 4 d. sprendimu atsakovo 

skundą patenkino. Teismas panaikino Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2004 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. S-233-(7-175/2004), kuriuo panaikintas 
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2004 m. balandžio 30 d. 
sprendimas Nr. 68-89, ir paliko nepakeistą Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų 
ministerijos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. 68-89, kuriuo patvirtintas Vilniaus 
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2004 m. vasario 26 sprendimas Nr. 21-15-504 
negrąžinti S. V. 4404,10 Lt. 

Teismas nurod÷, kad Mokestinių ginčų komisija panaikino atsakovo sprendimą, kuriuo 
patvirtintas trečiojo suinteresuoto asmens sprendimas negrąžinti pareišk÷jui laikotarpiu nuo 
2000 m. rugs÷jo 1 d. iki 2002 m. rugs÷jo 11 d. iš gautų pajamų išskaitytą ir sumok÷tą į biudžetą 
4404,10 Lt fizinių asmenų pajamų mokestį. Mokestinių ginčų komisija šį sprendimą motyvavo 
tuo, kad doktorantai pagal Aukštojo mokslo įstatymo nuostatas laikomi studentais, kad institutas 
pagal Mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnį (1991 m. vasario 12 d. įstatymo redakcija) yra 
mokslo įstaiga, atliekanti mokslinius tyrimus ir kartu su aukštąja mokykla rengianti 
mokslininkus bei padedanti aukštosioms mokykloms rengti specialistus. Mokestinių ginčų 
komisija padar÷ išvadą, jog pareišk÷jui mokslo įstaiga mok÷jo stipendiją, naudodama biudžeto 
l÷šas, tod÷l šios išmokos pagal Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio 
1 dalies 2 punkto nuostatas netur÷jo būti apmokestinamos fizinių asmenų pajamų mokesčiu. 
Teismas nurod÷, kad pareišk÷jui, kaip Termoizoliacijos instituto doktorantui, nuo 2000 m. 
rugs÷jo 1 d. iki 2002 m. rugs÷jo 11 d. už doktorantūros studijas buvo mokama stipendija. 
Nurodytu laikotarpiu atlyginimas už doktorantūrą sudar÷ 18 565,51 Lt ir nuo šios sumos 
išskaičiuotas 4404,10 Lt dydžio fizinių asmenų pajamų mokestis. Teismas nurod÷, kad Fizinių 
asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 m. birželio 
20 d. įstatymo redakcija, galiojusi iki 2002 m. gruodžio 31 d.) nuostatos siejamos su mokymo 
įstaigų studentais ir moksleiviais. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo, galiojusio iki 2002 m. spalio 
1 d., 5 straipsnį mokslo institutas yra mokslo įstaiga, atliekanti mokslinius tyrimus ir kartu su 
aukštąja mokykla rengianti mokslininkus bei padedanti aukštosioms mokykloms rengti 
specialistus. Mokslo įstaigos pagrindin÷ veikla yra moksliniai tyrimai, o aukštojoje mokykloje 
vyksta studijos ir studentų daugumą sudaro studijuojantieji pagal universitetines studijų 
programas. Taigi pajamų mokestis neišskaitomas iš mokymo įstaigų studentų ir moksleivių 
stipendijų bei pašalpų, o pareišk÷jas doktorantu buvo ne mokymo įstaigoje, o mokslo įstaigoje. 
Tai, kad mokslinių tyrimų įstaigų doktorantai turi Aukštojo mokslo įstatymo ir kitų įstatymų 
nustatytas studentų teises, nustatyta Mokslo ir studijų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2002 m. spalio 
1 d., 29 straipsnio 2 dalyje. Teismas nurod÷, kad fizinių asmenų pajamų mokestis iš pareišk÷jo 
gautos doktoranto stipendijos buvo išskaitytas pagrįstai. 

Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. spalio 4 d. sprendimą ir priimti sprendimą grąžinti pareišk÷jui fizinių asmenų pajamų 
mokesčio permoką. 

Pareišk÷jas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir 
neteis÷tas, kad teis÷ skelbti pri÷mimą į doktorantūrą ir suteikti daktaro mokslo laipsnį suteikta tik 
mokslo ir studijų institucijai (Vyriausyb÷s 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1317). Pagal 
Doktorantūros nuostatų, patvirtintų Vyriausyb÷s 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu 
Nr. 1317, 16 skyrių doktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslo 
tyrimus ir disertacijos rengimą. Teismas priskyr÷ pareišk÷ją, kaip doktorantą, mokslo 
įstaigai, kurios pagrindin÷ veikla yra moksliniai tyrimai, ir neįvertino to, kad 
doktorantūros metu yra numatytos doktorantūros studijos, kurios vyksta kartu su 
universiteto doktorantais. Teismas taip pat neįvertino to, kad pareišk÷jo doktorantūrą 
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sudar÷ bendra mokslo ir studijų institucija – Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir 
Termoizoliacijos institutas (Vyriausyb÷s 1995 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 346), kurios 
pagrindin÷ steig÷ja yra aukštoji mokykla. Teismas nepagristai bendrą mokslo ir studijų 
instituciją (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) bei mokslo instituciją 
(Termoizoliacijos institutas) pavadino mokslo institucija. Pareišk÷jas nurodo, kad pagal 
1991 m. vasario 12 d. Mokslo ir studijų įstatymo 3 ir 4 straipsnius mokslo institutas n÷ra 
mokslo ir studijų institucija, tod÷l ji negali steigti doktorantūros ir teikti daktaro mokslo 
laipsnio, o pareišk÷jui daktaro mokslo laipsnis buvo suteiktas. Pagal min÷tą įstatymą 
mokslo ir studijų institucija yra tik aukštoji mokykla. Kadangi pareišk÷jas min÷tu 
laikotarpiu buvo mokslo ir studijų įstaigos studentas, tai pagal Fizinių asmenų pajamų 
mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą pajamų mokestis netur÷jo būti 
išskaičiuojamas. 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas iš esm÷s sutinka su pirmosios instancijos 
teismo sprendimu ir prašo apeliacinį skundą atmesti. 

Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje pareišk÷jas praš÷ apeliacinį skundą tenkinti, 
pateikdamas tuos pačius argumentus kaip ir apeliaciniame skunde. 

Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovas praš÷ apeliacinį skundą atmesti, 
pakartodamas atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus. 

Teis÷jų kolegija 
k o n s t a t u o j a : 

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo, galiojusio ginčo santykių 
atsiradimo metu, 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte (2000 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. I-892) 
redakcija) nustatyta, kad pajamų mokestis neišskaitomas iš mokymo įstaigų studentų ir 
moksleivių stipendijų ir pašalpų, kurioms mok÷ti naudojamos Lietuvos Respublikos valstyb÷s 
biudžeto ir savivaldybių biudžeto l÷šos. 

Pareišk÷jas nuo 2000 m. rugs÷jo 1 d. iki 2002 m. rugs÷jo 11 d. buvo doktorantas. Kaip 
matyti iš Termoizoliacijos instituto 2003 spalio 21 d., 2004 m. vasario 2 d. ir 2004 birželio 
22 d. raštų, pareišk÷jui iš biudžeto l÷šų buvo mokama stipendija. Kad stipendija buvo 
mokama iš biudžeto l÷šų, pripažįsta ir atsakovas bei patvirtina Vyriausyb÷s 1997 m. gruodžio 
8 d. nutarimas Nr. 1347, kurio pagrindu buvo mokama stipendija. Tod÷l pareišk÷jo gautos 
pajamos atitiko vieną iš sąlygų, numatytų Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 
2 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kurioms esant pajamų mokestis neišskaitomas. Ginčas byloje 
yra d÷l to, ar pareišk÷jas priskirtinas prie mokymo įstaigų studentų.  

Vyriausyb÷s 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1317 patvirtintų Lietuvos 
Respublikos mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų sistemos bendrųjų nuostatų 
3 punkte, galiojusiame pareišk÷jo įstojimo į doktorantūrą metu, nustatya, kad teis÷ skelbti 
pri÷mimą į doktorantūrą ir suteikti daktaro mokslo laipsnį gali būti suteikta aukštajai 
mokyklai arba kartu dviem mokslo ir studijų institucijoms, iš kurių bent viena turi būti 
aukštoji mokykla. Vyriausyb÷s 1995 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 346 Vilniaus technikos 
universitetui ir Termoizoliacijos institutui buvo suteikta teis÷ teikti technikos mokslų srities 
medžiagotyros (statybin÷s medžiagos) krypties daktaro mokslo laipsnį. Taigi doktorantūra 
buvo įsteigta dviejų mokslo ir studijų institucijų: mokslo instituto ir aukštosios mokyklos. 
Toks doktorantūros steigimas atitinka ir Mokslo ir studijų įstatymo (1991 m. vasario 15 d. 
įstatymo redakcija) 5 straipsnyje apibr÷žtą mokslo instituto paskirtį. 

Pagal Aukštojo mokslo įstatymą doktorantūra pripažįstama trečiąja nuosekliųjų studijų 
pakopa (39 straipsnio 2 dalis), o doktorantai laikomi studentais (48 straipsnio 1 dalis). 

Doktorantūros sąvoka pateikiama Aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje: tai 
– mokslininkams rengti skirtos trečiosios (aukščiausios) pakopos universitetin÷s studijos, 
moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Kitokia doktorantūros samprata, taikytina aukštųjų 
mokyklų kartu su mokslo institutais įsteigtai doktorantūrai, teis÷s aktuose nepateikiama. 
Nesiskiria ir reikalavimai studijų ir mokslo tyrimų programoms, studijų apimčiai, 
doktorantūros trukmei ir organizavimo tvarkai. Šių argumentų pagrindu kolegija pripažįsta, 
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kad Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktas 
taikytinas visiems doktorantams nepriklausomai nuo to, kas yra doktorantūros steig÷jas: tik 
aukštoji mokykla ar aukštoji mokykla kartu su mokslo institutu, kuri iš šių institucijų 
išmok÷jo doktorantui stipendiją, mokamą iš biudžeto l÷šų.  

Pareišk÷jo atžvilgiu taikytina ir Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 
5 dalis, nustatanti, kad visi mokesčių teis÷s aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami 
mokesčių mok÷tojo naudai. 

Pažym÷tina, kad toks reguliavimas išliko ir v÷lesniuose teis÷s aktuose: 2002 m. 
birželio 11 d. Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.  IX-945 29 straipsnio 
2 dalyje, Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 11 d. nutarime Nr. 1431, tik juose yra tikslesn÷s ir 
aiškesn÷s formuluot÷s, neleidžiančios skirtingai interpretuoti jų turinio.   

Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino materialin÷s teis÷s normas ir d÷l to 
pri÷m÷ neteisingą sprendimą, tod÷l šis sprendimas naikintinas (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 143 str.), o Mokestinių ginčų komisijos sprendimas paliktinas nepakeistas. 

Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 
n u s p r e n d ž i a : 

Apeliacinį skundą tenkinti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugs÷jo 22 d. sprendimą 

panaikinti. 
Atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos skundą atmesti 

ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. birželio 23 d. 
sprendimą Nr. S-233-(7-175/2004) palikti nepakeistą. 

Sprendimas neskundžiamas.  
 

 
1.3.1.2. D÷l atleidimo nuo baudos, skiriamos už mokesčių įstatymų 
pažeidimus, pagrindų 

 
Pagal mokesčių administravimo ar kitus mokesčio įstatymus skiriamos baudos turi 
būti laikomos griežta (objektyvia) atsakomybe, kuriai esant mokesčių mok÷tojo 
kalt÷ visuomet preziumuojama. Nuo baudos mokesčių mok÷tojas gali būti 
atleidžiamas tik esant Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnyje 
nurodytoms aplinkyb÷ms. 

Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas 
atleidimo nuo baudos pagrindas sietinas su nenugalimos j÷gos poveikiu (force 
majeure) ir atsitiktinių aplinkybių poveikiu (cas fortuit), kurių savo veikloje 
mokesčių mok÷tojas nenumat÷ ir numatyti negal÷jo ir d÷l šių aplinkybių poveikio 
atsiradę padariniai negal÷jo būti veikiami mokesčių mok÷tojo valios. Min÷tomis 
aplinkyb÷mis pripažintinos gamtos j÷gos, valstybin÷s valdžios institucijų neteis÷ti 
veiksmai ir žmogaus poveikis. Tačiau žmogaus poveikis mokesčio mok÷tojo veiklai 
tik tada eliminuoja mokesčio mok÷tojo valią, kai prieš jį naudojamas absoliutus 
smurtas (vis absoluta), kurio mokesčio mok÷tojas negali išvengti, jam pasipriešinti 
ar nuo jo apsiginti. 

 
Administracin÷ byla Nr. A15-141-2005. Procesinio sprendimo kategorija 9.6 

 
 

N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  
2005 m. vasario 9 d. 
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Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Anatolijaus Baranovo, Birut÷s Janavičiūt÷s (kolegijos pirminink÷) ir Edvardo Sinkevičiaus 
(praneš÷jas),  

sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovams Larisai Šachovec, Linai Vosylienei, Gintautui 

Miškiniui, advokatei Ingai Sutkaitei, 
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos apeliacinį skundą d÷l 
Vilniaus apygardos administracinio teismo  2004 m. spalio 25 d. sprendimo administracin÷je 
byloje pagal pareišk÷jo UAB „Grasso“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai 
prie Finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus valstybinei mokesčių 
inspekcijai d÷l sprendimo panaikinimo.  

Teis÷jų kolegija  
 
n u s t a t ÷ : 
 

Pareišk÷jas UAB „Grasso“ teismo praš÷ panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 
2004 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. S-330-(7-250/2004) dalį d÷l 30 proc. dydžio 36 032,40 Lt 
PVM baudos, 2600,61 Lt PVM delspinigių, 48 043 Lt JAPM baudos bei 15 742,16 Lt JAPM 
delspinigių, atitinkamai panaikinant Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų 
ministerijos 2004 m. geguž÷s 18 d. sprendimo Nr. 69-235 bei Vilniaus apskrities valstybin÷s 
mokesčių inspekcijos 2003 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. 17-2-329 dalis d÷l min÷tų baudų 
bei delspinigių nustatymo. 

Pareišk÷jas nurod÷, kad Mokestinių ginčų komisija (MGK) skundžiamu sprendimu 
patvirtino Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) 
2004 m. geguž÷s 18 d. sprendimą Nr.  69-235. Min÷tu sprendimu VMI prie FM patvirtino 
Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2003 m. gruodžio 12 d. sprendimo 
Nr. 17-2-329 nurodymus sumok÷ti į biudžetą 120 108 Lt PVM, 36 032,40 Lt PVM baudą, 
2600,61 Lt PVM delspinigių, 160 144 Lt JAPM, 48 043 Lt JAPM baudą, 15 742,16 Lt 
JAPM delspinigių. 

MGK savo sprendimą grind÷ tuo, kad UAB „Vladvera“ vardu 2002 m. birželio 25 d. 
išrašytoje sąskaitoje faktūroje GBD Nr. 5616211 nurodytas ūkin÷s operacijos turinys neatitinka 
tikrov÷s. Ši išvada padaryta remiantis tokiomis aplinkyb÷mis: 

– UAB „Vladvera“ direktoriaus A. L. paaiškinimu, kad jis UAB „Vladvera“ jokios 
ūkin÷s ir komercin÷s veiklos nevykd÷, o tik pasirašin÷jo įvairius jam pateikiamus dokumentus; 

– UAB „Vladvera“ netur÷jo pakankamo darbuotojų skaičiaus, reikalingo darbams 
pagal subrangos sutartį atlikti; 

– UAB „Vladvera“ netur÷jo leidimų atlikti rangos sutartyje numatytų darbų;  
– UAB „Vladvera“ neteik÷ Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM deklaracijų, 

mokesčių nedeklaravo ir nemok÷jo;  
– pareišk÷jas n÷ra tiesiogiai bendravęs su UAB „Vladvera“ darbuotojais.  
Pareišk÷jo manymu, MGK nevisapusiškai ir neišsamiai išnagrin÷jo mokestinį ginčą, 

netinkamai išaiškino ir taik÷ teis÷s aktus, d÷l to pri÷m÷ nepagrįstą sprendimą. 
Pareišk÷jas pažym÷jo, kad delspinigiai yra skaičiuojami už ne laiku sumok÷tus, 

nesumok÷tus deklaruotus arba apskaičiuotus ne laiku sumok÷tus nedeklaruotus mokesčius. 
Delspinigių mok÷jimas yra siejamas su netinkamu mokestinių prievolių vykdymu. 
Pareišk÷jo atveju mokestin÷s prievol÷s dydis paaišk÷jo nustačius trečiųjų asmenų neteis÷tą 
veiklą, t. y. UAB „Vladvera“,kuriai yra iškelta baudžiamoji byla, veiklą. Kadangi pareišk÷jo 
kalt÷s d÷l mokesčių nesumok÷jimo n÷ra, nes nesąžiningai veik÷ ne UAB „Grasso“, o UAB 
„Vladvera“, pareišk÷jui, jo manymu, netur÷tų būti taikomos ekonomin÷s sankcijos. Be to, 
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pareišk÷jo teigimu, MGK, pripažindama analizuojamos PVM sąskaitos faktūros juridin÷s 
galios nebuvimą d÷l jos turinio neatitikimo tikrajai ūkinei operacijai, nepagrįstai 
vadovavosi subjektyviais suinteresuotų trečiųjų asmenų paaiškinimais. 

Pareišk÷jas akcentavo, kad, prieš prad÷damas dirbti su UAB „Vladvera“, jis ÷m÷si 
priemonių patikrinti šio ūkio subjekto autentiškumą, t. y. tikrino, ar ši įmon÷ registruota 
Įmonių rejestre, ar ji yra mokesčių bei PVM mok÷toja. Pareišk÷jas tinkamai ir laiku deklaravo 
ir sumok÷jo UAB „Vladvera“ PVM pagal analizuojamą PVM sąskaitą faktūrą.  

Atsakovas su skundu nesutiko, atsiliepime nurod÷, kad patikrinimo metu galiojusio 
Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 39 straipsnio 10 dalyje bei 391 straipsnio l dalyje 
(atitinkamai naujojo MAĮ 100 ir 141 straipsniai) nustatytos sąlygos, kurioms esant 
mokesčio mok÷tojas gali būti atleistas nuo priskaičiuotų delspinigių ir paskirtų baudų. Viena 
iš tokių sąlygų – kai mokesčio įstatymas pažeistas d÷l aplinkybių, kurios nepriklaus÷ nuo 
mokesčio mok÷tojo valios ir kurių jis nenumat÷ ir negal÷jo numatyti. Tačiau nagrin÷jamu 
atveju, atsakovo manymu, ši aplinkyb÷ negali būti taikoma. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 
pareišk÷jas 2002 m. kovo 1 d. sudar÷ sutartį su R. Irtmono firma „Rovisa“. Pagal šią sutartį 
pareišk÷jas prival÷jo pateikti ir sumontuoti šaldymo technikos įrengimus firmos „Rovisa“ 
gamybiniame korpuse. Pareišk÷jas 2002 m. kovo 4 d. sudar÷ Statybos rangos sutartį su UAB 
„Vladvera“. Šią sutartį iš UAB „Vladvera“ pus÷s pasiraš÷ direktorius A. L., kuris įmon÷je tuo 
metu dar nedirbo. Pareišk÷jas taip pat nepasidom÷jo, ar UAB „Vladvera“ turi visus reikiamus 
leidimus ir gali atlikti statybos darbus. Taigi, atsakovo teigimu, pareišk÷jas nesi÷m÷ jokių 
priemonių, kad įsitikintų, ar PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta ūkin÷ operacija tikrai įvyko 
sąskaitoje faktūroje nurodytomis sąlygomis. Atsižvelgiant į min÷tas aplinkybes, atsakovo 
įsitikinimu, pareišk÷jui pagrįstai buvo paskirtos 30 proc. dydžio PVM bei JAPM baudos bei 
priskaičiuoti delspinigiai.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. spalio 25 d. sprendimu pareišk÷jo 
skundą patenkino: panaikino MGK 2004 m. liepos 29 d. sprendimo Nr.  S-330-(7-
250/2004), VMI prie FM 2004 m. geguž÷s 18 d. sprendimo Nr.  69-235 ir Vilniaus 
apskrities valstybines mokesčių inspekcijos 2003 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr.  17-2-
329 dalis d÷l nurodymų UAB "Grasso" sumok÷ti į biudžetą 36032,40 Lt PVM baudą, 
2600,61 Lt PVM delspinigių, 48043 JAPM baudą, 15742,16 Lt JAPM delspinigių. 

Teismas nurod÷, kad delspinigiai yra skaičiuojami už ne laiku sumok÷tus, nesumok÷tus 
deklaruotus arba apskaičiuotus ne laiku sumok÷tus nedeklaruotus mokesčius. Delspinigių 
mok÷jimas yra siejamas su netinkamu mokestinių prievolių vykdymu. Patikrinimo metu galiojusio 
MA Į 39 straipsnio 10 dalyje bei 391 straipsnio l dalyje (atitinkamai naujojo MAĮ 100 ir 
141 straipsniai) nustatytos sąlygos, kurioms esant mokesčio mok÷tojas gali būti atleistas 
nuo priskaičiuotų delspinigių ir paskirtų baudų. Viena iš tokių sąlygų – kai mokesčio 
įstatymas pažeistas d÷l aplinkybių, kurios nepriklaus÷ nuo mokesčio mok÷tojo valios ir kurių 
jis nenumat÷ ir negal÷jo numatyti.  

Teismo manymu, nagrin÷jamu atveju mokestin÷s prievol÷s dydis paaišk÷jo nustačius 
trečiųjų asmenų neteis÷tą veiklą, pareišk÷jas mokesčių įstatymų nepažeid÷, nesąžiningai 
veik÷ ne UAB „Grasso“, o kiti ūkio subjektai, tod÷l pareišk÷jui netur÷tų būti taikomos 
ekonomin÷s sankcijos. 

Teismas pažym÷jo, kad įstatymai įsakmiai nenustato tiesiogin÷s ūkio subjekto 
pareigos kontroliuoti, ar kitas ūkio subjektas tinkamai vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus 
atlikdamas ūkines operacijas.  

Kadangi pareišk÷jas neginčijo mokesčio administratoriaus mokesčių priskaičiavimo 
pagrįstumo, teismas tos skundžiamo MGK sprendimo dalies nenagrin÷jo.  

Teismas taip pat nurod÷, kad MAĮ 141 straipsnio l dalies 3 punkte nustatytas vienas 
iš atleidimo nuo baudos pagrindų, t. y. kai mokesčių mok÷tojo atskira veika nors ir 
pažeidžia mokesčio įstatymo nuostatas, tačiau nepadaro žalos biudžetui. Teismas nustat÷, kad 
pareišk÷jas UAB „Grasso“ mokesčio administratoriaus priskaičiuotus mokesčius sumok÷jo, 
tur÷jo mokesčio permoką (b. l. 45–48), tod÷l konstatavo,kad žala biudžetui nepadaryta.  
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Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą 
ir palikti galioti MGK 2004 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. S-330-(7-250/2004). 

Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais. 
1. Bendrov÷s pareiga buvo užtikrinti, kad jos tvarkoma buhalterin÷ apskaita atitiktų 

įstatymų reikalavimus (Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 4 straipsnis), šiuo atveju tai reišk÷ 
prievolę užtikrinti, kad jos panaudotoje mokesčiams apskaičiuoti UAB „Vladvera“ 
išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje GBD Nr. 5616211 būtų nurodyti tikrovę atitinkantys ir 
realiai įvykusią ūkinę operaciją leidžiantys identifikuoti duomenys. Bendrov÷ PVM sąskaita 
faktūra GBD Nr. 5616211 įformindama realiai neįvykusią ūkinę operaciją pažeid÷ įstatymų 
nuostatas ir nepagrįstai į atskaitą įtrauk÷ 120 108 Lt pirkimo PVM bei sąnaudas padidino 
667 268 Lt, taip sumažindama į biudžetą mok÷tinas PVM bei juridinių asmenų pelno 
mokesčio sumas (faktas, kad UAB „Vladvera“ nesuteik÷ statybos paslaugų bendrovei, yra 
patvirtintas MGK sprendimu ir bendrov÷ iš esm÷s šios sprendimo dalies neginčija). Teismo 
teiginys, jog nagrin÷jamu atveju bendrov÷ mokesčių įstatymų nepažeid÷, yra nepagrįstas nei 
įstatymais, nei teismų praktika. 

2. Šiame mokestiniame ginče pareišk÷jas neįrod÷, kad jis veik÷ sąžiningai ir mokesčių 
įstatymus pažeid÷ d÷l aplinkybių, kurios nepriklaus÷ nuo jo valios ir kurių jis nenumat÷ bei 
negal÷jo numatyti. Pareišk÷jui pagrįstai buvo paskirtos 30 proc. dydžio PVM bei juridinių 
asmenų pelno mokesčio baudos bei priskaičiuoti delspinigiai. 

3. Nepagrįstas ir teismo argumentas, kad pareišk÷jo veiksmai nepadar÷ žalos 
valstyb÷s biudžetui. 2003 m. spalio 9 d. patikrinimo akte Nr. 05-02-10-816 yra aiškiai 
konstatuota, jog pareišk÷jas deklaravo 601 999 Lt grąžintino iš biudžeto PVM, tuo tarpu 
realiai tur÷jo deklaruoti 481 883 Lt, t. y. 120 108 Lt mažiau; be to, apskaičiuodamas 
juridinių asmenų pelno mokestį, faktiškai už 2001 m. spalio 1 d.–2002 m. rugs÷jo 30 d. 
mokestinį laikotarpį pareišk÷jas tur÷jo deklaruoti 2 226 776 Lt apmokestinamųjų pajamų, tai 
yra 667 268 Lt daugiau. Taigi vienu atveju bendrov÷ padar÷ žalą biudžetui deklaruodama 
per didelę iš biudžeto grąžintiną PVM sumą, kitu atveju – deklaruodama ir į valstyb÷s 
biudžetą sumok÷dama per mažą juridinių asmenų pelno mokesčio sumą. 

Pareišk÷jas nesutinka su atsakovo apeliaciniu skundu ir atsiliepimu prašo skundą 
atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Iš esm÷s atsiliepime 
pakartoti pareišk÷jo skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai. 

Teis÷jų kolegija 

 

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

 

D÷l Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr.  IX-2112 redakcijos 
taikymo 

 

2004 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 
Nr. IX-2112 (toliau – MAĮ) 168 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „šiame arba atitinkamame 
mokesčių įstatyme nustatytos mokesčių administravimo procedūros yra taikomos anksčiau 
Lietuvos Respublikoje galiojusiems mokesčiams ir jų mok÷tojams, jei yra nepasibaigęs 
įstatyme nustatytas jų atlikimo terminas“. D÷l to teis÷jų kolegija mano, kad šioje byloje 
ginčijamoms mokesčių administravimo procedūroms turi būti taikomos MAĮ Nr. IX-2112 
nuostatos. 

D÷l atleidimo nuo baudos sąlygų 

MA Į VIII skyriuje numatyta atsakomyb÷ už mokesčių įstatymų pažeidimus. MAĮ 
138 straipsnyje nurodyta, kad mokesčių įstatymo pažeidimu yra laikomas neteis÷tas asmenų 
elgesys, kuriuo pažeidžiami mokesčių įstatymų reikalavimai, o kaip viena iš atleidimo nuo 
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baudos sąlygų yra numatyti atvejai, kada mokesčių mok÷tojas įrodo, kad n÷ra kaltas d÷l 
padaryto pažeidimo. Pagal MAĮ 139 straipsnio 1 dalį, bauda gali būti skiriama už veikas, 
kuriomis buvo neteis÷tai sumažintas mok÷tinas mokestis, o baudos dydis gali siekti nuo 10 iki 
50 proc. mok÷tinos mokesčio sumos dydžio, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato 
kitaip. Skiriamos baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių 
mok÷tojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo 
pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis 
skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Iš to ičplaukia, kad bauda turi būti laikoma represine 
priemone, kurioje yra išreikštas nubaudimo elementas bei siekiama prevencinių tikslų. Antra 
vertus, kaip matyti iš MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 punkto formuluot÷s, skiriant baudą už 
mok÷tino mokesčio sumažinimą, mokesčių mok÷tojo kalt÷ yra preziumuojama, nes mokesčių 
mok÷tojas gali būti atleistas nuo baudos mok÷jimo, jei n÷ra kaltas d÷l padaryto pažeidimo. 
D÷l šių motyvų teis÷jų kolegija sprendžia, kad pagal mokesčių administravimo ar kitus 
mokesčio įstatymus skiriamos baudos turi būti laikomos griežta (objektyvia) atsakomybe, 
kuriai esant mokesčių mok÷tojo kalt÷ visada preziumuojama. Nuo baudos mokesčių 
mok÷tojas gali būti atleidžiamas tik esant MAĮ 141 straipsnyje nurodytoms aplinkyb÷ms. 

D÷l šių motyvų pareišk÷jo argumentai, susiję su mokesčių mok÷tojo nekaltumo 
prezumpcija, atmestini kaip nepagrįsti.  

Kita vertus, pirmosios instancijos teismas savo sprendime atleisdamas mokesčių 
mok÷toją nuo baudos taik÷ MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus. 

MA Į 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad atleidimo nuo paskirtos baudos 
pagrindas – kai įstatymas pažeistas d÷l aplinkybių, kurios nepriklaus÷ nuo mokesčių mok÷tojo 
valios ir kurių jis nenumat÷ ir negal÷jo numatyti. Tokiomis aplinkyb÷mis nelaikomi mokesčių 
mok÷tojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mok÷tojo nemokumas. 
Aiškinant šią taisyklę darytina išvada, kad šis atleidimo nuo baudos pagrindas sietinas su 
nenugalimos j÷gos poveikiu (force majeure) ir atsitiktinių aplinkybių poveikiu (cas fortuit), 
kurių savo veikloje mokesčių mok÷tojas nenumat÷ ir numatyti negal÷jo ir d÷l šių aplinkybių 
poveikio atsiradę padariniai negal÷jo būti veikiami mokesčių mok÷tojo valios. Min÷tomis 
aplinkyb÷mis pripažintinos gamtos j÷gos, valstybin÷s valdžios institucijų neteis÷ti veiksmai ir 
žmogaus poveikis. Tačiau žmogaus poveikis mokesčio mok÷tojo veiklai tik tada eliminuoja 
mokesčio mok÷tojo valią, kai prieš jį naudojamas absoliutus smurtas (vis absoluta), kurio 
mokesčio mok÷tojas negali išvengti, jam pasipriešinti ar nuo jo apsiginti. Šioje byloje 
aplinkybių, kurias būtų galima prilyginti force majeure ar cas fortuit, nenustatyta, tod÷l MA Į 
141 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu pareišk÷jas nuo baudos negal÷jo būti atleistas. 

MA Į 141 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas atleidimo nuo paskirtos baudos 
pagrindas – kai mokesčių mok÷tojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo 
nuostatas, nepadaroma žala biudžetui. Pirmosios instancijos teismas nustat÷, kad pareišk÷jui 
už 2003 metus tur÷jo būti grąžinta mokesčio permoka, kuri iš esm÷s padengia žalą, kurią laiku 
nesumok÷damas mokesčių biudžetui gal÷jo padaryti pareišk÷jas. Apeliantas nors ir nurodo 
apeliaciniame skunde apie žalos biudžetui padarymą, tačiau to nepagrindžia įrodymais. O 
apeliantui nedalyvaujant apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje, teismas netur÷jo galimyb÷s 
išsiaiškinti žalos padarytos biudžetui egzistavimą ir jos realumą. Byloje nustatyta, kad 
pareišk÷jas geranoriškai sumok÷jo jam priskaičiuotus mokesčius ir įvykd÷ MAĮ 141 straipsnio 
2 dalyje nurodytą sąlygą. D÷l to laikytina, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad 
d÷l mokesčių įstatymų pažeidimų žalos biudžetui nepadaryta, visiškai pagrįstai ir teisingai 
remdamasis MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punktu atleido pareišk÷ją nuo paskirtos baudos. 

D÷l atleidimo nuo delspinigių sąlygų 

MA Į 95 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad delspinigiai laikytini mokestin÷s 
prievol÷s užtikrinimo būdu ir nors praktikoje jų dydis vaidina ne tik kompensacinį pobūdį, o 
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turi savyje ir nubaudimo elementų, įstatymų leid÷jas numat÷, kad mokesčių mok÷tojas nuo 
delspinigių gali būti atleistas MAĮ 141 straipsnyje numatytais pagrindais. 

Atleidžiant nuo delspinigių MAĮ 141 straipsnyje numatytais pagrindais, visada privalu 
atsižvelgti į delspinigių, kaip mokestin÷s prievol÷s užtikrinimo būdo, tikslus. Šioje byloje 
nenustačius d÷l mokesčių mok÷tojo neteis÷tos veikos atsiradusios realios žalos biudžetui, 
teis÷jų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai 
vadovaudamasis MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir MAĮ 100 straipsnio 1 dalies 
2 punktu atleido pareišk÷ją nuo delspinigių. Kadangi n÷ra realios žalos biudžetui, tai n÷ra 
jokios prasm÷s taikyti pareišk÷jo atžvilgiu delspinigius. 

Apibendrindama tai, kas parašyta, teis÷jų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos 
teismo sprendimas yra pagrįstas ir teis÷tas, naikinti jo apeliaciniame skunde nurodytais 
motyvais n÷ra teisinio pagrindo.  

 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu 
teis÷jų kolegija 

 
n u t a r i a : 
 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. spalio 25 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundžiama. 
 
 
 1.3.1.3. D÷l individualios įmon÷s ir individualios įmon÷s savininko teisinio 
 statuso 

 
Pagal galiojantį teisinį reguliavimą individuali įmon÷ yra savarankiškas teis÷s 
subjektas (atskiras nuo savininko) tiek mokesčių teis÷s, tiek civilin÷s teis÷s 
prasme. 
 

Administracin÷ byla Nr. A14–150–2005. Procesinių sprendimų kategorija 9.3 
 

N U T A R T I S 
2005 m. vasario 10 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Nijol÷s Piškinait÷s ir Sigitos Rud÷nait÷s 
(praneš÷ja),  

sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Milvydui Pūkui, 
atsakovo atstovei Astai Martišienei, 
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

pareišk÷jos S. K. firmos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. spalio 27 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jos S. K. firmos 
skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos d÷l sprendimų panaikinimo.  

 
Teis÷jų kolegija 
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n u s t a t ÷ : 
 

S. K. firma kreip÷si su skundu į administracinį teismą, prašydama panaikinti 
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – MGK) 2004 m. 
liepos 29 d. sprendimą Nr. S-323-(7-272/2004), patvirtinantį Valstybin÷s mokesčių 
inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) 2004 m. geguž÷s 25 d. sprendimą Nr. 69-
248, kuriuo nurodyta sumok÷ti papildomai priskaičiuotus 144 000 Lt fizinių asmenų pajamų 
mokesčio (toliau – FAPM) ir 43 200 Lt šio mokesčio baudą. Skunde nurodyta, kad VMI 
nepagrįstai kaltina įmonę formaliai sudarius prielaidas taikyti nebegaliojančio Juridinių 
asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalį. Pareišk÷ja pažym÷jo, kad galiojantys 
įstatymai nedraudžia laisvai pirkti ir parduoti nuosavyb÷s, nesvarbu kokiais ryšiais sandorio 
šalys būtų tarpusavyje susijusios. Pareišk÷ja paaiškino, jog nekilnojamojo turto pirkimo-
pardavimo sutartis yra šalių pasirašyta, patvirtinta notarine tvarka ir nenuginčyta teismine 
tvarka. Skunde nurodyta, kad įmon÷ pateik÷ įrodymus, jog butas buvo naudojamas įmon÷s 
veikloje, tačiau į šiuos įrodymus nebuvo atsižvelgta (tai įrodo krovinio važtaraštis, kelion÷s 
lapai, kuriuose fiksuotas prekių vežimas į Pakruojo gatv÷je esantį butą). Pareišk÷jos teigimu, 
ta aplinkyb÷, jog įmon÷ kurį laiką buvo stebima ir Klaip÷dos VMI surašytose pažymose n÷ra 
jokių duomenų, kad įmon÷s veikla buvo vykdoma bute (duomenys neskelbtini), neturi jokios 
reikšm÷s, nes toks steb÷jimas yra mokesčių administratoriaus diskrecija. Pagal Mokesčių 
administravimo įstatymo 262 straipsnio nuostatas mokesčių administratorius, esant 
piktnaudžiavimui, gali neatsižvelgti į mokesčio mok÷tojo sandorį, ūkinę operaciją ar bet kokią 
jų grupę. Tačiau šio straipsnio nuostatos taikomos tik tiems sandoriams, ūkin÷ms operacijoms 
ar jų grup÷ms, kurie įvyko ar yra vykdomi po 2002 m. liepos 1 d. Pelno mokesčio įstatymo 
40 straipsnis numato sandorių vert÷s koregavimo galimybę. Tačiau šios nuostatos taikomos 
tik nuo 2003 m. sausio 1 d. Skunde nurodyta, kad sandoris sudarytas ir įgyvendintas anksčiau, 
tod÷l negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas siekiant mokestin÷s naudos. Pareišk÷ja 
pažym÷jo, kad tiek mokesčio administratorius, tiek MGK neginčija pinigų apmok÷jimo pagal 
sutartį fakto, jį pripažįsta, buto pirkimas įmon÷s vardu ir jo perdavimas įmonei naudotis yra 
neabejotina investicija. 

Atsiliepime į skundą Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praš÷ 
pareišk÷jo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 45–47). Atsiliepime nurodyta, kad mokesčio 
administratoriaus, atliekančio patikrinimą, pareiga yra įvertinti visus veiksmus, turinčius 
įtakos mokesčių apskaičiavimo ir sumok÷jimo teisingumui, tod÷l mokesčio administratorius 
patikrinimo metu, remdamasis atitinkamomis Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo, 
Civilinio kodekso, Įmonių įstatymo nuostatomis bei atsižvelgdamas į teismų sprendimuose 
formuojamą praktiką, pagrįstai sprend÷ klausimą, ar pareišk÷jo veiksmai gali būti laikomi 
investicija juridinių asmenų pelno mokesčio prasme. Tai reiškia, kad patikrinimo metu 
nebuvo sprendžiamas klausimas d÷l sandorių galiojimo, buvo vertinamas tik jų ryšys su 
pajamų uždirbimu. Atsiliepime nurodyta, kad įstatymo leid÷jas investiciją supranta kaip tam 
tikrą mokesčio mok÷tojo turimo turto (vertybių), kuris yra naudojamas ūkio subjekto veikloje 
ir yra tiesiogiai susijęs su pajamų uždirbimu, padid÷jimą. Atsakov÷ pažym÷jo, kad faktin÷s 
mokestinio ginčo nagrin÷jimo metu nustatytos aplinkyb÷s neįrodo, jog min÷tas turtas 
mokestiniu laikotarpiu, su kuriuo yra siejamas investicijos taikymas, buvo naudojamas 
pareišk÷jos veikloje. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. spalio 27 d. sprendimu skundą 
atmet÷. Byloje nustatyta, kad įmon÷ 2001 m. gruodžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutartimi iš 
jos savinink÷s S. K., veikiančios savo vardu ir kaip sutuoktinio įgaliotin÷s, įsigijo šešių 
kambarių butą (duomenys neskelbtini) Klaip÷doje, už 600 000 Lt. Pagal 2001 m. gruodžio 
27 d. turto įvedimo į eksploataciją aktą ilgalaikis turtas perduotas naudotis įmon÷s ūkin÷je 
veikloje nuo 2001 m. gruodžio 27 d. Nuosavyb÷s teis÷ į min÷tą nekilnojamąjį turtą Žem÷s ir 
kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstyb÷s įmon÷je Klaip÷dos filiale įregistruota 
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2001 m. gruodžio 29 d. Įmon÷ 600 000 Lt suma, panaudota šiam butui įsigyti, remdamasi 
Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sumažino 
2001 metų apmokestinamąsias pajamas. Pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 
21 straipsnio 1 dalies 2 punktą investicija į juridinį asmenį – tai kompiuterių programų, 
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas, pasistatymas, remontas, kurio vert÷ viršija 50 procentų 
šio turto įsigijimo vert÷s, rekonstravimas arba nebaigta statyba iš juridinio asmens nuosavų 
arba skolintų l÷šų. Apskaičiuojant bendrąjį apmokestinamąjį pelną, investicijai panaudotos 
l÷šos atimamos iš bendrųjų pajamų vienu iš būdų: įsigijus, pasistačius ilgalaikį materialųjį 
turtą arba įsigijus kompiuterių programas, iš bendrųjų pajamų atskaitoma visa šio turto 
įsigijimo vert÷ arba ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, pasistatymo ar kompiuterių 
programų įsigijimo vert÷ į sąnaudas perkeliama dalimis per jų eksploatavimo laikotarpį 
5 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta tvarka. Taigi investicija reiškia tam tikrą mokesčio 
mok÷tojo turimo turto, įsigyjamo už l÷šas, kurios tur÷tų būti apmokestinamos pelno 
mokesčiu, padid÷jimą. Teismas pažym÷jo, kad individuali įmon÷ pagal savo pobūdį yra 
specifin÷ ūkininkavimo forma, ji pagal savo pobūdį negali būti laikoma savarankišku nuo 
savininko teis÷s subjektu. Tod÷l tokie veiksmai, kai individuali įmon÷ iš savo savininko ar jo 
sutuoktinio įsigyja vienokį ar kitokį turtą, negali būti laikomi investicija mokesčių įstatymų 
prasme. D÷l šios ūkin÷s operacijos įmon÷ tik formaliai sudar÷ sau investicijos taikymo 
prielaidas, tačiau faktiškai jokio naujo turto neįsigijo, iš esm÷s buvo atlikti tik vidiniai 
nuosavo turto apskaitos veiksmai. Teismas pažym÷jo, kad firmos savinink÷ su sutuoktiniu 
bute gyvena ir po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Konstatuota, jog l÷šų įd÷jimas, 
kuris nedidina turimo turto ar gaunamo pelno, negali būti suprantamas kaip investicija. Iš 
byloje esančių Klaip÷dos apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos pareigūnų surašytų 
pažymų apie tikrinamo mokesčių mok÷tojo turimas patalpas, deklaruojamą veiklos vykdymą, 
turto radimą ar neradimą bei kitą informaciją nustatyta, kad įmon÷s veikla buvo vykdoma 
(prek÷s sand÷liuojamos) įmon÷s patalpose, esančiose Klaip÷doje, Klevų g. 6A, ir 
nuomojamosiose patalpose, esančiose Klaip÷doje, Kretingos g. 8. Įmon÷, įsigydama 
gyvenamąjį butą ir, kaip teigiama, jame sand÷liuodama medžiagas, nesiek÷ investuoti, nes 
toks įmon÷s l÷šų įd÷jimas objektyviai negali atitinkamai padidinti įmon÷s gautino pelno. 
Turtui įsigyti panaudota suma aiškiai neadekvati d÷l bute vykdytos veiklos (medžiagų 
sand÷liavimo) gautai naudai. Sprendime nurodyta, jog turtui sand÷liuoti protingai veikiantis 
ūkio subjektas įsigyja arba nuomoja būtent tam skirtas patalpas. Pažym÷ta, kad nei mokesčio 
administratorius, nei MGK nepasisak÷ d÷l pareišk÷jo sudaryto sandorio teis÷tumo, jo 
galiojimo bei nuginčijimo, jie tik padar÷ išvadą, kad pirkimo-pardavimo sutartis, kuria įmon÷s 
savininkas nusipirko iš esm÷s jam pačiam priklausantį butą, negali būti laikoma investicija 
mokesčių įstatymo prasme. Teismo konstatavimu, tokia išvada yra teisinga ir pagrįsta, tod÷l 
naikinti ginčijamą MGK sprendimą n÷ra pagrindo. 

Apeliaciniu skundu S. K. firma prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2004 m. spalio 27 d. sprendimą, panaikinant MGK 2004 m. liepos 29 d. sprendimą 
Nr. S-323-(7-272/2004) bei nepagrįstai priskaičiuotus 144 000 Lt FAPM ir 43 200 Lt FAPM 
baudą. Apeliant÷ pažymi, kad 2001 m. gruodžio 27 d., kai buvo sudaryta nekilnojamojo turto 
įgijimo sutartis, jau galiojo (nuo 2001 m. liepos 1 d.) naujasis Civilinis kodeksas, pagal kurį 
individuali įmon÷ turi juridinio asmens statusą. Tod÷l sandoris, sudarytas juridinio asmens su 
dviem fiziniais asmenimis, šio turto bendrasavininkiais, buvo įprastas. Apeliant÷s teigimu, d÷l 
to įmon÷ įsigijo turtą, pagal to meto įstatymus atitikantį investicijos sampratą. Apeliant÷ 
nurodo, jog pagal 2003 m. lapkričio 6 d. Individualių įmonių įstatymo Nr. IX-1805 
8 straipsnio 2 dalį individualios įmon÷s turtas yra individualios įmon÷s nuosavyb÷n perduotas 
individualios įmon÷s savininkui asmenin÷s nuosavyb÷s teise priklausęs turtas, taip pat turtas, 
įgytas individualios įmon÷s vardu. Taigi savininkas gali perduoti savo asmeninį turtą 
individualios įmon÷s nuosavyb÷n. Įstatyme n÷ra paaiškinta, kaip toks perdavimas turi vykti, 
tod÷l vienas iš perdavimo būdų gali būti pardavimas. Apeliant÷ pažymi, kad Lietuvos 
Respublikos teis÷s aktai individualios įmon÷s savininkui savo asmeninį turtą parduoti jam 
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priklausančiai individualiai įmonei nedraudžia. Tod÷l S. K. veiksmai parduodant šešių 
kambarių kotedžo tipo butą (duomenys neskelbtini) Klaip÷doj įmonei buvo visiškai teis÷ti ir 
nepažeid÷ jokių mokesčių įstatymų reikalavimų. Apeliant÷s manymu, „investicijos“ sąvokos 
atitikties sąlygos yra įvykdytos (įmon÷s turimas turtas padid÷jo, įrengus patalpas, išspręsta 
įmon÷s pl÷tros problema, užtikrinti geri santykiai su verslo partneriais, išaugo pardavimas bei 
apyvarta, padid÷jo gaunamas pelnas). Tod÷l teigti, kad įmon÷ nesiek÷ investuoti, nes toks 
įmon÷s l÷šų įd÷jimas negali atitinkamai padidinti įmon÷s gautino pelno, apeliant÷s teigimu, 
yra visiškai nepagrįsta. Skunde pabr÷žiama, kad investuojama buvo ne į sand÷liavimą, o į visą 
įmonę kaip kompleksą, taip užtikrinant jos gamybinius paj÷gumus ir ekonominę pl÷trą. 
Apeliant÷ pastebi, kad negalima teigti, jog yra tiesiogin÷ investicijos ir tos investicijos 
atsipirkimo priklausomyb÷. Investicija gali būti daroma ne vien d÷l pelno, bet ir d÷l gamybos 
žaliavų saugumo, prekių kokyb÷s, verslo pl÷tros, naujų prekybos partnerių paieškos, firmos 
vardo stiprinimo ir kt., tai atitinkamai turi įtakos didesniam įmon÷s pelnui. Apeliant÷ pažymi, 
jog tai, kad firmos savinink÷ su savo sutuoktiniu bute kartu gyvena ir po pirkimo-pardavimo 
sutarties sudarymo, nebuvo konstatuota net ir patikrinimo akte. Teigiama, kad S. K. šeima, 
pardavusi patalpas, gyveno bute (duomenys neskelbtini) Klaip÷doje, priklausančiame jai 
nuosavyb÷s teise (min÷tų patalpų nuosavyb÷s dokumentai buvo prid÷ti prie rašytinių 
atsikirtimų d÷l VMI akto). Be to, apeliant÷ pažymi, jog VMI atlikus buto kaimynų apklausą, 
šie paaiškino, kad min÷tame bute tuo metu, kai jame negyveno S. K. šeima, buvo 
sand÷liuojamos įvairios prek÷s (MGK medžiaga, b. l. 65,67). Kad įsigytos kotedžo tipo 
patalpos Pakruojo gatv÷je buvo naudojamos S. K. įmon÷s veikloje, patvirtino ne tik VMI 
surinkta medžiaga, bet ir kiti administracin÷je byloje esantys įrodymai (turto įvedimo į 
eksploataciją aktas, b. l. 37, 2002 m. balandžio 12 d. juridinio asmens įsigyto nekilnojamojo 
turto deklaracija su įgytų patalpų pažym÷jimu, prekių buvimą min÷tose patalpose 
patvirtinantis 2002 m. gruodžio 31 d. inventorizacijos aktas (b. l. 39), prekių gabenimą iš 
min÷tų patalpų patvirtinantys kelion÷s lapai (b. l. 79–83), S. K. įsakymas d÷l sand÷lininko 
paskyrimo (b. l. 38). N÷ra konstatuota, kad šios patalpos nebuvo naudojamos įmon÷s veikloje. 
VMI, atlikdama S. K. įmon÷s steb÷jimo veiksmus, ginčijamų patalpų nesteb÷jo, nors apie šių 
patalpų įsigijimą bei naudojimą įmon÷s veikloje VMI buvo pranešta. Apeliant÷ pažymi, kad 
pagal Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnį mokesčių administratorius privalo 
pagrįsti mokesčių mok÷tojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. 

VMI atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundo reikalavimais nesutinka. 
Pagal patikrinimo metu pateiktą būsto įvedimo į eksploataciją aktą turtas buvo perduotas 
naudoti įmonei nuo 2001 m. gruodžio 27 d. Įmon÷, apskaičiuodama 2001 metų 
apmokestinamąsias pajamas, įsigyto turto vertei pritaik÷ Juridinių asmenų pelno mokesčio 
įstatymo (toliau – JAPMĮ) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą investicijų skaičiavimo 
būdą ir šiam turtui įsigyti panaudotą apmokestinamųjų pajamų dalį apmokestino nuliniu 
tarifu. Atsakov÷ pažymi, kad ne bet kuris turto įgijimas gali būti laikomas investicija Juridinių 
asmenų pelno mokesčio įstatymo (toliau – JAPMĮ) prasme. Pagal JAPMĮ 21 straipsnio 
1 dalies 1 punkte numatytą pirmąjį investicijos apskaičiavimo būdą investicija yra tam tikras 
mokesčio mok÷tojo turimo turto (vertybių), naudojamo ūkio subjekto veikloje ir tiesiogiai 
susijusio su pajamų uždirbimu, padid÷jimas. Tod÷l įvertintina, ar įmon÷s butui įsigyti 
panaudota pajamų (pelno) suma buvo realiai skirta ir naudojama įmon÷s veikloje siekiant 
uždirbti pajamas. Kadangi įmon÷s tikslas yra uždirbti pajamas, taai išlaidos, padarytos turtui 
įsigyti, kurias norima priskirti investicijai, tur÷tų būti nuo pat pradžios nukreiptos pajamoms 
uždirbti. Investicijai priskiriamas tik įsigytas naudojamas ilgalaikis materialusis turtas. Šiuo 
atveju pagal įmon÷s pateiktą turto įvedimo į eksploataciją aktą pastatas buvo prad÷tas naudoti 
įmon÷s veikloje, tačiau kitos byloje nustatytos aplinkyb÷s, atsakov÷s nuomone, to neįrodo. 
Atsakov÷ pažymi, kad investicija JAPMĮ prasme yra mokesčių mok÷tojo turto įsigijimas už 
l÷šas, kurios tur÷tų būti apmokestintos, tačiau įstatymas numato neapmokestinimo galimybę, 
siekiant skatinti įmones investuoti ir pl÷toti savo verslą. JAPMĮ nustato sąlygas, kurioms 
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esant įmon÷ gali turto įsigijimo l÷šas priskirti investicin÷ms sumoms. Atsakov÷s teigimu, šiuo 
atveju tokių sąlygų nebuvo. 

Teis÷jų kolegija 

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

Pareišk÷jos S. K firmos apeliacinis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. sprendimas paliekamas nepakeistas. 

Pareišk÷jos apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamo teismo 
sprendimo.  

Pirmosios instancijos teismas ir Mokestinių ginčų komisija pagrįstai pripažino, kad 
pareišk÷jos individualios įmon÷s 2001 m. gruodžio 27 d. įgytas šešių kambarių kotedžas 
negali būti pripažįstamas investicija 1990 m. liepos 30 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio 
prasme, tod÷l šio turto įgijimo kainai – 600 000Lt – negal÷jo būti taikomas nulinis pajamų 
mokesčio tarifas, apskaičiuojant įmon÷s pajamų mokesčio sumą.  

Teis÷jų kolegija pripažįsta pagrįstu pareišk÷jos įmon÷s apeliacinio skundo teiginį, kad 
galiojusios turto perleidimo metu 2000 m. liepos 18d. Civilinio kodekso normos įgalino 
individualią įmonę įgyti turtą iš tos pačios įmon÷s savininko. Įsigaliojus naujajam Civiliniam 
kodeksui individualios įmon÷s ir ūkin÷s bendrijos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo 
ir įgyvendinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. be atskiro 
perregistravimo, įgijo juridinio asmens teisinį statusą, kurio esm÷ apibr÷žta CK 
2.33 straipsnyje: juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmon÷, įstaiga ar organizacija, 
kuri gali savo vardu įgyti ir tur÷ti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. 
Privataus juridinio asmens teisnumo ribos nustatytos CK 2.74 straipsnyje: privatieji juridiniai 
asmenys gali tur÷ti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti 
reikalingos tokios fizinio asmens savyb÷s kaip lytis, amžius ir giminyst÷. 

Iš nurodytų teis÷s normų visumos išplaukia išvada, kad pagal galiojantį teisinį 
reguliavimą individuali įmon÷ yra savarankiškas teis÷s subjektas (atskiras nuo savininko) tiek 
mokesčių teis÷s, tiek civilin÷s teis÷s prasme. Taigi pirmosios instancijos teismo sprendimo 
motyvas, kad ginčo pirkimo-pardavimo sutartimi pareišk÷jos įmon÷ faktiškai naujo turto 
neįsigijo, o tik atliko vidinio nuosavo turto apskaitos veiksmus, yra nepagrįstas ir šalintinas iš 
skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies. 

Kartu teis÷jų kolegija pažymi, kad nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendimo 
motyvuojamosios dalies klaida nedaro įtakos ginčo sprendimui iš esm÷s ir skundžiamas 
sprendimas d÷l šios aplinkyb÷s neturi būti naikinamas. Kaip teisingai konstatuota Mokestinių 
ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo sprendimuose, ginčo sandoris pagal faktines 
aplinkybes neatitinka investicijos sąvokos bei įstatymo leid÷jo tikslų, siektų nustatant pelno 
(pajamų) mokesčio lengvatą investicijoms, tod÷l pareišk÷jos įmon÷s įgytas turtas n÷ra 
investicija. 

Galiojusio Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 
21 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 4 straipsnio 1 dalies normos mokesčio mok÷tojui suteik÷ 
teisę į mokestinę naudą iš investicin÷s veiklos. Kaip pagrįstai nurodyta Mokestinių ginčų 
komisijos sprendime, teisiniu reguliavimu, pagal kurį investicijai panaudotos l÷šos 
neapmokestinamos, įstatymų leid÷jas siekia skatinti įmones pl÷toti investicinę veiklą, kartu 
per investicijų teigiamą poveikį –ūkinę veiklą. Investicija, kaip ekonomin÷ kategorija, reiškia 
turto (l÷šų) įd÷jimą į ūkinę veiklą. Ūkin÷s veiklos tikslas – pelno siekimas. Taigi pagrįsta yra 
mokestinį ginčą nagrin÷jusių institucijų išvada, kad kaip investicija gali būti vertinamas ne bet 
koks turto įgijimas, o tik toks, kuris esant normaliai ūkinei rizikai atsipirktų ir duotų pelno 
(uždirbtų pajamas). Turto įgijimas kitu tikslu negali būti pripažįstamas investicija ir atnešti 
mokesčių mok÷tojui Juridinių asmenų mokesčių įstatyme numatytos mokestin÷s naudos.  

Nagrin÷jamoje byloje nustatyta, kad pareišk÷jos įmon÷ 2001 m. gruodžio 27 d. už 
600 000 Lt nusipirko šešių kambarių kotedžą Klaip÷doje iš įmon÷s savinink÷s ir jos 
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sutuoktinio. Sandorio šalių turtiniai interesai yra bendri. Turtas įgytas pačioje 
apmokestinamojo laikotarpio pabaigoje, kai buvo aiškūs įmon÷s ūkin÷s veiklos rezultatai ir 
pajamų mokesčio, mok÷tino į biudžetą dydis. Pagal įmon÷s nurodytos veiklos pobūdį 
gyvenamojo kotedžo įgijimas nepagrįstas ekonomine logika, pareišk÷ja nurodo patalpas 
pirkusi prek÷ms sand÷liuoti, tačiau pagal byloje esančius duomenis jos buvo įrengtos ir 
naudojamos kaip gyvenamosios, taigi jų įrengimo vert÷ yra gerokai didesn÷ negu tokio paties 
ploto įrengtų sand÷liavimo patalpų. Pareišk÷jos įmon÷ nepateik÷ įrodymų, kad nupirktas 
patalpas pertvark÷ iš gyvenamųjų į sand÷liavimo, taip pat neįrod÷, kad jas naudojo kitokiai 
ūkinei įmon÷s veiklai ir kad šis sandoris tur÷jo apeliaciniame skunde nurodytą efektą: išaugo 
pardavimas ir apyvarta, padid÷jo gaunamas pelnas. Nurodytų aplinkybių visuma rodo, kad 
pareišk÷jo įmon÷ ginčo turtą įgijo ne siekdama pl÷toti įmon÷s ūkinę veiklą, tod÷l šio turto 
įgijimas pagrįstai mokesčių administratoriaus nebuvo pripažintas investicija ir apmokestintas 
pajamų mokesčiu. Pareišk÷jos apeliaciniame skunde nurodytos aplinkyb÷s, kad ginčo 
patalpos buvo formaliai įvestos į eksploataciją ir į jas buvo vežamos prek÷s pagal įmon÷s 
pateiktus važtaraščius, n÷ra pakankamos pripažinti šių patalpų investicija pirmiau nurodytų 
įstatymo nuostatų prasme.  

 
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 104 straipsnio 1dalies 1 punktu, 

teis÷jų kolegija 
 

n u t a r i a : 

 
Pareišk÷jos S. K. firmos apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2004 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama. 

  

 
1.3.1.4. D÷l teismo veiksmų gavus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 
58 straipsnio 1 dalį pateiktą centrinio mokesčių administratoriaus skundą  

 
Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teis÷s norma, 
pirma, skirta reglamentuoti administracinio teismo jurisdikcinę kompetenciją 
nagrin÷ti mokestinius ginčus pagal centrinio mokesčių administratoriaus skundus 
(nustato mokestinio ginčo pagal centrinio mokesčių administratoriaus skundą 
sąlyginį priskirtinumą teismui) ir, antra, riboja bylos pagal mokesčių 
administratoriaus skundą nagrin÷jimo pagrindus (mokestinį ginčą pagal mokesčių 
administratoriaus skundą nagrin÷jantis administracinis teismas yra saistomas 
Mokestinių ginčų komisijos nustatytomis faktin÷mis aplinkyb÷mis ir gali vertinti tik 
materialin÷s bei proceso teis÷s normų taikymo ir aiškinimo teisingumą). Centrinio 
mokesčių administratoriaus skundo pri÷mimo stadijoje nenustačius, kad mokesčių 
administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba 
mokestinio ginčo metu) skirtingai aiškino teisę, centrinio mokesčių 
administratoriaus skundą teismas tur÷tų atsisakyti priimti, o šią aplinkybę 
nustačius bylos nagrin÷jimo metu, byla tur÷tų būti nutraukta Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkto pagrindu. 

 

Administracin÷ byla Nr. A5-236-2005. Procesinio sprendimo kategorija 9.8; 57.1 
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N U T A R T I S  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  
2005 m. kovo 4 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Artūro Drigoto (praneš÷jas), Stasio Gudyno ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), 

sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,  
dalyvaujant pareišk÷jo atstovei advokatei Redai Kurlavičienei, 
atsakovo atstovui Kęstučiui Kadonui, 
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo pareišk÷jo UAB „Baltical“ apeliacinį skundą 

d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. lapkričio 22 d. sprendimo 
administracin÷je byloje pagal atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų 
ministerijos skundą pareišk÷jui UAB „Baltical“, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno 
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai d÷l sprendimo dalies panaikinimo.  

 
Teis÷jų kolegija 

n u s t a t ÷ :  
 

Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos (toliau – apskrities VMI) 
pareigūn÷ patikrino pareišk÷jo UAB „Baltical“ mokesčių sumok÷jimo į biudžetą teisingumą 
už laikotarpį nuo 2000 m. birželio 1 d. iki 2002 m. balandžio 30 d. ir 2003 m. geguž÷s 30 d. 
patikrinimo aktu Nr. 91-02-10-596 papildomai priskaičiavo ir nurod÷ sumok÷ti į biudžetą 
548 580 Lt prid÷tines vert÷s mokesčio (PVM), 54857 Lt PVM baudą, 2,31 Lt atskaitymų į 
Kelių fondą delspinigių, 67,83 Lt fizinių asmenų pajamų mokesčio, susijusio su darbo 
santykiais delspinigių. Pareišk÷jas UAB „Baltical“ d÷l šio patikrinimo akto apskrities VMI 
pateik÷ pastabas ir atsikirtimus, kuriuos išnagrin÷jusi apskrities VMI 2003 m. liepos 4 d. 
sprendimu Nr. (04)-K3-680-128 patikrinimo aktą ir juo apskaičiuotas sumas patvirtino. 
Pareišk÷jas d÷l šio sprendimo pateik÷ skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų 
ministerijos (toliau – VMI). VMI 2003 m. rugs÷jo 12 d. sprendimu Nr. 69-477 patvirtino 
apskrities VMI 2003 m. liepos 4 d. sprendimo nurodymą sumok÷ti 548 580 Lt PVM ir 
54 857 Lt PVM baudą. 

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – 
MGK), išnagrin÷jusi pareišk÷jo skundą, 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. S-326-(7-
305/2003) panaikino VMI 2003 m. rugs÷jo 12 d. sprendimo Nr. 69-477 dalį, kuria nurodyta 
sumok÷ti 389 242,80 Lt PVM ir 38 924 Lt PVM baudą, o d÷l nurodymų sumok÷ti 
159 336,93 Lt PVM ir 15 933,69 Lt PVM baudą paved÷ atlikti papildomą patikrinimą ir 
priimti naują sprendimą. 

Atsakovas VMI skundu praš÷ panaikinti MGK 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimo 
Nr. S-326-(7-305/2003) dalį, kuria panaikinta VMI 2003 m. rugs÷jo 12 d. sprendimo Nr. 69-
477 dalis d÷l nurodymo sumok÷ti 389 242,80 Lt PVM ir 38 924 Lt PVM baudą ir palikti šią 
sprendimo dalį nepakeistą. Nurodyta, kad MGK neteisingai aiškino ir taik÷ teis÷s normas, 
tod÷l pri÷m÷ neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Pareišk÷jo ūkinių partnerių UAB „Vitrum“, 
UAB „Medinovus“ ir UAB „Ventimeks“ išrašyti buhalterin÷s apskaitos dokumentai 
neatitinka PVM įstatymo 64 straipsnio 1 dalies, Buhalterin÷s apskaitos įstatymo (toliau – 
BAĮ) 13 straipsnio reikalavimų. UAB „Vitrum“ direktorius baudžiamojoje byloje paaiškino, 
kad jis buvo tik metalo laužo pirkimo sandorių tarpininkas ir už PVM sąskaitų-faktūrų 
išdavimą gaudavo po 200–300 Lt. Atlikus tyrimą nustatyta, kad bendrov÷s išduoti 
dokumentai dingo, 2002 m. spalio ir lapkričio m÷nesio deklaracijose ji PVM nedeklaravo ir 
v÷liau jų nebeteik÷. D÷l UAB „Medinovus“ ikiteisminiu tyrimu nustatyta, kad bendrov÷ 
metalo laužą įsigijo iš UAB „Arvet÷“, kuri nuo 1999 metų spalio m÷nesio neteikia PVM 
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deklaracijų ir PVM mokesčio nemoka. Ikiteisminiu tyrimu d÷l UAB „Ventimeks“ 
apgaulingos buhalterin÷s apskaitos vedimo nustatyta, kad PVM sąskaitos-faktūros, išrašytos 
pareišk÷jui, yra suklastotos, nuo 2002 m. rugpjūčio m÷nesio ši bendrov÷ neteikia PVM 
deklaracijų, o jos direktoriaus nerandama. Iš šių aplinkybių atsakovas dar÷ išvadas, kad 
prek÷s, už kurias buvo atskaitytos pirkimo PVM sumos, realiai neegzistavo ir ūkin÷s 
operacijos, d÷l kurių buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, realiai nevyko. 

Pareišk÷jas atsiliepimu į skundą praš÷ jo netenkinti. Nurodyta, kad atsakovo 
skundas neatitinka Mokesčių administravimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies nuostatų, nes 
atsakovas nenurod÷, kuo jos pateiktas teis÷s normų aiškinimas skiriasi nuo MGK aiškinimo. 
Iš esm÷s atsakovas prašo iš naujo tirti faktines aplinkybes, tod÷l byla turi būti nutraukta. Pati 
VMI pripažįsta, kad bendrov÷ vykd÷ veiklą, susijusią su metalo laužo supirkimu ir kad jis, 
kaip PVM objektas, egzistavo, tod÷l teiginiai d÷l neįvykusių ūkinių operacijų prieštarauja 
šioms išvadoms. BAĮ 2 straipsnis reikalauja įrodyti ūkin÷s operacijos neatlikimo faktą, tačiau 
atsakovas tokių įrodymų nesurinko. D÷l ūkinių operacijų su UAB „Medinovus“ paaiškino, 
kad n÷ra įrodymų, jog pareišk÷jas iš jos neįsigijo metalo laužo ar jį įsigijo iš kitų asmenų. 
Abiejų bendrovių santykius patvirtina 2002 m. lapkričio 28 d. bendradarbiavimo sutartis, 
dokumentai apie atsiskaitymus už metalą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) 
Kauno skyriaus 2003 m. geguž÷s 16 d. atsakymas. D÷l operacijų su UAB „Vitrum“ 
paaiškinta, kad jos direktorius V. Petrauskas apklausų metu pripažino, jog buvo sudaromi 
metalo pirkimo sandoriai, mokama buvo grynaisiais bei pavedimais. Ūkin÷s operacijos 
teis÷tumui neturi įtakos, kad UAB „Vitrum“ neįrod÷, iš ko ji įsigijo metalo laužą, nes ji 
teis÷tai skaičiavo pardavimo PVM, 2002 m. liepos–rugs÷jo m÷nesiais ši bendrov÷ deklaravo 
PVM, o argumentai d÷l deklaracijų neteikimo kitu metu nesusiję su ginčo dalyku. Atsakovas 
skundą grindžia prielaida, kad galbūt UAB „Ventimeks” buhalterinę apskaitą tvark÷ ne pagal 
reikalavimus, nors tai nepaneigia, kad ūkin÷s operacijos gal÷jo realiai vykti, direktorius 
neapklaustas. N÷ra įrodymų, kad pareišk÷jo direktorius ar kitas atstovas būtų bendrininkavęs 
su kitais asmenimis apgaule užvaldant biudžeto l÷šas. Visa tai rodo, kad MGK išvados yra 
teisingos ir pagrįstos. Bauda paskirta už tai, kad kitos įmon÷s netinkamai tvark÷ savo 
apskaitą, o tai nenumatyta teis÷s aktuose ir nesuderinama su atsakomyb÷s principais. 
Tikrinimo metu nustatytos aplinkyb÷s sandorių sudarymo metu pareišk÷jui nebuvo žinomos. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. lapkričio 22 d. sprendimu 
skundą iš dalies patenkino, MGK 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. S-326-(7-305/2003) 
dalį, kuria panaikinta VMI 2003 m. rugs÷jo 12 d. sprendimo Nr. 69-477 dalis d÷l nurodymo 
sumok÷ti 389 242,80 Lt PVM ir 38 924 Lt PVM baudą, pakeit÷, VMI 2003 m. rugs÷jo 12 d. 
sprendimo Nr. 69-477 dalį d÷l nurodymo UAB „Baltical“ sumok÷ti 389 242,80 Lt PVM ir 
38 924 Lt PVM baudą, panaikino ir nurod÷ atsakovui atlikti papildomą patikrinimą ir priimti 
naują sprendimą. Teismas nustat÷, kad pareišk÷jui papildomai 389 242,80 Lt PVM ir 
38 924 Lt PVM bauda priskaičiuoti mokesčių administratoriui nustačius, kad pareišk÷jas 
2002 m. sausio 1 d.–2003 m. vasario 28 d. laikotarpiu savo buhalterin÷s apskaitos registruose 
fiksavo metalo laužo įsigijimą iš UAB „Medinovus“, UAB „Vitrum“ ir UAB „Ventimeksas“, 
d÷l kurių neteis÷tos veiklos tuo metu buvo iškeltos baudžiamosios bylos, o faktin÷s 
aplinkyb÷s leido daryti prielaidą, kad šių įmonių buhalterin÷s apskaitos dokumentuose 
užfiksuotose operacijose nebuvo PVM objekto, t. y. prekių – metalo laužo – pardavimas kaip 
ūkin÷ operacija nevyko, o PVM sąskaitos–faktūros, išduotos min÷tų bendrovių, pripažintos 
neturinčiomis juridin÷s galios. MGK pasisak÷, kad n÷ra pagrindo pripažinti, jog d÷l 
nurodomų aplinkybių šie apskaitos dokumentai gali būti laikomi neturinčiais juridin÷s galios. 
Tačiau, pirmosios instancijos teismo teigimu, MGK pateiktas teis÷s normų, 
reglamentuojančių PVM objektą bei PVM mok÷jimo (atskaitos) tvarką, aiškinimas neatitinka 
teis÷s aktų (PVM įstatymų ir kitų teis÷s aktų) bei teismų praktikos, tod÷l negali būti 
pripažintas pagrįstu ir teis÷tu. Teismas konstatavo, kad faktiniai santykiai, d÷l kurių kilo 
mokestinis ginčas, susiklost÷ 2002 m. sausio 1 d.–2003 m. vasario 28 d., šiuo laikotarpiu 
PVM teisinius santykius reglamentavo 1993 m. gruodžio 22 d. PVM įstatymas bei 2002 m. 
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kovo 5 d. PVM įstatymas, tod÷l bylai nagrin÷ti yra reikšminga Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo plenarin÷s sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis administracin÷je 
byloje Nr. A-355/2004. Pirmosios instancijos teismas atkreip÷ d÷mesį į tai, kad šioje 
nutartyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷ sesija nurod÷, jog realus 
ūkin÷s operacijos atlikimas ir šios operacijos turinį leidžiantis nustatyti įforminimas 
buhalterin÷s apskaitos dokumentais yra teisiškai reikšmingos aplinkyb÷s, leidžiančios teigti, 
kad pirk÷jas turi teisę į PVM atskaitą; mokesčių administratorius, nor÷damas paneigti teisę į 
PVM atskaitą, turi įrodyti ne tai, kad prekių ankstesn÷ apyvarta n÷ra patvirtinta buhalterin÷s 
apskaitos dokumentais, ir ne tai, kad prek÷ yra neteis÷tai patekusi į rinką, bet tai, kad nebuvo 
realaus prekių ar paslaugų teikimo kaip PVM objekto, t. y. parduodant prekes ar teikiant 
paslaugas nebuvo sukurta prid÷tin÷ vert÷, kartu n÷ra teis÷s į PVM atskaitą atsiradimo 
prielaidos; subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantis prie mokesčių nemok÷jimo, 
mokesčių teis÷s prasme elgiasi nesąžiningai ir tokia veikla negali būti laikoma teis÷ta; 
mokesčių mok÷tojas, įsigydamas prekes ar paslaugas, ir žinodamas ar tur÷damas galimybę 
žinoti, jog pardav÷jas už tokia ūkine operacija sukurtą prid÷tinę vertę nesumok÷s PVM, 
elgiasi nesąžiningai, tod÷l toks mokesčių mok÷tojas neįgyja teis÷s į PVM atskaitą.  

Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷s 
sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutarties motyvais, konstatavo, kad nagrin÷jamu atveju nebuvo 
tinkamai apibr÷žtas įrodin÷jimo dalykas ir jo turinys. Mokesčių administratorius netikrino, ar 
UAB „Medinovus“ už metalo laužą, parduotą UAB „Baltical“, mok÷jo pirkimo PVM, teismo 
teigimu, šio tikrinimo negali pakeisti atsakovo teismui pateikta pažyma (b. l. 162–169). 
Šiame epizode mokesčių administratorius nenustatin÷jo ir to, ar pareišk÷jui buvo žinoma (ar 
jis tur÷jo galimybę sužinoti), kad pardav÷jas, t. y. UAB „Medinovus“, elg÷si sąžiningai, t. y. 
ar mok÷jo PVM, kokie buvo abiejų ūkin÷s veiklos partnerių tarpusavio santykiai ir pan. Tai, 
teismo nuomone, mokesčių administratorius turi galimybę nustatyti pagal baudžiamosios 
bylos, kuri teb÷ra nagrin÷jama, įrodymus. Be to, mokesčių administratorius netyr÷, ar UAB 
„Vitrum“ realiai mok÷jo PVM ir ar sumok÷jo pirkimo PVM už metalą, parduotą pareišk÷jui. 
Įrodin÷ti pardav÷jo sąžiningumą ar nesąžiningumą mokesčių administratorius turi galimybę 
atlikęs papildomus patikrinimus ir surinkęs įrodymus, kurie yra nagrin÷jamoje baudžiamoje 
byloje, iškeltoje V. Petrauskui. Teismo manymu, UAB „Ventimeks“ nesąžiningumas 
įrodytas, nes nustatyta, kad ji 2002 m. rugs÷jo 18 d.–2002 m. spalio 1 d. pareišk÷jui pardav÷ 
aliuminio laužo pagal 4 PVM sąskaitas-faktūras, tačiau nuo 2002 m. rugpjūčio m÷n. PVM 
deklaracijų neteikia. Tačiau mokesčių administratorius nenustatin÷jo, ar nesąžiningumas 
buvo ir gal÷jo būti žinomas pareišk÷jui. Teismo nuomone, mokesčių administratorius šiuos 
faktus dar gali įrodin÷ti ir pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių skyriuje 
atliekamą ikiteisminį tyrimą, atliekamą d÷l UAB „Ventimeks“ veiklos. Teismas, 
motyvuodamas tuo, kad nagrin÷jamu atveju nebuvo tinkamai apibr÷žtas įrodin÷jimo dalykas 
ir jo turinys, bylą grąžino VMI nagrin÷ti iš naujo. 

Pareišk÷jas UAB „Baltical“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2004 m. lapkričio 22 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą, kuriuo atsakovo VMI skundą atmesti.  

D÷l UAB „Medinovus“ nurodo, kad iš duomenų, esančių išreikalautose 
baudžiamosiose bylose, kurios užbaigtos baudžiamaisiais įsakymais, matyti, jog patikrinimo 
metu mokesčių administratorius žinojo ar gal÷jo padaryti išvadą, kad UAB „Medinovus“ 
buvo įsteigta kaip priedanga nusikalstamai veiklai vykdyti, kad PVM nemok÷jo ir elg÷si 
nesąžiningai. Tod÷l, apelianto teigimu, mokesčių administratorius yra visiškai ištyręs 
pardav÷jo UAB „Medinovus“ sąžiningumą ir atlikti naują patikrinimą, kurio tikslas būtų 
UAB „Medinovus“ sąžiningumo tyrimas, n÷ra būtinyb÷s. Mokesčių administratorius tyr÷ ir 
pirk÷jo UAB „Baltical“ sąžiningumą. Vietos mokesčių administratorius patikrinimo akte yra 
nurodęs, kad pareišk÷jas gal÷jo nežinoti verslo partnerių siekių, nes pastarosios yra teis÷tai 
įregistruotos įmon÷s ir PVM mok÷tojos, naudojo teis÷tai įsigytus SAD blankus. Patikrinimo 
metu buvo nustatyta, kad pareišk÷jas atsiskait÷ su pardav÷jais, PVM sumok÷jo, PVM į 
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biudžetą nesumok÷jo pardav÷jai. Byloje yra pateiktas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 
2003 m. geguž÷s 20 d. raštas, kuriame konstatuojama, kad nenustatyta, jog UAB „Baltical“ 
direktorius ar kitas jos atstovas kokia nors forma bendrininkavo su iš anksto susitarusių 
asmenų grupe apgaule užvaldant Lietuvos Respublikos biudžeto l÷šas. Visi šie įrodymai 
leidžia daryti išvadą, kad pareišk÷jas yra sąžiningas mokesčių mok÷tojas, o pardav÷jo 
nesąžiningumas įrodytas byloje surinktais įrodymais, tod÷l n÷ra tikslinga pakartotinai atlikti 
pardav÷jo sąžiningumo ar nesąžiningumo tyrimą. Apeliantas nesutinka ir su teismo 
išvadomis d÷l UAB „Vitrum“. Apelianto teigimu, mokesčių administratorius neturi jokios 
objektyvios galimyb÷s atlikti papildomą patikrinimą, nes iš byloje esančio Kauno miesto 
apylink÷s teismo 2004 m. balandžio 13 d. nuosprendžio matyti, jog UAB „Vitrum“ 
direktorius V. Petrauskas nuteistas už buhalterinių dokumentų neišsaugojimą (BK 
322 straipsnis). Revizijos akte (duomenys nuosprendyje) nurodyta, kad nesant buhalterin÷s 
apskaitos dokumentų už laikotarpį nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2002 m. liepos 1 d. n÷ra 
galimyb÷s visiškai nustatyti įmon÷s veiklos, komercin÷s, ūkin÷s būkl÷s rezultatų ir įvertinti 
turtą už min÷tą laikotarpį. Apelianto teigimu, mokesčių administratorius jau yra tyręs 
pareišk÷jo sąžiningumą ir epizode d÷l UAB „Ventimeksas“. Mokesčių administratorius nuo 
pat pradžių tyr÷, ar pareišk÷jas, siekdamas teis÷s į PVM atskaitą, atlikdamas ūkinę operaciją 
elg÷si sąžiningai, tačiau duomenų, paneigiančių pareišk÷jo sąžiningumą, nesurinko. Iki šios 
dienos nepaaišk÷jo jokių naujų aplinkybių, leidžiančių teigti, kad pareišk÷jas n÷ra sąžiningas, 
tod÷l apeliantas abejoja galimybe ateityje surinkti nesąžiningumo įrodymus.  

Apeliantas nurodo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 
2 dalies 2 punktas kaip savarankišką proceso atnaujinimo pagrindą numato atvejį, kai naujai 
paaišk÷ja esmin÷s bylos aplinkyb÷s, kurios nebuvo ir negal÷jo būti žinomos pareišk÷jui bylos 
nagrin÷jimo metu. Baigus UAB „Vitrum“ veiklos ikiteisminį tyrimą ir nustačius galimą 
pareišk÷jo nesąžiningumą, mokesčių administratorius įgytų teisę atnaujinti procesą tuo 
pagrindu. Šiuo metu jokių objektyvių pareišk÷jo nesąžiningumo įrodymų n÷ra surinkta, tod÷l, 
apelianto teigimu, proceso ištęsimas laiko atžvilgiu pažeis sąžiningo mokesčio mok÷tojo 
teises. Be to, apeliantas atkreipia d÷mesį į tai, kad byla pirmosios instancijos teisme buvo 
nagrin÷jama pagal mokesčio administratoriaus skundą. Pagal Mokesčių administravimo 
įstatymą apskųsti MGK sprendimą centrinis mokesčių administratorius turi teisę tik tais 
atvejais, kai centrinis mokesčių administratorius ir MGK skirtingai interpretavo įstatymo ar 
kito teis÷s akto nuostatas. Mokestinį ginčą pagal mokesčių administratoriaus skundą 
nagrin÷jantis administracinis teismas yra saistomas MGK nustatytų faktinių aplinkybių ir gali 
vertinti tik materialin÷s bei proceso teis÷s normų taikymo ir aiškinimo teisingumą (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. plenarin÷s sesijos nutartis), tod÷l 
konstatavimas, kad byloje trūksta vieno ar kito įrodymo, bei teigimas, kad būtina atlikti 
papildomus patikrinimus, apelianto nuomone, išeina už teisminio nagrin÷jimo ribų. MGK 
sprendime jau konstatuota, kad n÷ra įrodymų, jog pareišk÷jui nebuvo perduoti pirkimo-
pardavimo sutarties dalyką sudarantys objektai – metalo laužas, jog metalo laužo pirkimo-
pardavimo sandoriai neįvyko. PVM sąskaitos-faktūros, kuriomis įformintas pareišk÷jo metalo 
laužo įsigijimas, turi visus rekvizitus. Abejonių kelia tik sąskaitos-faktūros, susijusios su 
UAB „Ventimeksas“,nes yra gautas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos raštas, kuriame 
nurodoma, kad, atlikus ekspertizę, nustatyta, jog sąskaitose-faktūrose ties pavarde 
V. Mažonas pasiraš÷ ne pats Mažonas, o kitas asmuo. Tačiau šis faktas savaime nepaneigia 
pareišk÷jo teis÷s į PVM atskaitą. Byloje surinkti įrodymai leidžia teigti, kad prek÷s realiai 
egzistavo, tod÷l teigtina, kad UAB „Baltical“ teis÷ į PVM atskaitą negali būti ginčijama. 

Atsakovas VMI atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo 
sprendimą palikti nepakeistą. Manoma, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. plenarin÷s sesijos nutartį, 
pagrįstai panaikino sprendimus ir paved÷ atlikti papildomą patikrinimą ir priimti naują 
sprendimą, nes ankstesniojo patikrinimo metu nebuvo nustatin÷jamos aplinkyb÷s (mokesčių 
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mok÷tojo nesąžiningumas ir pan.), kurios, vadovaujantis min÷ta nutartimi, yra reikšmingos 
šioje byloje.  

Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷džio metu pareišk÷jo atstov÷ apeliacinį skundą 
praš÷ tenkinti, atsakovo atstovas apeliacinį skundą praš÷ atmesti, o pirmosios instancijos 
teismo sprendimą palikti nepakeistą. 

 
Teis÷jų kolegija 

k o n s t a t u o j a : 
 
Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas 

naikintinas, byla nutrauktina. 
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymas Nr. I-

974) 58 straipsnio 1 dalį apskųsti MGK sprendimą centrinis mokesčių administratorius turi 
teisę tik tais atvejais, kai centrinis mokesčių administratorius ir MGK spręsdami mokestinį 
ginčą (arba mokestinio ginčo metu) skirtingai interpretavo įstatymo ar kito teis÷s akto 
nuostatas. Toks teisinis reguliavimas išliko ir 2004 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojusio Mokesčių 
administravimo įstatymo Nr. IX-2112 159 straipsnio 2 dalyje. Iš min÷tos teis÷s normos 
formuluot÷s darytina išvada, kad, pirma, ji skirta reglamentuoti administracinio teismo 
jurisdikcinę kompetenciją nagrin÷ti mokestinius ginčus pagal centrinio mokesčių 
administratoriaus skundus (nustato mokestinio ginčo pagal centrinio mokesčių 
administratoriaus skundą sąlyginį priskirtinumą teismui) ir, antra, riboja bylos pagal mokesčių 
administratoriaus skundą nagrin÷jimo pagrindus (mokestinį ginčą pagal mokesčių 
administratoriaus skundą nagrin÷jantis administracinis teismas yra saistomas MGK nustatytų 
faktinių aplinkybių ir gali vertinti tik materialin÷s bei proceso teis÷s normų taikymo ir 
aiškinimo teisingumą). Iš to išplaukia, kad centrinio mokesčių administratoriaus skundo 
pri÷mimo stadijoje nenustačius, jog mokesčių administratorius ir MGK spręsdami mokestinį 
ginčą (arba mokestinio ginčo metu) skirtingai aiškino teisę, centrinio mokesčių 
administratoriaus skundą teismas tur÷tų atsisakyti priimti, o šią aplinkybę nustačius bylos 
nagrin÷jimo metu, byla tur÷tų būti nutraukta Administracinių bylų teisenos įstatymo 
101 straipsnio 1 punkto pagrindu. 

Teis÷jų kolegija, įvertinusi atsakovo išd÷stytus argumentus, daro išvadą, kad n÷ra 
pagrindo teigti, jog centrinis mokesčių administratorius ir MGK spręsdami mokestinį ginčą ir 
mokestinio ginčo metu skirtingai aiškino teis÷s normas. 

Mokesčių administratorius patikrinimo metu nustat÷, kad UAB „Baltical“ 
laikotarpiu nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2003 m. vasario 28 d. buhalterin÷s apskaitos 
registruose fiksavo metalo laužo įsigijimą iš UAB „Medinovus“, UAB „Galsona“, UAB 
„Rifinas“, UAB „Risana“, UAB „Vitrum“ ir UAB „Ventimeksas“, tačiau patikrinimo metu 
išaiškintos faktin÷s aplinkyb÷s, jog šių įmonių buhalterin÷s apskaitos dokumentuose 
užfiksuotose pirkimo operacijose prekių – metalo laužo – kaip PVM objekto nebuvo, tod÷l 
pardavimas UAB „Baltical“ kaip ūkin÷ operacija neįvyko. Kadangi pagal Buhalterin÷s 
apskaitos įstatymo 12 straipsnį ūkin÷ operacija turi būti realiai įvykusi apskaitos dokumente 
nurodytomis sąlygomis, metalo laužo įsigijimo PVM sąskaitos-faktūros iš min÷tų įmonių 
neturi juridin÷s galios. D÷l to mokesčių administratorius nustat÷, kad pareišk÷jas pagal 
nurodytas PVM sąskaitas-faktūras neteis÷tai atskait÷ pirkimo PVM.  

VMI, nagrin÷dama mokestinį ginčą d÷l vietos mokesčių administratoriaus 
sprendimų nurodymų, 2003 m. rugs÷jo 12 d. sprendime Nr. 69-477 pažym÷jo, kad pirkimo-
pardavimo sandorių objektu nurodomų prekių įsigijimo fakto šiose ūkin÷se operacijose n÷ra 
nustatyta, tod÷l prek÷s, už kurias buvo atskaitytos pirkimo PVM sumos ir kurios šiuose 
sandoriuose buvo įvardijamos kaip PVM objektas, realiai neegzistavo. Tuo tarpu MGK 
2003 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. S-326-(7-305/2003) dalis, kuria panaikinta VMI 
2003 m. rugs÷jo 12d. sprendimo Nr. 69-477 dalis d÷l nurodymo sumok÷ti 389 242,80 Lt 
PVM ir 38 924 Lt PVM baudą (d÷l UAB „Medinovus“, UAB „Vitrum“ ir UAB 
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„Ventimeksas“ išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų), buvo grindžiama tuo, kad, MGK nuomone, 
n÷ra pagrindo pripažinti, jog d÷l mokesčių administratoriaus nurodomų aplinkybių šie 
apskaitos dokumentai gali būti laikomi neturinčiais juridin÷s galios, t. y. MGK vertinimu, 
surinkti įrodymai nepagrindžia, kad prek÷s, kurios įvardijamos kaip PVM objektas, realiai 
neegzistavo. Taigi mokesčių administratorius ir MGK, spręsdami mokestinį ginčą, PVM 
įstatymo ir BAĮ nuostatų aiškinimo aspektu pri÷jo prie iš esm÷s tokių pat išvadų, jog ne tik 
tinkamas ūkin÷s operacijos įforminimas apskaitos dokumente, bet ir realus PVM objekto 
egzistavimas (įsigijimas iš kitų PVM mok÷tojų) yra būtina prielaida mokesčio mok÷tojo teisei 
įtraukti į PVM atskaitą sumok÷tas pirkimo PVM sumas atsirasti. Iš sprendimuose d÷stomų 
argumentų matyti, kad mokesčių administratorius ir MGK pri÷jo prie skirtingų išvadų tik 
įrodymų pakankamumo prasme, vertindami, ar prek÷s, kurios UAB „Medinovus“, UAB 
„Vitrum“ ir UAB „Ventimeksas“ išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose įvardijamos kaip PVM 
objektas, realiai neegzistavo. Analizuojant atsakovo teismui pateiktus argumentus, jie bylai 
reikšmingų teis÷s klausimų, kurie buvo skirtingai interpretuojami MGK, taip pat neiškelia. 
MGK konstatavus, kad n÷ra pakankamų duomenų, jog prek÷s neegzistavo, atsakovo pozicija, 
kuria remdamasis jis ginčijo pareišk÷jo teisę į PVM atskaitą, neteko faktinio pagrindo. 
Mokesčių administratorių sprendimai d÷l nurodymų sumok÷ti mokestį nebuvo grindžiami 
kitomis faktin÷mis aplinkyb÷mis, tod÷l pagal atsakovo skundą vertinant sprendimų teis÷tumo 
klausimą analizuoti kokių nors kitų faktinių aplinkybių (pavyzdžiui, kad prek÷s nors ir 
egzistavo, jų pardav÷jai PVM nemok÷jo ir pareišk÷jas apie tai žinojo ar tur÷jo galimybę 
žinoti), pagrindo n÷ra. 

Konstatuotina, kad jokie teisiškai pagrįsti argumentai, kad MGK, vertindama 
mokesčių administratorių sprendimus, netinkamai aiškino teis÷s normas, teismui nebuvo 
pateikti. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, byla nutrauktina. 

 
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 
 

n u t a r i a : 
 
Pareišk÷jo UAB „Baltical“ apeliacinį skundą iš dalies patenkinti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. lapkričio 22 d. sprendimą 

panaikinti ir bylą nutraukti. 
Nutartis neskundžiama. 

 
 

1.3.1.5. D÷l mokestinių ginčų komisijos teisinio statuso  

 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme 
Mokestinių ginčų komisija (net ir tuo atveju, kai sprendžia termino paduoti skundą 
praleidimo ar tokio termino praleidimo priežasčių klausimą) negali būti laikoma 
administracin÷s bylos šalimi (atsakovu) nei administraciniame, nei mokestiniame 
ginčuose.  

 

Administracin÷ byla Nr. A11-276-2005. Procesinio sprendimo kategorija 25; 48 
 
 

N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  
2005 m. kovo 8 d. 
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Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s (kolegijos pirminink÷) ir Edvardo 
Sinkevičiaus,  

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Gediminui Bulotui,  
atsakovo atstovui Igoriui Janavičiui, 

viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo 
Mokestinių ginčų komisijos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. gruodžio 3 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB „Eurovista ir 
Ko“ skundą atsakovui Mokestinių ginčų komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui 
Valstybinei mokesčių inspekcijai d÷l sprendimo panaikinimo. 

Teis÷jų kolegija 

 

n u s t a t ÷ : 

 
Pareišk÷jas UAB „Eurovista ir Ko“ su skundu (b. l. 2, 3) kreip÷si į Vilniaus apygardos 

administracinį teismą prašydamas panaikinti atsakovo Mokestinių ginčų komisijos 2004 m. 
birželio 22 d. pos÷džio protokolo Nr. PPI-26-(7-215/2004) sprendimą, kuriuo nuspręsta 
pareišk÷jo 2004 m. geguž÷s 18 d. skundą laikyti nepaduotu, ir įpareigoti atsakovą priimti 
skundą bei išnagrin÷ti j į iš esm÷s.  

Pareišk÷jas nurod÷, kad atsakovas nusprend÷ skundą laikyti nepaduotu neatsižvelgęs į 
objektyvias aplinkybes, nepriklausiusias nuo jo valios; pažym÷jo, jog visuose mokestinio 
ginčo etapuose nurod÷ buvein÷s adresą: Žolyno g. 10–73, Vilnius. Tačiau centrinis mokesčių 
administratorius d÷l nesuprantamų priežasčių 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 69-195 
išsiunt÷ įmon÷s veiklos vykdymo adresu: Vilkp÷d÷s g. 2, Vilnius. Šiuo adresu centrinio 
mokesčių administratoriaus sprendimas buvo gautas 2004 m. geguž÷s 7 d., o 2004 m. geguž÷s 
26 d. apskųstas Mokestinių ginčų komisijai. 

Atsakovas Mokestinių ginčų komisija atsiliepime į pareišk÷jo UAB „Eurovista ir Ko“ 
skundą (b. l. 41) nurod÷, kad su skundu nesutinka. 

Atsakovas nurod÷, kad centrinis mokesčių administratorius 2004 m. balandžio 29 d. 
sprendimą Nr. 69-195 išsiunt÷ 2004 m. balandžio 30 d. pareišk÷jo nurodytu adresu: Žolyno 
g. 10–73, Vilnius. Tačiau laiškas gav÷jui nebuvo įteiktas ir grąžintas siunt÷jui su žyma, kad 
šiuo adresu tokios įmon÷s n÷ra. Pažym÷jo, kad pareišk÷jas nepateik÷ įrodymų, jog tuo adresu 
jis faktiškai buvo įsikūręs sprendimo išsiuntimo metu ir gaudavo korespondenciją. Pareišk÷jas 
neįrod÷, kad jo adresas mokestinio ginčo proceso metu nepasikeit÷. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybin÷ mokesčių inspekcija atsiliepime į 
pareišk÷jo UAB „Eurovista ir Ko“ skundą (b. l. 43) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą; 
nurod÷, kad 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas buvo išsiųstas tinkamai, pareišk÷jo nurodytu 
adresu, tod÷l pateikęs skundą po 26 dienų pastarasis praleido terminą, o skundas pagrįstai 
laikytas nepaduotu. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimu (b. l. 58–
60) pareišk÷jo UAB „Eurovista ir Ko“ skundą patenkino. Teismas panaikino Mokestinių 
ginčų komisijos 2004 m. birželio 22 d. pos÷džio protokolo Nr. PPI-26-(7-215/2004) 
sprendimą ir įpareigojo šią komisiją priimti skundą bei išnagrin÷ti j į iš esm÷s. 

Teismas, įvertinęs įrodymus, nustat÷, kad centrinio mokesčių administratoriaus 
2004 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 69-195, kurį šis siunt÷ jam žinomais mokesčių 
mok÷tojo adresais, pareišk÷jas gavo 2004 m. geguž÷s 7 d. Paskutin÷ skundo pateikimo diena 
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buvo 2004 m. geguž÷s 27 d. Pareišk÷jas nurodytą sprendimą Mokestinių ginčų komisijai 
apskund÷ 2004 m. geguž÷s 26 d. Teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas, paduodamas skundą 
19 dieną nuo jo gavimo dienos, nepraleido įstatymo nustatyto 20 dienų skundo padavimo 
termino (senosios redakcijos Mokesčių administravimo įstatymo 561 str.aipsnio 2 dalis, 
naujosios redakcijos Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 2 dalis). Teismas 
pažym÷jo, kad 20 dienų terminas skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo 
įteikimo mokesčių mok÷tojui dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jis faktiškai gavo sprendimą. Be 
to, Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2004 m. balandžio 29 d. sprendime nurodyta, kad 
20 dienų terminas skaičiuojamas nuo centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo gavimo 
dienos. Tod÷l esant tokioms aplinkyb÷ms skundžiamas protokolinis sprendimas naikintinas. 

Atsakovas Mokestinių ginčų komisija apeliaciniame skunde (b. l. 63, 64) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – atmesti pareišk÷jo UAB „Eurovista ir Ko“ skundą. 

Atsakovas pažymi, kad su centrinio mokesčių administratoriaus 2004 m. balandžio 
29 d. sprendimo Nr. 69-195 pakartotinio siuntimo bei jo įteikimo datos nustatymu susiję 
klausimai turi būti sprendžiami pagal galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas 
(2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 168 straipsnio 
1 dalis). Jis nurodo, kad šis įstatymas centriniam mokesčių administratoriui nenustat÷ 
pareigos pakartotinai siųsti mokestinio ginčo metu priimto sprendimo kitu, pareišk÷jo skunde 
nenurodytu adresu, tod÷l 2004 m. geguž÷s 6 d. išsiųsto registruoto laiško Nr. 669, kuriuo 
buvo pakartotinai išsiųstas min÷tas sprendimas, gavimo datos negalima vertinti kaip 
sprendimo įteikimo datos pagal Mokesčių administravimo įstatymo 561 straipsnio nuostatas. 
Be to, centrinis mokesčių administratorius mokesčių mok÷tojui neprivalo siųsti sprendimo 
visais jam žinomais adresais. Atsakovas nurodo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 
59 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai n÷ra įrodymų apie dokumento gavimą 
paštu, terminai nustatomi pagal išsiuntimo datą, patvirtintą oficialiu pašto antspaudu. Šiuo 
atveju pareišk÷jo nurodytu adresu 2004 m. balandžio 30 d. paštu išsiųstas registruotas laiškas 
Nr. 637 pastarajam nebuvo įteiktas, tod÷l pagal nurodytą įstatymo nuostatą Valstybin÷s 
mokesčių inspekcijos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 69-195 gavimo data laikytina 
2004 m. balandžio 30 d. Pareišk÷jas šį sprendimą Mokestinių ginčų komisijai apskund÷ 
2004 m. geguž÷s 26 d., t. y. praleidęs Mokesčių administravimo įstatymo 58 straipsnyje 
nustatytą 20 dienų skundo padavimo terminą. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos 
teismas netinkamai išaiškino bei pritaik÷ materialin÷s teis÷s normas ir padar÷ nepagrįstą 
išvadą, kad centrinio mokesčio administratoriaus 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 69-
195 įteikimo diena laikytina 2004 m. geguž÷s 7 d., tod÷l nepagrįstai konstatavo, jog 
pareišk÷jas nepraleido įstatymo nustatyto skundo padavimo termino. 

Pareišk÷jas UAB „Eurovista ir Ko“ atsiliepime į atsakovo Mokestinių ginčų komisijos 
apeliacinį skundą (b. l. 67) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Pareišk÷jas nurodo, kad centrinis mokesčių administratorius sprendimą pakartotinai 
išsiunt÷ savo iniciatyva. Be to, jam buvo žinomi abu įmon÷s adresai; teigia, kad sprendimas 
įteiktas 2004 m. geguž÷s 7 d., o skundas 2004 m. geguž÷s 26 d. paduotas laiku, nepraleidus 
įstatymo nustatyto 20 dienų termino. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybin÷ mokesčių inspekcija atsiliepime į atsakovo 
Mokestinių ginčų komisijos apeliacinį skundą (b. l. 68) prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti 
pareišk÷jo UAB „Eurovista ir Ko“ skundą. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad sprendimas buvo išsiųstas tinkamai, 
pareišk÷jo nurodytu adresu, tod÷l pateikęs skundą po 26 dienų šis praleido terminą, o skundas 
pagrįstai laikytas nepaduotu. 

Teis÷jų kolegija 
 

k o n s t a t u o j a : 
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Nagrin÷jamoje byloje yra sprendžiamas pareišk÷jo teis÷s ginčyti centrinio mokesčio 

administratoriaus 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą klausimas. Šiuo sprendimu buvo 
išnagrin÷tas pareišk÷jo ir vietos mokesčio administratoriaus mokestinis ginčas d÷l 2003 m. 
lapkričio 24 d. patikrinimo akto (kuriuo pareišk÷jui papildomai priskaičiuotos prid÷tin÷s 
vert÷s ir juridinių asmenų pelno mokesčių sumos bei šių mokesčių delspinigiai ir baudos). 
Pareišk÷jo teis÷ ginčyti min÷tą centrinio mokesčio administratoriaus sprendimą atsirado 
pri÷mus šį sprendimą, t. y. tuo metu, kai galiojo Mokesčių administravimo įstatymas 
(įstatymo Nr. I-974 1995 m. birželio 28 d. redakcija), tod÷l nagrin÷jant šį ginčą taikytinos 
nurodytos redakcijos Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos. 

Pareišk÷jo teis÷ ginčyti centrinio mokesčio administratoriaus sprendimą buvo 
nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje, tačiau ši teis÷ įstatymo 
buvo sąlygojama termino apskųsti tokį sprendimą (per 20 dienų nuo centrinio mokesčio 
administratoriaus sprendimo gavimo dienos) laikymosi. Pagal Mokesčių administravimo 
įstatymo 54 straipsnio 8 dalį praleistas d÷l svarbių priežasčių terminas skundą padavusio 
asmens prašymu gal÷jo būti atnaujintas, o įstatymo 561 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad 
Mokestinių ginčų komisija skundą nagrin÷ja tik tada, jeigu skundas paduotas nepraleidus 
nustatyto termino apskųsti centrinio mokesčio administratoriaus sprendimą. Šiuo atveju 
pareišk÷jas teigia, kad padav÷ skundą per min÷tą terminą, nes skundžiamą centrinio mokesčio 
administratoriaus 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą gavo 2004 m. geguž÷s 7 d., o jį 
apskund÷ 2004 m. geguž÷s 26 d., tod÷l nagrin÷jamoje byloje yra būtina nustatyti min÷to 
termino eigos pradžią.  

Mokesčių administravimo įstatymo 561 straipsnio 2 dalis termino eigos pradžią sieja 
su centrinio mokesčio administratoriaus sprendimo gavimo diena, tačiau sprendimo gavimo 
diena nustatytina ne pagal faktą (faktin÷ sprendimo gavimo diena), o pagal taisykles, 
nustatytas specialiojoje Mokesčių administravimo įstatymo normoje – 59 straipsnyje. Šio 
straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad jeigu mokesčio administratorius dokumentus siunčia 
paštu, dokumento gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto antspaudą, užd÷tą pašto 
įstaigos, turinčios tam teisę; pagal jo 4 dalį tais atvejais, kai n÷ra įrodymų apie dokumento 
gavimą paštu, terminai nustatomi pagal išsiuntimo datą, patvirtintą oficialiu pašto antspaudu. 
Nurodytose Mokesčių administravimo įstatymo 59 straipsnio nuostatose kalbama apie 
specialias dokumento gavimo datos nustatymo priemones (atitinkamus pašto antspaudus). Tai 
reiškia, kad nurodyta data (siuntimo paštu atvejais) gali būti nustatyta tik tokiomis 
(leistinomis) įrodin÷jimo priemon÷mis.  

Iš bylos matyti, kad data, kai pareišk÷jas gavo min÷tą centrinio mokesčio 
administratoriaus 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą, Mokestinių ginčų komisijos buvo 
nustatyta ne pagal atitinkamus (Mokesčių administravimo įstatymo 59 straipsnyje nurodytus) 
pašto antspaudus, o pagal Vilniaus apskrities centrinio pašto 2004 m. birželio 4 d. raštą 
(atsakymą į Mokestinių ginčų komisijos 2004 m. birželio 1 d. paklausimą). Tod÷l 
konstatuotina, kad sprendimo gavimo data Mokestinių ginčų komisijos buvo nustatyta 
netinkamomis priemon÷mis.  

Byloje neginčijamai nustatyta, kad min÷tas centrinio mokesčio administratoriaus 
2004 m. balandžio 29 d. sprendimas šios institucijos pareišk÷jui buvo išsiųstas pakartotinai 
2004 m. geguž÷s 6 d. ir pareišk÷jo gautas kitą po jo išsiuntimo dieną (2004 m. geguž÷s 7 d.). 
Tod÷l, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus argumentus, konstatuotina, kad Mokesčių 
administravimo įstatymo 561 ir 59 straipsnių taikymo prasme pareišk÷jas sprendimą gavo 
2004 m. geguž÷s 7 d. Kartu konstatuotina, kad pareišk÷jas nepraleido skundo padavimo 
termino. Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esm÷s yra pagrįstas. 

Kolegija pažymi, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas Mokestinių 
ginčų komisija yra speciali mokestiniams ginčams nagrin÷ti įsteigta išankstinio ginčų 
nagrin÷jimo ne teismo tvarka institucija. Jokių viešojo administravimo funkcijų ši komisija 
neatlieka ir d÷l to Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) taikymo prasme negali būti 
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laikoma viešojo administravimo subjektu (ABTĮ 2 straipsnio 1, 4 dalys). Pagal ABTĮ 
2 straipsnio 17 dalyje pateiktą administracinių ginčų sąvokos išaiškinimą administracinio 
ginčo apibūdinimo esminis kriterijus yra tai, kad yra asmens konfliktas su viešojo 
administravimo subjektu (arba konfliktas tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo 
administravimo subjektų). Taigi konstatuotina, kad ABTĮ taikymo prasme Mokestinių ginčų 
komisija (net ir tuo atveju, kai sprendžia termino paduoti jai skundą praleidimo ar tokio 
termino praleidimo priežasčių klausimą) negali būti laikoma administracin÷s bylos šalimi 
(atsakovu) nei administraciniame, nei mokestiniame ginčuose. D÷l to pirmosios instancijos 
teismas tur÷jo taikyti šioje byloje netinkamos šalies (atsakovo) pakeitimo taisykles, nustatytas 
ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje ir 54 straipsnyje. Teismui to nepadarius konstatuotina, kad 
teismas padar÷ procesin÷s teis÷s normų pažeidimą. Tačiau atsižvelgdama į tai, kad tinkamas 
atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija (nors ir trečiojo suinteresuoto asmens teis÷mis) 
dalyvavo nagrin÷jant šią bylą ir tur÷jo procesines teises ir galimybę jomis naudotis, taip pat į 
tai, kad (kaip nurodyta pirmiau) byla yra išspręsta iš esm÷s teisingai, toks procesin÷s teis÷s 
normų pažeidimas kolegijos pripažintinas nepakankamu pagrindu panaikinti teismo priimtą 
sprendimą (ABTĮ 142 straipsnio 1 dalis). 

Taigi konstatuotina, kad n÷ra pagrindo panaikinti teismo priimtą sprendimą. 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija 
 

n u t a r i a : 
 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o Mokestinių ginčų komisijos apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundžiama. 
 
 

 
1.3.2. D÷l muitin ÷s veiklos 

 

1.3.2.1. D÷l geležinkelio įmon÷s naudojamų prekių identifikavimo priemonių 
priimtinumo 

 
Pagal Muitin÷s departamento direktoriaus 2000 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 26 
patvirtintos Geležinkeliu gabenamų prekių (krovinių) važtos dokumentų muitinio 
įforminimo tvarkos 149 punkto 1 dalį išvykimo įstaiga, atsižvelgdama į 
geležinkelio įmon÷s naudojamų prekių identifikavimo priemonių priimtinumą 
(įskaitant tuos atvejus, kai geležinkelio įmon÷ pripažįsta prekių siunt÷jo užd÷tas 
plombas), paprastai neplombuoja geležinkelio vagonų ir jais gabenamų prekių 
pakuočių muitin÷s plombomis. Pagal šio punkto 2 dalį, išvykimo įstaigai 
nusprendus, kad geležinkelio įmon÷s naudojamos prekių identifikavimo priemon÷s 
priimtinos, joms suteikiama tokia pat reikšm÷ ir taikoma tokia pat apsauga, kaip ir 
muitin÷s įstaigų užd÷toms plomboms ir prekių identifikavimo ženklams; 
pripažinusi, kad tokios priemon÷s nepriimtinos arba jų nepakanka, išvykimo 
įstaiga plombuoja geležinkelio vagonus arba jais gabenamų prekių pakuotes 
muitin÷s plombomis arba pažymi kitais muitin÷s naudojamais identifikavimo 
ženklais. 

 
Administracin÷ byla Nr. A11-17-2005. Procesinio sprendimo kategorijos: 10.8.2; 10.8.3; 

10.8.4; 57.1; 46 
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N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
  

2005 m. sausio 25 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš 

teis÷jų Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Artūro Drigoto, Birut÷s Janavičiūt÷s, Sigitos 
Rud÷nait÷s ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas),  

sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovams Ievai Grabskytei ir Mariui Jankūnui, 
atsakovų atstov÷ms Janinai Meškevič ir Valentinai Lemežienei, 
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

atsakovo Vilniaus teritorin÷s muitin÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal 
pareišk÷jo AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą atsakovams Vilniaus teritorinei muitinei, 
Muitin÷s departamentui d÷l sprendimų panaikinimo.   

Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija 

 

n u s t a t ÷ : 

 
Pareišk÷jas AB „Lietuvos geležinkeliai“ su skundu (b. l. 3–6) kreip÷si į Vilniaus 

apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 
2004 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. 16KP-03-025, 2004 m. balandžio 16 d. sprendimą 
Nr. 1AP-42-21 ir Muitin÷s departamento 2004 m. geguž÷s 19 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-86, 
išieškotus mokesčius – 68 Lt muito, 135 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio (PVM) – grąžinti 
bendrovei bei atlyginti teismo išlaidas – 100 Lt žyminio mokesčio.  

Pareišk÷jas nurod÷, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2003 m. liepos 14 d. Vaidotų 
geležinkelio stotyje iš Baltarusijos geležinkelių pri÷m÷ tvarkingus, su nepažeistomis plombomis 
vagonus Nr. 21621883 (SMGS važtaraštis Nr. 351215), Nr. 24077588 (SMGS važtaraštis 
Nr. 351216), Nr. 23407562 (SMGS važtaraštis Nr. 351217) su gaminiais iš gofruoto 
kartono. Kadangi visi šie vagonai iš Baltarusijos geležinkelių buvo priimti techniškai 
tvarkingi, su nepažeistomis plombomis bei nepažeistais užplombuotų transporto priemonių 
krovinių sekcijų išoriniais paviršiais, persverti vagonų priimant juos toliau vežti nebuvo 
teisinio pagrindo, tai Vaidotų geležinkelio poste (išvykimo įstaiga) muitinio tranzito procedūrai 
vykdyti buvo įformintas bendrojo dokumento (BD) tranzito rinkinys Nr. 3VG20801205 pagal 
min÷tuose važtaraščiuose nurodytus duomenis. Įforminus tranzito procedūrą, vagonai 
išvyko į paskirties stotį. Į Klaip÷dos teritorinę muitinę (paskirties įstaiga) visi nurodyti 
vagonai atvyko 2003 m. liepos 16 d. (SMGS važtaraščių 47 skiltyje galin÷s stoties spaudas) 
techniškai tvarkingi, su nepažeistomis plombomis, tod÷l pagal Geležinkelio transporto 
kodekso (1996 m. birželio 4 d. įstatymas Nr. I-1361) 57 straipsnį AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ perdav÷ krovinį krovinio gav÷jui UAB „Uosto vartai“ jo netikrinusi ir 
nedalyvavo iškraunant vagonus. 2003 m. liepos 17 d. iškraunant krovinį Klaip÷dos teritorin÷s 
muitin÷s Pilies jūrų uosto poste buvo nustatyta, kad tvarkinguose, su nepažeistomis siunt÷jo 
plombomis vagonuose Nr. 21621883, Nr. 24077588 ir Nr. 23407562 yra 40 pakuočių 
(1000 d÷žių) trūkumas. Buvo surašytas prekių patikrinimo aktas, kuriame užfiksuotas šis 
trūkumas ir konstatuota, kad į paskirties įstaigą visi nurodyti vagonai atvyko su 
nepažeistomis plombomis. Pareišk÷jas pažym÷jo, jog Muitin÷s departamento direktoriaus 
2000 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 26 patvirtintos Geležinkeliu gabenamų prekių 
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(krovinių) važtos dokumentų muitinio įforminimo tvarkos 4 priede nurodyta, kad iš 
Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką įvažiuojančių prekinių traukinių muitinio 
tranzito procedūra įforminama Vaidotų ir Panerių geležinkelio stotyse. Kadangi vagonai 
Nr. 21621883, Nr. 24077588 ir Nr. 23407562 iš Baltarusijos geležinkelių buvo priimti 
tvarkingi, su nepažeistomis plombomis, Vaidotų stotyje prek÷s buvo deklaruotos pagal 
siunt÷jo SMGS važtaraščiuose Nr. 351215, Nr. 351216 bei Nr. 351217 nurodytus 
duomenis. Pareišk÷jas taip pat pažym÷jo, kad Geležinkelio transporto kodekso 
57 straipsnyje nurodyta, jog geležinkelio įmon÷ galin÷je stotyje gav÷jui išduoda krovinį jo 
netikrindama, jei krovinys atvežtas tvarkingu vagonu su nepažeistomis plombomis, o 
61 straipsnio 4 ir 5 punktuose bei Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 
(SMGS) 23 straipsnio 4 paragrafo 3 punkte – kad geležinkelio įmon÷ už krovinio trūkumą 
neatsako, jei krovinys buvo atvežtas tvarkingu vagonu su nepažeistomis plombomis. Be to, AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ priima vežti krovinius iš kitų šalių geležinkelių, netikrinusi jų svorio, 
vienetų skaičiaus, būkl÷s, jeigu jie atvežti tvarkingu vagonu su nepažeistomis plombomis. 
Min÷ti vagonai buvo atvežti į Vaidotų geležinkelio postą (išvykimo įstaiga) ir Pilies jūrų uosto 
postą (paskirties įstaiga) tvarkingi, su nepažeistomis siunt÷jo plombomis. Faktą, kad plombos 
nepažeistos, konstatavo ir muitin÷s pareigūnas, pasirašęs prekių patikrinimo aktą. Tai įrodo, 
kad prekių trūkumas atsirado ne Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, tod÷l skola 
muitinei Muitin÷s kodekso 188 straipsnio pagrindu negali atsirasti. Muitin÷s kodekso 39 ir 
41 straipsniuose įtvirtintos prievol÷s įvykdytos tinkamai, nes prek÷s pristatytos į muitin÷s 
nurodytą vietą nepažeigžiant muitin÷s nustatytų terminų bei pateiktos muitinei. Atsakomyb÷ 
pagal Muitin÷s kodekso 94 straipsnio l dalį negali kilti, nes į paskirties muitin÷s įstaigą 
pristat÷ visas faktiškai į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją įvežtas prekes su 
nepažeistomis muitin÷s plombomis ir (arba) identifikavimo ženklais bei nepažeistais 
užplombuotų transporto priemonių krovinių sekcijų išoriniais paviršiais su išvykimo 
muitin÷s įstaigoje įforminta muitin÷s deklaracija bei kitais privalomais dokumentais. Be to, 
krovinio gav÷jas bei kitų šalių geležinkeliai pretenzijų AB „Lietuvos geležinkeliai“ d÷l krovinio 
trūkumo nepareišk÷, vadinasi, bendrov÷ tinkamai įvykd÷ visus su vežimu susijusius 
įsipareigojimus. Faktas, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ deklaracijoje nurod÷ didesnį 
prekių kiekį, nei buvo rasta paskirties įstaigoje, neįrodo, kad į Lietuvos Respubliką buvo 
įvežtas didesnis prekių kiekis arba trūkstamos prek÷s buvo prarastos procedūros vykdymo 
metu, tod÷l n÷ra teisinio pagrindo konstatuoti skolos muitinei atsiradimą. Pareišk÷jas r÷m÷si 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugs÷jo 18 d. nutartimi administracin÷je 
byloje Nr. A2-911/2002, 2003 m. liepos 15 d. nutartimi administracin÷je byloje Nr. A5-656/2003, 
2003 m. spalio 28 d. nutartimi administracin÷je byloje Nr. A2-1029/2003. 

Atsakovas Vilniaus teritorin÷ muitin÷ atsiliepime į pareišk÷jo AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ skundą (b. l. 56–58) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Vilniaus teritorin÷ muitin÷ nurod÷, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra muitinio 
tranzito procedūros vykdytoja, tod÷l vadovaujantis Muitin÷s kodekso 94 straipsnio l dalimi 
atsako už tai, jog visos prek÷s būtų pateiktos paskirties įstaigai. Kadangi šis įsipareigojimas 
nebuvo įvykdytas, tai pagal Muitin÷s kodekso 188 straipsnį atsirado skola muitinei, o AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ laikoma skolininke. Be to, pagal 1996 m. balandžio 15 d. garantijų 
teikimo ir pripažinimo sutartį Nr. JD-244-19K91, pasirašytą su Muitin÷s departamentu, AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ teikia bendrąją garantiją muitinio tranzito procedūrai ir 
privalo vykdyti įsipareigojimus, susijusius su prek÷ms taikoma procedūra. Pažym÷jo, kad 
pagal Muitin÷s kodekso 39 ir 41 straipsnius į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją prekes 
įvežęs asmuo atsako už šių prekių pristatymą į nurodytą muitin÷s įstaigą bei jų pateikimą 
muitinei. Šiuo gaminių iš gofruoto popieriaus trūkumo atsiradimo atveju asmuo, 
atsakingas už įvežtų pagal SMGS važtaraščius prekių gabenimą bei jų pateikimą muitinei, yra 
AB „Lietuvos geležinkeliai“. Bendrov÷ yra ne tik muitinio tranzito procedūros vykdytoja, 
bet ir deklarant÷. Pagal finansų ministro 2000 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3 patvirtintų Prekių 
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deklaravimo ir muitinio tikrinimo nuostatų 46 punktą deklarantas atsako už deklaracijoje 
pateiktos informacijos teisingumą, kartu su deklaracija pateiktų dokumentų tikrumą ir visų 
prievolių, susijusių su deklaracijoje nurodytos muitin÷s procedūros taikymo pradžia, 
įvykdymu. AB „Lietuvos geležinkeliai“, įformindama muitinio tranzito procedūrą Vaidotų 
geležinkelio poste, prekes deklaravo pagal važtos dokumentuose nurodytą kiekį, kartu 
prisiimdama tranzito procedūros vykdytojos įsipareigojimus SMGS važtaraštyje 
nurodytam prekių kiekiui. Kadangi bendrov÷ nepateik÷ dokumentų, įrodančių, kad prek÷s 
nebuvo įvežtos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją ir prekių trūkumo nepagrind÷ 
Muitin÷s kodekso 190 straipsnyje nurodytomis priežastimis, tai Vilniaus teritorin÷ 
muitin÷ 2004 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 16KP-03-025 pagal BD tranzito rinkinį 
Nr. 3VG20801205 (2003 m. liepos 14 d.) įregistravo 203 Lt (135 Lt PVM ir 68 Lt muito 
mokesčių) skolą muitinei. AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra atsakinga už įsipareigojimų vykdymą 
Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, t. y. už visų prekių, deklaruotų dokumentuose, 
pristatymą muitinei. Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 2004 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. l6KP-
03-025 pagrįstai buvo įregistruota skola muitinei. Vilniaus teritorin÷ muitin÷ r÷m÷si Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. balandžio 8 d. nutartimi administracin÷je byloje 
Nr. A10-385/2003, 2003 m. spalio 29 d. nutartimi administracin÷je byloje Nr. A11-1102/2003, 
2004 m. kovo 4 d. sprendimu administracin÷je byloje Nr. A3-152/2004. 

Atsakovas Muitin÷s departamentas atsiliepime į pareišk÷jo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
skundą (b. l. 76–77) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Muitin÷s departamentas nurod÷, kad prek÷s, kurioms buvo įformintas BD tranzito 
rinkinys Nr. 3VG20801205 (2003 m. liepos 14 d.), į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją 
buvo atgabentos tvarkingais vagonais su nepažeistomis siunt÷jo plombomis. Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1610 patvirtintos 
Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos (toliau – Tvarka) 11 punktu, muitin÷, 
įformindama muitinio tranzito procedūrą, turi teisę pripažinti kitų valstybių muitin÷s įstaigų 
užd÷tas plombas ir identifikavimo ženklus. Jiems suteikiama tokia pat reikšm÷, kaip ir 
Lietuvos Respublikos muitin÷s įstaigų užd÷toms plomboms bei identifikavimo ženklams, taip 
pat, vadovaujantis tvarkos 10 punktu, jie turi būti nurodyti muitin÷s deklaracijoje. Tačiau 
šiuo atveju prek÷s per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją buvo gabenamos 
neužplombuotos nei Lietuvos muitin÷s, nei kitos valstyb÷s muitin÷s įstaigos plombomis. 
Įvežusi prekes į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, AB „Lietuvos geležinkeliai“ išvykimo 
muitin÷s įstaigoje jas deklaravo pagal SMGS važtaraščiuose nurodytus duomenis, taip 
pripažindama, kad į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją įveža važtaraščiuose nurodytą 
prekių kiekį. Pagal Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos 3 punktą visos prek÷s, 
gabenamos taikant muitinio tranzito procedūrą, turi būti deklaruojamos vadovaujantis Prekių 
deklaravimo ir muitinio tikrinimo nuostatais. Muitin÷s kodekso 39 straipsnio l dalyje bei 
min÷tų nuostatų 10 ir 11 punktuose nustatyta, kad į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją 
prekes įvežęs asmuo, laikydamasis muitin÷s nustatyto maršruto ir vadovaudamasis muitin÷s 
nurodymais, privalo jas per muitin÷s nustatytą laiką pristatyti į nurodytą muitin÷s įstaigą arba į 
kitą vietą. Asmuo (muitinio tranzito procedūros vykdytojas, vež÷jas, ekspeditorius), 
prisi÷męs atsakomybę už įvežtų į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją prekių gabenimą, 
atsako už šių prekių pristatymą į nurodytą vietą bei jų deklaravimą nustatyta tvarka, 
nepriklausomai nuo to, ar prekes gabenanti transporto priemon÷ plombuota siunt÷jo ar 
muitin÷s plombomis, ar visiškai neplombuota. Kadangi AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra 
muitinio tranzito procedūros, įformintos BD tranzito rinkiniu Nr. 3VG20801205 
nurodytoms prek÷ms, vykdytoja, tai pagal Muitin÷s kodekso 94 straipsnį bei Tvarkos 
5 punktą atsako už tai, kad visos prek÷s muitin÷s nustatytomis sąlygomis būtų pateiktos 
paskirties įstaigai. Įsipareigojimas visas prekes pateikti paskirties įstaigai nebuvo įvykdytas. 
Vadovaujantis Muitin÷s kodekso 188 straipsnio l dalies l punktu ir 3 dalies l punktu, skola 
muitinei atsiranda neįvykdžius bent vieno iš įsipareigojimų, susijusių su prek÷ms, už kurias 
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nustatyti importo muitai ir mokesčiai, taikoma muitin÷s procedūra. Muitinio tranzito procedūros 
atlikimo tvarkos 19 punkte nustatyta, kad nuo importo ar eksporto muitų ar mokesčių mok÷jimo 
už prekes, kurioms taikoma muitinio tranzito procedūra, atleidžiama, jeigu muitinio tranzito 
procedūros vykdytojas (vež÷jas) pateikia muitinei dokumentus, įrodančius, kad prek÷s buvo 
sunaikintos, negrąžinamai prarastos arba sugadintos d÷l nelaimingo atsitikimo, nenugalimos 
j÷gos (force majeure) arba sugedo d÷l savo prigimties. Procedūros vykdytojas AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ dokumentų, liudijančių, kad prek÷s, deklaruotos nurodytuose bendrojo 
dokumento tranzito rinkiniuose, buvo prarastos d÷l tokių aplinkybių arba kad prekių trūkumas 
atsirado ne Lietuvos Respublikos, o užsienio valstyb÷s muitų teritorijoje, nepateik÷, tod÷l 
Vilniaus teritorin÷ muitin÷ pagrįstai įregistravo importo skolą ir apie tai informavo skolininką 
AB „Lietuvos geležinkeliai“. Be to, pareišk÷jas skundą iš esm÷s grindžia Tarptautinio 
krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) nuostatomis, reglamentuojančiomis 
santykius tarp prekių siunt÷jo, gav÷jo bei geležinkelių ir yra jiems (geležinkeliams, krovinių 
siunt÷jams ir gav÷jams) privalomos, tačiau šis susitarimas nereglamentuoja santykių su 
muitine. Nepagrįsti ir pareišk÷jo skundo teiginiai apie analogiškas bylas, išnagrin÷tas 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Taip pat galima pateikti pavyzdžių, kai 
panašiose bylose AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundai buvo atmesti (administracin÷ byla 
Nr. A11-1102/2003 ir kt.).  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu (b. l. 93–
96) pareišk÷jo AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino 
Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 2004 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. 16KP-03-025 ir 2004 m. 
balandžio 16 d. sprendimą Nr. 1AP-42-21 bei įpareigojo Vilniaus teritorinę muitinę grąžinti 
pareišk÷jui išieškotus mokesčius. Teismas nutrauk÷ administracinę bylą d÷l reikalavimo 
panaikinti Muitin÷s departamento 2004 m. geguž÷s 19 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-86; priteis÷ 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ naudai iš Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 100 Lt žyminio mokesčio. 

Teismas pažym÷jo, kad iš Muitin÷s kodekso 188 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 
94 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 39, 41 straipsnių nuostatų turinio matyti, jog importo skola 
muitinei Muitin÷s kodekso 188 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu d÷l nustatytos muitinio 
tranzito procedūros vykdytojo pareigos neįvykdymo gali atsirasti tik tokiu atveju, jeigu būtų 
įrodyta, kad iš tikrųjų į paskirties muitin÷s įstaigą buvo pristatytos ne visos į Lietuvos 
Respublikos muitų teritoriją įvežtos prek÷s. Šiuo atveju n÷ra pagrindo konstatuoti, kad 
pareišk÷jas, vykdydamas muitinio tranzito procedūrą, į paskirties muitin÷s įstaigą pristat÷ ne 
visas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją įvežtas prekes. Paskirties muitin÷s įstaigoje 
atliktų prekių patikrinimo aktuose n÷ra žymų apie tai, kad vagonai netvarkingi, pažym÷ta, jog 
vagonų plombos nepažeistos. Kad vagonai į paskirties muitin÷s įstaigą atvyko techniškai 
tvarkingi ir su nepažeistomis siunt÷jo plombomis, pažym÷ta atsakovo sprendimuose d÷l 
mok÷tinų mokesčių įregistravimo. Aplinkyb÷, kad krovinys į paskirties muitin÷s įstaigą 
pristatytas tvarkingame vagone su nepažeistomis siunt÷jo plombomis, yra pakankama 
konstatuoti, jog prekių trūkumas negal÷jo atsirasti jas gabenant Lietuvos Respublikos muitų 
teritorija. Vagonų plombos nebuvo pažeistos, ir deklaracijoje buvo nurodytas prekių kiekis 
pagal gabenimo dokumentus. Teismas pažym÷jo, kad esant šioms aplinkyb÷ms darytina 
išvada, jog tas faktas, kad pareišk÷jas muitin÷s deklaracijoje nurod÷ didesnį prekių kiekį, nei 
buvo rasta paskirties muitin÷s įstaigoje, neįrodo, kad į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją 
buvo įvežtas didesnis prekių kiekis. Teismas taip pat pažym÷jo, kad atsakovo atstovai nurod÷, 
jog kroviniai atvyko be muitin÷s plombų, tačiau nenurod÷ motyvų, kod÷l ir kiek ši aplinkyb÷ 
susijusi su keliamu ginču. Faktas, kad vagonai buvo plombuoti siunt÷jo, o muitin÷je 
papildomai nebuvo plombuojami, nekeičia šiame sprendime padarytų išvadų. N÷ra pagrindo 
teigti, jog d÷l to, kad užsienio šalies muitin÷s plombomis vagonai nebuvo užplombuoti, 
prek÷s buvo prarastos Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje. Taigi pareišk÷jo skundžiami 
sprendimai turi būti panaikinami, kaip tai numatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 
(ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Teismas nurod÷, kad Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 
2002 m. rugpjūčio 23 d. sprendimais įregistruotos mok÷tinų mokesčių sumos išieškotos ne 
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ginčo tvarka. Pareišk÷jo reikalavimas grąžinti išieškotus mokesčius tenkintinas vadovaujantis 
Muitin÷s kodekso 219 straipsnio 1 dalimi; pažym÷jo, kad Muitin÷s departamento sprendimas, 
kuriuo atmestas pareišk÷jo skundas d÷l Vilniaus teritorin÷s muitin÷s sprendimų, n÷ra ginčo 
dalykas, nes nesuk÷l÷ pareišk÷jams tiesioginių teisinių pasekmių, tod÷l bylos dalis d÷l šios 
institucijos sprendimo nutraukiama pagal ABTĮ 101 straipsnio 1 punktą. Patenkinus 
pareišk÷jo skundą, iš atsakovo pareišk÷jui priteisiama 100 Lt žyminio mokesčio. 

Atsakovas Vilniaus teritorin÷ muitin÷ apeliaciniame skunde (b. l. 100–103) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – palikti galioti Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 2004 m. vasario 24 d. 
sprendimą Nr. 16KP-03-025 ir 2004 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. 1AP-42-21. 

Vilniaus teritorin÷ muitin÷ teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai 
aiškino Muitin÷s kodekso nuostatas ir neatsižvelg÷ į Tvarkoje įtvirtintas teis÷s normas, tod÷l 
skundžiamas teismo sprendimas yra neteis÷tas, nepagrįstas, naikintinas (ABTĮ 86 straipsnio 
1 dalis, 143 straipsnis). Ji nurodo, kad teismas teig÷, jog aplinkyb÷, kad krovinys į paskirties 
įstaigą pristatytas tvarkingame vagone su nepažeistomis siunt÷jo plombomis, yra pakankama 
konstatuoti, jog prekių trūkumas negal÷jo atsirasti jas gabenant Lietuvos Respublikos muitų 
teritorija. Tačiau vadovaujantis Tvarka yra pripažįstamos tik muitin÷s plombos. Pagal šios 
tvarkos 39 punktą teisin÷ reikšm÷ suteikiama tik muitin÷s įstaigų, o ne siunt÷jo užd÷toms 
plomboms. Siunt÷jo plombos dedamos nedalyvaujant muitin÷s pareigūnams, tod÷l tik 
muitin÷s plombų buvimas garantuoja, kad nebus pri÷jimo prie krovinio. Be to, teismas 
nurod÷, kad iš Muitin÷s kodekso 188 straipsnio l dalies l punkto, 94 straipsnio l dalies 
l punkto, 39 ir 41 straipsnių nuostatų turinio matyti, jog importo skola muitinei d÷l 
nustatyto muitinio tranzito procedūros vykdytojo pareigos neįvykdymo gali atsirasti tik 
tokiu atveju, jei būtų įrodyta, kad iš tikrųjų į paskirties muitin÷s įstaigą buvo pristatytos 
ne visos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją įvežtos prek÷s. Atsakovas pažymi, 
kad muitin÷ konstatuoja faktą, jog ne visos prek÷s, deklaruotos išvykimo įstaigoje 
įformintame bendrajame dokumente, pristatytos į paskirties įstaigą. Tuo tarpu AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ privalo pagrįsti įrodymais priešingą faktą, t. y. kad ne visos 
prek÷s, deklaruotos įvažiavus į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją išvykimo įstaigoje, 
buvo įvežtos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją. Pastarąjį faktą bendrov÷ turi 
pagrįsti dokumentais, o ne tik prielaidomis. Kadangi šiuo atveju jokie dokumentai, 
pagrindžiantys faktą, jog prekių buvo deklaruota daugiau, nei iš tikrųjų įvežta į 
Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, muitinei nebuvo pateikti, buvo įregistruota importo 
mokesčių skola muitinei. Beje, tokias išvadas yra padaręs ir Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2003 m. balandžio 8 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A10-
385/2003, 2003 m. spalio 29 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr.  A11-1102/2003, 2004 m. 
kovo 4 d. sprendime administracin÷je byloje Nr.  A3-152/2004. 

Atsakovas Muitin÷s departamentas atsiliepime į atsakovo Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 
apeliacinį skundą (b. l. 106–107) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – palikti galioti Vilniaus 
teritorin÷s muitin÷s 2004 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. 16KP-03-025 ir 2004 m. balandžio 
16 d. sprendimą Nr. 1AP-42-21. 

Muitin÷s departamentas nurodo, kad sutinka su Vilniaus teritorin÷s muitin÷s apeliaciniu 
skundu ir jame išd÷stytais argumentais; teigia, jog įvertinus Muitin÷s kodekso 38 straipsnio 
1 dalies, 39, 41 straipsnių, 94 straipsnio 1 dalies, Tvarkos 5 punkto, Prekių deklaravimo ir 
muitinio tikrinimo nuostatų 46 punkto nuostatas darytina išvada, kad AB „Lietuvos 
geležinkeliai“, deklaruodama prekes muitinei (išvykimo įstaigoje), pripažino, jog prek÷s 
įvežtos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją. Byloje n÷ra įrodymų, patvirtinančių, kad 
SMGS važtaraščiuose ir muitin÷s deklaracijose nurodytas neteisingas gabenamų prekių kiekis. 
Taip pat n÷ra įrodymų, kad trūkstamos prek÷s nebuvo įvežtos į Lietuvos Respublikos muitų 
teritoriją. Byloje esantys SMGS važtaraščiai ir bendrojo dokumento tranzito rinkiniai 
patvirtina, koks prekių kiekis buvo įvežtas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją ir 
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deklaruotas muitin÷je (išvykimo įstaigoje). Prekių patikrinimo akte užfiksuotas paskirties 
įstaigoje nustatytas prekių trūkumas. Pareišk÷jas, vykdydamas muitinio tranzito procedūrą, 
neįvykd÷ įsipareigojimo, kad visos prek÷s, deklaruotos išvykimo įstaigoje, būtų pateiktos 
paskirties įstaigai, tod÷l vadovaujantis Muitin÷s kodekso 188 straipsnio 1 dalies 1 punktu 
atsirado skola muitinei.  

Pareišk÷jas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime į atsakovo Vilniaus teritorin÷s 
muitin÷s apeliacinį skundą (b. l. 108–110) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. 

Pareišk÷jas teigia, kad tinkamai įvykd÷ įsipareigojimus, susijusius su muitinio tranzito 
procedūra, tod÷l negali būti taikoma Muitin÷s kodekso 94 straipsnyje numatyta atsakomyb÷. 
Be to, už neteisingų duomenų pateikimą deklaracijoje jis nebuvo patrauktas administracin÷n 
atsakomyb÷n pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (ATPK) 2092 straipsnį. 
Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teisin÷ reikšm÷ suteikiama tik muitin÷s įstaigų, o ne siunt÷jo 
užd÷toms plomboms. Ginčo vagonams atvykus į Vilniaus teritorin÷s muitin÷s Vaidotų 
geležinkelio postą (išvykimo įstaiga), muitin÷s pareigūnai, patikrinę dokumentus ir vagonus, 
įformino tranzito procedūrą, o geležinkelio vagonų muitin÷s plombomis neplombavo, 
vadinasi, išvykimo įstaigos pareigūnai pripažino, kad geležinkelio įmon÷s panaudotos prekių 
identifikavimo priemon÷s yra priimtinos, tod÷l joms suteik÷ tokią pat reikšmę bei apsaugą 
kaip ir muitin÷s įstaigos užd÷toms plomboms (Tvarkos 149 punktas). Vadovaudamasis 
Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 9 straipsnio 8 paragrafo 3 dalimi, 
Tvarkos 37 punkto 3 dalimi pareišk÷jas pažymi, kad jeigu išvykimo įstaigos muitin÷s 
pareigūnai neplombavo muitin÷s plombomis vagonų, kuriais buvo vežamos ginčo prek÷s, 
siunt÷jo užd÷tos plombos atitiko Tvarkos 34 punktą, kuriame nurodyti reikalavimai 
plomboms, kad jos būtų patikimos. Be to, plombų tipai ir numeriai yra nurodyti SMGS 
važtaraščių 45 skiltyje. Nepažeistos plombos, kurias pripažino muitin÷s įstaiga, įrodo, kad 
krovinys Lietuvos Respublikos muitų teritorija buvo gabentas saugiai. 

Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija 
 

k o n s t a t u o j a : 
 
Nagrin÷jamoje byloje sprendžiamas muitin÷s procedūros vykdytojo ir deklaranto – 

prekių vež÷jo (pareišk÷jo) – ginčo santykių atsiradimo metu galiojusio Muitin÷s kodekso 
94 straipsnio 1 dalyje nustatytos atsakomyb÷s muitinei už visų prekių pristatymą į paskirties 
muitin÷s įstaigą klausimas. Šalys skirtingai aiškina įvežtų į Lietuvos Respublikos muitų 
teritoriją prekių kiekio nustatymo būdą, tod÷l yra būtina išaiškinti Muitin÷s kodekso 
94 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą. Kolegija pažymi, kad argumentuodamas savo poziciją 
pareišk÷jas remiasi kitų teis÷s normų nuostatomis, tod÷l šioje byloje taip pat yra būtina 
pasisakyti d÷l pareišk÷jo nurodytų teis÷s normų (Geležinkelio transporto kodekso, SMGS) 
taikymo galimyb÷s. 

Kolegija konstatuoja, kad teisiniai santykiai, d÷l kurių kilo šis administracinis ginčas, 
buvo reglamentuojami Muitin÷s kodekso bei šio kodekso pagrindu priimtų teis÷s aktų. 
Muitin÷s kodekso taikymo prasme pareišk÷jas yra muitin÷s procedūros vykdytojas, atsakingas 
muitinei už prek÷ms taikomos muitin÷s procedūros reikalavimų įvykdymą (Muitin÷s kodekso 
2 straipsnio 32 punktas). Kiti prekių vežimo santykių dalyviai (prekių siunt÷jas bei gav÷jas) 
n÷ra muitin÷s procedūros dalyviai. Jų bei prekių vež÷jo tarpusavio santykius, taip pat ir 
santykius d÷l pakrautų vežimui prekių atitikimo prek÷s lydraščių (SMGS važtaraščių) 
duomenims, reglamentuoja kiti teis÷s aktai, tarp jų – pareišk÷jo nurodyti Geležinkelio 
transporto kodeksas bei SMGS. D÷l to, nagrin÷jant šį administracinį ginčą, Geležinkelio 
transporto kodekso bei SMGS nuostatos tiesiogiai netaikytinos. 

Pareišk÷jas bendrojo dokumento tranzito rinkiniu Nr. 3VG20801205 muitinei 
deklaravo, kad SMGS važtaraščiuose Nr. 351215, Nr. 351216 ir Nr. 351217 nurodyta 
informacija apie jo (pareišk÷jo) pervežamų prekių kiekį bei svorį yra teisinga. Tai reiškia, kad 
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jis prisi÷m÷ atsakomybę muitinei ir kartu rizikos faktorių būtent d÷l tokio (jo nurodyto) prekių 
kiekio ir svorio pristatymo paskirties muitin÷s įstaigai. Tai taip pat reiškia, kad, sprendžiant 
vežamų prekių tinkamo pristatymo paskirties muitin÷s įstaigai klausimą ir nesant Muitin÷s 
kodekso 64 straipsnyje numatytų aplinkybių d÷l muitin÷s deklaracijos taisymo, muitin÷ 
pagrįstai gal÷jo vadovautis pareišk÷jo (deklaranto) muitin÷s deklaracijoje pateikta informacija 
apie vežamas prekes (Muitin÷s kodekso 2 straipsnio 28 punktas). Taigi konstatuotina, kad, 
pagal bendrą Muitin÷s kodekso nustatytą taisyklę muitin÷s procedūros vykdytojo (vež÷jo) ir 
deklaranto atsakomyb÷ muitinei už vežamų prekių pristatymą paskirties muitin÷s įstaigai yra 
tiesiogiai siejama su jo (vež÷jo) deklaruotais šių prekių kiekiu ir svoriu. Išimtis iš šios 
taisykl÷s lemia konkrečios individualios aplinkyb÷s, kurių buvimas (ar nebuvimas) gali būti 
konstatuotas kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus byloje esančius įrodymus. 

Aiškinant Muitin÷s kodekso 94 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą yra būtina 
atsižvelgti į šios materialin÷s teis÷s normos formuluotę. Pagal ją muitinio tranzito procedūros 
vykdytojas atsako už visų prekių pristatymą per nustatytą terminą į paskirties muitin÷s įstaigą 
su nepažeistomis muitin÷s plombomis ir (arba) identifikavimo ženklais bei nepažeistais 
užplombuotų transporto priemonių krovinių sekcijų išoriniais paviršiais. Tokia formuluot÷ 
reiškia, kad nagrin÷jamoje normoje nurodyti reikalavimai d÷l muitin÷s plombų, 
identifikavimo ženklų bei transporto priemonių krovinių sekcijų išorinių paviršių yra 
neatsiejama reikalavimo pristatyti visas prekes dalis, t. y. n÷ vienas iš šių reikalavimų negali 
būti taikomas atskirai nuo kito. Savo ruožtu tai reiškia, kad aiškinant Muitin÷s kodekso 
94 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą yra būtina išanalizuoti Tvarkos nuostatų, 
reglamentuojančių gabenamų geležinkelių transportu vagonų (konteinerių) plombavimą, 
taikymo taisykles. Tvarkos 149 punkto 1 dalyje nustatyta, kad išvykimo įstaiga, 
atsižvelgdama į geležinkelio įmon÷s naudojamų prekių identifikavimo priemonių priimtinumą 
(įskaitant tuos atvejus, kai geležinkelio įmon÷ pripažįsta prekių siunt÷jo užd÷tas plombas), 
paprastai neplombuoja geležinkelio vagonų ir jais gabenamų prekių pakuočių muitin÷s 
plombomis. Pagal šio punkto 2 dalį, išvykimo įstaigai nusprendus, kad geležinkelio įmon÷s 
naudojamos prekių identifikavimo priemon÷s priimtinos, joms suteikiama tokia pat reikšm÷ ir 
taikoma tokia pat apsauga, kaip ir muitin÷s įstaigų užd÷toms plomboms ir prekių 
identifikavimo ženklams; pripažinusi, kad tokios priemon÷s nepriimtinos arba jų nepakanka, 
išvykimo įstaiga plombuoja geležinkelio vagonus arba jais gabenamų prekių pakuotes 
muitin÷s plombomis arba pažymi kitais muitin÷s naudojamais identifikavimo ženklais. Iš šių 
Tvarkos 149 punkto nuostatų matyti, kad siunt÷jo užd÷tos plombos išvykimo muitin÷s 
įstaigos kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinamos jų priimtinumo muitinei aspektu. 
Išvykimo įstaigai nustačius, kad siunt÷jo užd÷tos plombos Tvarkos 149 punkto taikymo 
prasme n÷ra priimtinos arba jų nepakanka (neatitinka Tvarkos 37 punkto 3 dalyje nustatytų 
sąlygų), išvykimo įstaiga privalo užplombuoti geležinkelio vagonus arba jais gabenamų 
prekių pakuotes muitin÷s plombomis arba pažym÷ti kitais muitin÷s naudojamais 
identifikavimo ženklais.  

Kolegija pažymi, kad šiuo atveju išvykimo įstaiga (Vaidotų geležinkelio postas) min÷tų 
vagonų (Nr. 21621883, Nr. 24077588 ir Nr. 23407562) neužplombavo muitin÷s plombomis. 
Teis÷s taikymo prasme tai reiškia, kad išvykimo įstaiga pripažino siunt÷jo užd÷tas plombas 
(b. l. 33, 37, 41) priimtinomis. Šios bylos nagrin÷jimo atveju tai reiškia, jog prekių iškrovimo 
metu nenustačius, kad siunt÷jo plombos yra pažeistos arba kad min÷ti vagonai turi išoriškų 
pažeidimų, laikytina, jog pareišk÷jas tinkamai įvykd÷ Muitin÷s kodekso 94 straipsnio 1 dalies 
nustatytą pareigą d÷l visų prekių pristatymo paskirties muitin÷s įstaigai šioje dalyje 
nustatytomis sąlygomis.  

Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esm÷s yra 
pagrįstas. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija 
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n u t a r i a : 
 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą palikti 

nepakeistą, o Vilniaus teritorin÷s muitin÷s apeliacinį skundą atmesti. 
Nutartis neskundžiama. 
 

 
1.3.3. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo  

 
 

1.3.3.1. D÷l teis÷s į nuosavyb÷s teisių atkūrim ą perleidimo sandorių  
 

Atsižvelgiant į specialų teisinių santykių d÷l nuosavyb÷s teisių į neteis÷tai 
nacionalizuotą  žemę atkūrimo reguliavimą, teis÷s į nuosavyb÷s teisių atkūrimą 
perleidimo sandoriai (tarp jų ir notarine forma sudaryti sandoriai) yra reikšmingi, 
t. y. sukelia Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
nustatytas teisines pasekmes tiek, kiek tai tiesiogiai yra numatyta šiame įstatyme. Ir 
priešingai, sandoriai, nenumatyti Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatyme, n÷ra reikšmingi sprendžiant teis÷s į nuosavyb÷s teisių 
atkūrimą atsiradimo ir tokios teis÷s gynimo klausimus. 

 
Administracin÷ byla Nr. A11-443-2005. Procesinio sprendimo kategorija 11.4.1 

 
N U T A R T I S 

2005 m. balandžio 19 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s (kolegijos pirminink÷) ir Edvardo 
Sinkevičiaus,  

sekretoriaujant Laurai Šiaučiulytei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Viktorui Onačko,  
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

pareišk÷jo J. B. apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. 
gruodžio 30 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo J. B. skundą atsakovui 
Utenos apskrities viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento Ignalinos rajono 
žem÷tvarkos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Utenos apskrities viršininko 
administracijai, Utenos apskrities viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento 
Zarasų rajono žem÷tvarkos skyriui d÷l įpareigojimo atlikti veiksmus.  

Teis÷jų kolegija 

 

n u s t a t ÷ : 
 

Pareišk÷jas J. B. su skundu (b. l. 1–3), kurį patikslino (b. l. 52, 77), kreip÷si į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą prašydamas įpareigoti atsakovą Utenos apskrities viršininko 
administracijos Žem÷s tvarkymo departamento Ignalinos rajono žem÷tvarkos skyrių 
(Ignalinos rajono žem÷tvarkos skyrius) parengti J. B. vardu bylą d÷l žem÷s ir miško 
nuosavyb÷s teisių atkūrimo Ignalinos seniūnijoje, Strigailiškio kadastrin÷je vietov÷je, pagal jo 
pateiktą prašymą, 2001 m. gruodžio 29 d. sutartį d÷l teisių per÷mimo iš R. R. bei P. R. ir 
Utenos apskrities viršininko 2001 m. vasario 6 d. išvadas Nr. 4140 ir Nr. 4141, o rengiant 
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žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą Ignalinos rajono Strigailiškio kadastrin÷je vietov÷je 
suprojektuoti J. B. vardu žem÷s ir miško sklypus pagal jo įgytas teises. 

Pareišk÷jas nurod÷, kad 2001 m. gruodžio 29 d. sudar÷ notarinę sutartį su R. R., pagal 
kurią jam buvo perleista teis÷ įgyti nuosavyb÷n 9,54 ha dydžio žem÷s sklypą. Ši sutartis buvo 
sudaryta remiantis Utenos apskrities viršininko 2001 m. vasario 6 d. pasirašytomis išvadomis 
Nr. 4140 ir Nr. 4141, kuriomis R. R. ir P. R. buvo pripažinta teis÷ atkurti nuosavyb÷s teisę į 
min÷tą žem÷s sklypą lygiomis dalimis; pažym÷jo, kad šios sutarties pagrindu jis kreip÷si 
pagal gyvenamąją vietą į Ignalinos rajono žem÷tvarkos skyrių su prašymu įsigyti žemę ir 
mišką. Utenos apskrities viršininko 2002 m. geguž÷s 10 d. įsakymu Nr. 10-08-268 jis buvo 
įtrauktas į asmenų, kuriems Ignalinos rajone turi būti neatlygintinai perduota žem÷ ir miškas, 
rengiant žem÷s reformos žem÷tvarkos projektus, sąrašą. 2004 m. balandžio 21 d. raštu jis 
kreip÷si į Ignalinos rajono žem÷tvarkos skyrių ragindamas vykdyti įstatymų reikalavimus. 
2004 m. balandžio 30 d. gavo atsakymą, kad šis skyrius negali suprojektuoti žem÷s sklypo, 
nes Utenos apskrities viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento Zarasų rajono 
žem÷tvarkos skyrius (Zarasų rajono žem÷tvarkos skyrius) atsisako pareišk÷jo vardu perrašyti 
min÷tas išvadas d÷l žem÷s ir miško neatlygintino perdavimo. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad 
atsisakymas motyvuojamas tuo, jog Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatyme (Atkūrimo įstatymas) nenumatytos sąlygos teisių per÷m÷jams pakartotinai 
perleisti teisę į žem÷s nuosavyb÷s teisių atkūrimą kitiems asmenims. D÷l to sandoris 
laikytinas niekiniu, o apskrities viršininko išvada – nepakankamu pagrindu sudaryti tokiems 
sandoriams sudaryti. Pareišk÷jas teig÷, kad atsakovo atsisakymą projektuoti žem÷s sklypą 
vertina kaip nepagrįstą ir neteis÷tą vilkinimą perduoti jam žemę, į kurią teisę įgijo pagal 
teis÷tą sandorį. 

Atsakovas Ignalinos rajono žem÷tvarkos skyrius ir trečiasis suinteresuotas asmuo 
Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareišk÷jo J. B. skundą (b. l. 32–33) 
praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nurod÷, kad Ignalinos rajono žem÷tvarkos 
skyriuje J. B. ar P. R. vardu n÷ra parengta nuosavyb÷s teisių į žemę, mišką atkūrimo byla; 
pažym÷jo, kad vykdant žem÷s reformą kaimo vietov÷je žem÷s sklypai piliečiams 
projektuojami laikantis Žem÷s reformos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1998 m. 
balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žem÷s reformos vykdymo kaimo vietov÷je 
tvarkos (Tvarka), Žem÷s ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 
patvirtintos Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 
(Metodika). Nustačius laisvos žem÷s fondą, žem÷, miško sklypai ar vandens telkiniai, kuriuos 
numatoma piliečiams perduoti nuosavyb÷n neatlygintinai, projektuojami laikantis Žem÷s 
reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos piliečių, įsigyjančių žemę, mišką ar vandens 
telkinius, eil÷s bei Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 13 dalies nuostatų, o nuosavyb÷s teis÷s į 
juos atkuriamos tik apskrities viršininkui patvirtinus žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą. 
Strigailiškio kadastro vietov÷je, kurioje lygiavertį žem÷s, miško sklypą pageidauja gauti 
pareišk÷jas, žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto papildymo darbai numatomi prad÷ti 
vykdyti po to, kai bus parengti šioje kadastro vietov÷je esančių į vienkiemius neišskirstytų 
(r÷žinių) kaimų žem÷s reformos žem÷tvarkos projektai. Utenos apskrities viršininkas 2004 m. 
sausio 7 d. įsakymu Nr. 16-10 „D÷l žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo į 
vienkiemius neišskirstytuose (r÷žiniuose) kaimuose Ignalinos rajone“ patvirtino darbų 
užduotis, pagal kurias 2004–2005 m. bus rengiami žem÷s reformos žem÷tvarkos projektai į 
vienkiemius neišskirstytuose (r÷žiniuose) kaimuose. Utenos apskrities viršininko 2002 m. 
geguž÷s 10 d. įsakymu Nr. 10-08-268 „D÷l sąrašų patvirtinimo Ignalinos rajone“ yra 
patvirtinti piliečių, pageidaujančių susigrąžinti, gauti nuosavyb÷n neatlygintinai, pirkti, 
nuomoti sąrašai, kurie sudaromi pagal gaunamus prašymus (išvadas) kas tris m÷nesius. Pagal 
šiuos sąrašus kadastro vietov÷s projekto autorius sugrupuoja gautus prašymus pagal įstatymo 
nustatytą eiliškumą. Sąrašas yra juridinis pagrindas projekto autoriui organizuoti žem÷s 
sklypų projektavimo darbus. Toks sąrašas Strigailiškio kadastro vietovei dar neparengtas, nes 
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Utenos apskrities viršininkas 2004 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 16-10 paved÷ projekto 
autoriams pirmiausia rengti žem÷s reformos žem÷tvarkos projektus į vienkiemius 
neišskirstytuose (r÷žiniuose) kaimuose.  

Trečiasis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono žem÷tvarkos skyrius su skundu nesutiko 
(b. l. 70–71). 

Zarasų rajono žem÷tvarkos skyrius nurod÷, kad dokumentai (2001 m. vasario 6 d. 
išvados Nr. 4140 ir Nr. 4141), kurių pagrindu 2001 m. gruodžio 29 d. buvo sudaryta sutartis, 
yra kitos paskirties dokumentai. Jie suteikia piliečiui teisę gauti nuosavyb÷n kitoje vietoje 
lygiavertį žem÷s (miško) sklypą, bet ne atlikti notarinius veiksmus. Šios išvados buvo 
parengtos ir adresuotos ne notarinei įstaigai, bet Ignalinos rajono Ignalinos seniūnijos 
žem÷tvarkos specialistams. Be to, 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus Civiliniam kodeksui (CK), 
teis÷s tapo šio kodekso reguliuojamų santykių dalyku. Galimyb÷ perleisti nuosavyb÷s teises į 
žemę buvo numatyta Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje, tačiau jas perleisti buvo galima 
tik CK numatytais pagrindais, pvz., teisių pirkimo–pardavimo ar dovanojimo sutartimis. Pagal 
2001 m. gruodžio 29 d. sutartį neaišku, kaip (atlygintinai ar neatlygintinai) J. B. įgijo teises į 
žem÷s nuosavyb÷s teisių atkūrimą. Pareišk÷jo teis÷ į Zarasų rajone, Pratkūnų kaime, tur÷tos 
9,54 ha žem÷s nuosavyb÷s teisių atkūrimą buvo įgyta pažeidžiant Atkūrimo įstatymo 
2 straipsnio 3 dalį bei CK reikalavimus, tod÷l ji nesuteikia jam teis÷s reikalauti lygiaverčio 
žem÷s sklypo pagal Atkūrimo įstatymo 16 straipsnį.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu 
(b. l. 87–91) pareišk÷jo J. B. skundą atmet÷. 

Teismas, ištyręs bylos dokumentus, pažym÷jo, kad ginčas yra kilęs d÷l to, ar J. B. turi 
teisę į lygiavertį žem÷s sklypą pagal Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punktą. 
Vadovaudamasis Atkūrimo įstatymo (2001 m. gruodžio 11 d. redakcija, galiojusi iki 2002 m. 
sausio 14 d.) 2 straipsnio 1, 3 dalimis teismas nurod÷, jog įstatymų leid÷jas nustat÷ baigtinį 
sąrašą, kam piliečiai notariškai patvirtinta sutartimi gali perleisti nuosavyb÷s teises į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą. Įstatyme nenumatyta galimyb÷ teisių per÷m÷jams nuosavyb÷s teises į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą dar kartą perleisti tretiesiems asmenims. Teismas nustat÷, kad 
A. R. nuosavyb÷s teisę į t÷vo valdytą žem÷s sklypą Zarasų rajono Pratkūnų kaime 1998 m. 
lapkričio 12 d. notariškai patvirtinta sutartimi perleido sūnums R. R. ir P. R. Taigi buvo 
įgyvendinta A. R., buvusio žem÷s savininko P. R. dukters, teis÷, numatyta Atkūrimo įstatymo 
2 straipsnio 3 dalyje. Teismas konstatavo, kad P. R. ir R. R., tur÷dami motinos A. R. perleistą 
nuosavyb÷s teisę į P. R. valdytą žemę, netur÷jo teis÷s jos perleisti trečiajam asmeniui – J. B. 
Vadovaudamasis CK 1.78 straipsnio 3 dalimi, 1.80 straipsnio 1 dalimi teismas padar÷ išvadą, 
kad 2001 m. gruodžio 19 d. sudaryta nuosavyb÷s teisių perleidimo sutartis tarp R. R., P. R. ir 
J. B. pripažintina niekine, nes ji prieštarauja imperatyviai įstatymo normai – Atkūrimo 
įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatai, numatančiai baigtinį asmenų, turinčių teisę perleisti 
nuosavyb÷s teises, sąrašą. Į šį sąrašą R. R. ir P. R., kuriems teises perleido motina A. R., 
nepatenka ir negali būti pripažįstami tinkamu 2001 m. gruodžio 29 d. sutarties subjektu. 
Niekinis sandoris laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Atsižvelgdamas į tai, 
teismas konstatavo, kad n÷ra pagrindo įpareigoti atsakovo atlikti pareišk÷jo prašomų veiksmų 
d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo. Be to, Utenos apskrities viršininko išvadose Nr. 4140 ir 
Nr. 4141 nurodyta, kad P. R. ir R. R. turi teisę atkurti nuosavyb÷s teises į P. R. valdytą 
9,07 ha žem÷s sklypą. Teismui nepateiktas dokumentas, patvirtinantis pareišk÷jo J. B. teisę į 
nuosavyb÷s teisių atkūrimą į P. R. Zarasų rajono Pratkūnų kaime valdytą žem÷s sklypą, 
suteikiant lygiavertį žem÷s sklypą Ignalinos rajone. Nesant pagrindo atkurti nuosavyb÷s teisių 
J. B., negali būti pripažinti teis÷tais jo reikalavimai įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, 
numatytus Atkūrimo įstatymo 18 straipsnyje. D÷l to pareišk÷jo skundas atmestinas kaip 
nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 88 straipsnio 1 punktas). 

Pareišk÷jas J. B. apeliaciniame skunde (b. l. 95–97) prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą – patenkinti skundą. 
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Pareišk÷jas, vadovaudamasis CK 1.136, 1.112 straipsniais, 1.2 straipsnio 1, 2 dalimis, 
1.137 straipsniu, Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalimi, teigia, kad galima viskas, kas 
neuždrausta įstatymo. Teismas, nesivadovavęs šiose teis÷s normose įtvirtintais civilin÷s teis÷s 
principais, klaidingai išaiškino įstatymą ir be teis÷to pagrindo apribojo asmenų teisę laisvai 
disponuoti savo civilin÷mis teis÷mis. Atkūrimo įstatyme n÷ra draudimo šio įstatymo 
2 straipsnio 3 dalyje pamin÷tiems asmenims perleisti savo teisę į nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą. 
Teismas klaidingai nurod÷, kad sandoryje ir Atkūrimo įstatyme numatytas nuosavyb÷s teisių 
perleidimas, nes juose kalbama apie teis÷s į nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą perleidimą, t. y. ne 
turtin÷s, o prievolių teis÷s perleidimą. Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje baigtinis 
asmenų, kuriems gali būti perleista min÷ta teis÷, sąrašas nustatytas tik 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems asmenims. Teisių per÷m÷jų veikimo laisv÷ neapribota (Atkūrimo įstatymo 
2 straipsnio 2 dalis). Tai aiškindamas kitaip, teismas pažeid÷ asmenų lygyb÷s principą, 
įtvirtintą Konstitucijos 29 straipsnyje. Pareišk÷jo nuomone, jo sudarytas sandoris 
neprieštarauja Atkūrimo įstatymui. Be to, teismas, spręsdamas d÷l sandorio pripažinimo 
niekiniu, į teismo procesą neįtrauk÷ sandorį patvirtinusios notar÷s. 

Atsakovas Ignalinos rajono žem÷tvarkos skyrius ir trečiasis suinteresuotas asmuo 
Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareišk÷jo J. B. apeliacinį skundą 
(b. l. 102–103) prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra. 

Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo tuos 
pačius argumentus kaip ir atsiliepime į skundą.  

Trečiasis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono žem÷tvarkos skyrius atsiliepime į 
pareišk÷jo J. B. apeliacinį skundą (b. l. 100) nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas yra teis÷tas ir pagrįstas; prašo atsižvelgti į jo 
atsiliepime į skundą nurodytus argumentus. 

Teis÷jų kolegija 
 

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

Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 
1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, 
kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 
22 straipsnio 1 dalį skundą (prašymą) d÷l viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto 
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų 
teis÷s ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja 
asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad 
asmuo manytų, jog jo teis÷s ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas 
asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar  interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos 
nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrin÷damas administracines bylas, privalo nustatyti, 
kuo pasireiškia pareišk÷jo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar 
asmuo, kuris kreip÷si d÷l pažeistos teis÷s (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų 
saugomus interesus), ar šios teis÷s (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. 
Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareišk÷jo teises vienu iš ABTĮ 
88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti 
skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu. 

Kolegija pažymi, kad pareišk÷jas siekia atkurti suteikiant lygiavertį žem÷s sklypą P. R. 
(mirusio 1978 m. geguž÷s 26 d.) iki žem÷s nacionalizacijos tur÷tą nuosavyb÷s teisę į 9,54 ha 
žem÷s, esančios Zarasų rajone, Pratkūnų kaime. Teisiniai santykiai d÷l neteis÷tai 
nacionalizuotos nuosavyb÷s teis÷s į žemę atkūrimo reglamentuojami specialiojo įstatymo – 
Atkūrimo įstatymo, tod÷l šioje byloje yra būtina nustatyti, ar Atkūrimo įstatymo taikymo 
prasme pareišk÷jas turi teisę į min÷tos nuosavyb÷s atkūrimą, t. y. nustatyti, ar pareišk÷jas 
patenka į Atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nustatytą piliečių, turinčių teisę į nuosavyb÷s teis÷s 
atkūrimą, sąrašą. Kolegija taip pat pažymi, kad, atsižvelgiant į specialų nurodytų teisinių 
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santykių reguliavimą, konstatuotina, kad teis÷s į nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą perleidimo 
sandoriai (tarp jų ir notarine forma sudaryti sandoriai) yra reikšmingi, t. y. sukelia Atkūrimo 
įstatymo nustatytas teisines pasekmes tiek, kiek tai tiesiogiai yra numatyta šiame įstatyme. Ir 
priešingai, sandoriai, nenumatyti Atkūrimo įstatyme, n÷ra reikšmingi sprendžiant teis÷s į 
nuosavyb÷s teisių atkūrimą atsiradimo ir tokios teis÷s gynimo klausimus.  

Iš bylos matyti, kad P. R. tur÷tos nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo procedūra buvo prad÷ta 
pagal jo dukters A. R. atitinkamą prašymą. Notarine forma sudaryta 1998 m. lapkričio 12 d. 
sutartimi A. R. perleido lygiomis dalimis teisę į šios nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą savo sūnums 
R. R. ir P. R.. Atkūrimo įstatymo taikymo prasme po šios sutarties sudarymo min÷tos 
nuosavyb÷s teis÷s procedūros dalyviais (Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio taikymo prasme 
tinkamais subjektais) tapo R. R. ir P. R., nes pagal tuo metu galiojusią šio straipsnio redakciją 
A. R. ir R. R. bei P. R. atitinkamai tur÷jo teisę perleisti ir teisę įsigyti tokio sandorio 
sudarymo būdu teisę į P. R. tur÷tos nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą. Tačiau tai nereiškia, kad šios 
teis÷s įgij÷jai (R. R. ir P. R.) savaime pateko į Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą subjektų sąrašą. Tokia išvada darytina analizuojant nurodyto sandorio metu ir iki 
šiol galiojusių Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies redakcijas, kuriose (n÷ viename šios 
straipsnio dalies punkte) nebuvo ir n÷ra atskirai nurodyti tokiu būdu įgiję teisę į nuosavyb÷s 
teisių atkūrimą subjektai. Be to, šios išvados teisingumą patvirtina ir straipsnio 2 dalis, iš 
kurios matyti, kad asmenų priskyrimas straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytiems 
subjektams (šiuose punktuose nurodytų asmenų mirties atveju) yra siejamas ne tik su formaliu 
priklausymu šiai piliečių grupei, bet ir su aplinkybe, kad būtent jie buvo padavę prašymus 
atkurti nuosavyb÷s teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. (Pareišk÷jas netur÷jo giminyst÷s ar 
testamentinių ryšių su buvusiu žem÷s savininku P. R., tod÷l negal÷jo inicijuoti P. R. 
nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo procesą atitinkamo prašymo padavimo būdu). Taigi 
konstatuotina, kad R. R. ir P. R. nei formaliai, nei pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 
nuostatų aiškinimą nepriklaus÷ straipsnio 1 dalyje nustatytai piliečių kategorijai.  

Pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį (2001 m. rugpjūčio 3 d. įstatymo Nr. IX-
489 redakcija, galiojusi nuo 2001 m. rugpjūčio 17 d. iki 2002 m. sausio 18 d.) teis÷ į 
nuosavyb÷s teisių atkūrimą gal÷jo būti perleista notariškai patvirtinta sutartimi „kitiems 
asmenims“, tačiau tai gal÷jo padaryti tik straipsnio 1 dalyje nurodyti piliečiai. Min÷ta, kad 
R. R. ir P. R. nepriklaus÷ šių asmenų grupei, tod÷l, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus 
argumentus d÷l specialaus nuosavyb÷s teisių atkūrimo reguliavimo, konstatuotina, kad 
Atkūrimo įstatymo taikymo prasme R. R. ir P. R. bei pareišk÷jo 2001 m. gruodžio 31 d. 
sudaryta sutartis d÷l teisių perleidimo n÷ra reikšminga, t. y. ji negali būti laikoma teisiniu 
(Atkūrimo įstatymo numatytu) pagrindu atsirasti pareišk÷jo teisei į P. R. tur÷tos nuosavyb÷s 
teis÷s atkūrimą, o teismui apginti šią teisę vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose 
numatytų būdų. 

Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas pripažintinas pagrįstu. 
Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo. 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 
1 punktu teis÷jų kolegija 

n u t a r i a : 
 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o J. B. apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundžiama.  
 
 

1.3.3.2. D÷l viešojo administravimo subjekto padarytų procedūrini ų pažeidimų 
įtakos administracinio akto teis÷tumui 
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ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata reiškia, kad ne kiekvienas  formalios 
procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteis÷tu, jeigu 
įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekm÷s; kriterijus, 
pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio 
akto teis÷tumui, yra tikimyb÷, kad d÷l šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas 
sprendimas.       

 
Administracin÷ byla Nr. A14-416-2005. Procesinio sprendimo kategorija 11.4.1 

 

S P R E N D I M A S 
2005 m. balandžio 22 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 
Gintaro Kryževičiaus, Nijol÷s Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷) ir Sigitos Rud÷nait÷s 
(praneš÷ja), 

sekretoriaujant Giedrei Telksnienei, 
dalyvaujant Lietuvos Respublikos Generalin÷s prokuratūros atstovei prokurorei 

Sonatai Galentienei, 
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Vytautui Valašinui, 
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal trečiojo 

suinteresuoto asmens D. V. apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. gruodžio 24 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal generalinio prokuroro 
pavaduotojos Vaidos Urmonait÷s prašymą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, 
tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijos Elektr÷nų 
žem÷tvarkos skyriui, D. V. d÷l sprendimų panaikinimo. 

 

Teis÷jų kolegija 

 
n u s t a t ÷ : 
 

Generalinio prokuroro pavaduotoja Vaida Urmonait÷ kreip÷si į teismą ir praš÷ 
panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. 79-7342 „D÷l 
nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žeme (mišką) kaimo vietov÷je pilietei D. V.“ bei 2000 m. 
geguž÷s 22 d. sprendimą Nr. 79-7990 „D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo 
vietov÷je pilietei D. V.“ ir perduoti juose minimus žem÷s sklypus į laisvos valstybin÷s žem÷s 
fondą. Generalinio prokuroro pavaduotoja nurod÷, kad min÷ti sprendimai yra priimti, 
nesilaikant teis÷s aktų reikalavimų. Pagal Žem÷s reformos vykdymo kaimo vietov÷je tvarkos, 
patvirtintos Vyriausyb÷s 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385, 5 punktą piliečių, kurie 
prašymus d÷l lygiaverčių žem÷s sklypų atitinkamoje kadastrin÷je vietov÷je pateikia, 
pasibaigus parengiamųjų darbų terminui, sąrašus turi patvirtinti apskrities viršininkas. D. V. 
tokius prašymus pateik÷, pasibaigus nustatytam terminui. Tačiau Vilniaus apskrities 
viršininkas jos į atitinkamą sąrašą neįtrauk÷, tod÷l žem÷s sklypai Nr. 306 Katiliškių kaime ir 
Nr. 553 Kakliniškių kaime suprojektuoti nepagrįstai. Generalinio prokuroro pavaduotoja 
nurod÷, kad 1,50 ha ploto žem÷s sklypas D. V. buvo suprojektuotas, neturint nuosavyb÷s 
teises patvirtinančių dokumentų ir parengtos išvados. D. V. teisę atkurti nuosavyb÷s teises į 
žemę įsigijo 1999 m. rugs÷jo 16 d. teisių perleidimo sutartimi, o suprojektuoto žem÷s 
sklypo vieta ir ribos su pretendente buvo suderintos jau 1999 m. rugs÷jo 7 d., t. y. dar iki 
nuosavyb÷s teisių į žem÷s plotą perleidimo, iki išvados d÷l žem÷s perdavimo neatlygintinai 
nuosavyb÷n parengimo (1999 m. rugs÷jo 27 d. išvada Nr. 1855) bei prašymo pateikimo Trakų 
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rajono žem÷tvarkos skyriui d÷l lygiaverčio žem÷s sklypo įsigijimo Kakliniškių kaime, 
Ausieniškių kadastro vietov÷je. Generalinio prokuroro pavaduotoja nurod÷, kad žem÷s sklypas 
D. V. buvo suprojektuotas ne tik Ausieniškių kadastro vietov÷je, bet ir Pastr÷vio kadastro 
vietov÷je, Katiliškių kaime, kur projekto autoriumi dirbo jos sutuoktinis V. V. Generalinio 
prokuroro pavaduotoja taip pat nurod÷, kad nuosavyb÷s teis÷s D. V. atkurtos per mažiau nei 
tris m÷nesius, nors Pastr÷vio kadastrin÷je vietov÷je, pra÷jus daugiau kaip trejiems metams 
nuo to laiko, kai D. V. atkurtos nuosavyb÷s teis÷s, 48 pretendentams žem÷ negrąžinta 
natūra, 129 pretendentams – ekvivalentine natūra. 

Generalinio prokuroro pavaduotoja taip pat praš÷ atnaujinti prašymo padavimo terminą. 
Generalinio prokuroro pavaduotoja nurod÷, kad ji 2003 m. rugpjūčio 11 d. gavo Seimo 
kontrolier÷s R. Šalaševičiūt÷s pažymą d÷l pažeidimų, atkuriant D. V. nuosavyb÷s teises į ginčo 
žem÷ sklypus, bet į teismą nesikreip÷, nes atitinkamą skundą padav÷ Vilniaus apskrities 
viršininko administracija. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apskrities 
viršininko administracijos skundą paliko nenagrin÷tą. Teismui pri÷mus tokį procesinį 
sprendimą, apskrities viršininko administracija 2004 m. rugpjūčio 20 d. perdav÷ medžiagą 
prokuratūrai, kuri per įstatymų nustatytą vieno m÷nesio terminą padav÷ prašymą teismui. 

Atsakovas su generalinio prokuroro pavaduotojos prašymu sutiko ir nurod÷, kad 
giničijami administraciniai aktai turi būti panaikinti. 

Tretysis suinteresuotas asmuo D. V. su prašymu nesutiko; nurod÷, kad generalinio 
prokuroro pavaduotoja yra praleidusi prašymo padavimo terminą ir šis negali būti atnaujintas, 
kad generalinio prokuroro pavaduotojos nurodyti pažeidimai n÷ra esminiai, kad tai, jog jai 
nuosavyb÷s teis÷s atkurtos greičiau nei per tris m÷nesius, nesudaro pagrindo panaikinti 
ginčijamus sprendimus, nes joks teis÷s aktas nenustato, kad per tokį terminą negali būti 
atkurtos nuosavyb÷s teis÷s, kad Ausieniškių kadastrin÷s vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos 
projekto autorius aiškiai suklydo, įrašydamas grąžintino sklypo ribų suderinimo su ja datą. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. gruodžio 24 d. sprendimu 
panaikino Vilniaus apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. 79-7342 „D÷l 
nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietov÷je pilietei D. V.“ bei 2000 m. geguž÷s 
22 d. sprendimą Nr. 79-7990 „D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietov÷je 
pilietei D. V.“. 

Teismas nurod÷, kad Seimo kontrolier÷ R. Šalaševičiūt÷, surašiusi 2003 m. liepos 
31 d. pažymą „D÷l Elektr÷nų žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo V. V. ir jo šeimos narių žem÷s 
įsigijimo privačion nuosavyb÷n teis÷tumo“, ją nusiunt÷ ir generaliniam prokurorui. Taigi tuo 
metu prokuratūrai tapo žinoma apie galimus padarytus pažeidimus, tačiau į teismą kreip÷si 
Vilniaus apskrities viršininko administracija. Vyriausiajam administraciniam teismui skundą 
palikus nenagrin÷tą, t. y. bylos neišnagrin÷jus iš esm÷s, Vilniaus apskrities viršininko 
administracija 2004 m. rugpjūčio 20 d. Generalinei prokuratūrai perdav÷ medžiagą, 
reikalingą skundui (prašymui) pateikti. Generalinio prokuroro pavaduotojos prašymas teismui 
pateiktas 2004 m. rugs÷jo 20 d. Teismas nurod÷, kad prašymo padavimo terminas praleistas 
d÷l svarbių priežasčių, prašymas teismui pateiktas per vieną m÷nesį po to, kai buvo 
prokuratūrai pateikta medžiaga (įrodymai) ir buvo padaryta išvada apie neteis÷tus veiksmus. 
D÷l to prašymo padavimo terminas atnaujintinas.  

Teismas nurod÷, kad žem÷s sklypas Nr. 533 D. V. pažym÷tas ir šio ribos suderintos 
1999 m. rugs÷jo 7 d., t. y. Dar D. V. neturint teis÷s į nuosavyb÷s teisių atkūrimą, iki 1999 m. 
rugs÷jo 27 d. išvados Nr. 1855 surašymo bei iki 1999 m. rugs÷jo 27 d. prašymo padavimo. 
Taip buvo pažeisti Žem÷s reformos įstatymo 2 straipsnis ir 19 straipsnio l dalis, Piliečių 
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio l ir 2 dalys, šio 
įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų, patvirtintų Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. 
nutarimu Nr. 1057, 105 punktas, žem÷s ir miškų ūkio ministro 1998 m. balandžio 23 d. 
įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų kaimo vietov÷je rengimo 
metodikos 22 ir 23 punktai. Teismas nurod÷, kad žem÷s sklypo Nr. 306 vieta ir ribos su D. V. 
suderintos 1999 m. rugs÷jo 30 d., t. y. pra÷jus trims dienoms po 1999 m. rugs÷jo 27 d. išvados 
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Nr. 1855 pasirašymo. Be to, nustatyta, kad šį sklypą Katiliškių kaime jai suprojektavo ir 
ženklino jos sutuoktinis V. V. Nuosavyb÷s teis÷s į šį žem÷s sklypą atkurtos greičiau nei per tris 
m÷nesius, kai tuo tarpu šioje kadastrin÷je vietov÷je ir daugiau nei po trejų metų nebuvo 
atkurtos nuosavyb÷s teis÷s 48 pretendentams gauti žemę natūra ir 129 pretendentams gauti 
žemę lygiaverte natūra. Teismas nurod÷, kad Vilniaus apskrities viršininko 1998 m. lapkričio 
10 d. įsakymu Nr. 3257-79 buvo nustatyta, jog terminas Katiliškių ir Kakliniškių kaimų 
žem÷tvarkos projektų parengiamiesiems darbams atlikti buvo iki 1999 m. vasario 10 d., o tai 
reiškia, kad piliečių, padavusių prašymus po šios datos (D. V. prašymą padav÷ 1999 m. 
rugs÷jo 27 d.), sąrašus tur÷jo patvirtinti apskrities viršininkas savo įsakymu (Vyriausyb÷s 1998 m. 
balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žem÷s reformos vykdymo kaimo vietov÷je tvarkos 
5 punktas). Be to, pagal žem÷s ir miškų ūkio ministro 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 
patvirtintos Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų kaimo vietov÷je rengimo metodikos 
27 punktą, pasibaigus parengiamiesiems darbams ir prad÷jus rengti žem÷tvarkos projektus, 
tokių pretendentų prašymai gali būti tenkinami, tik patenkinus laiku pateiktus prašymus. 
Teismas nurod÷, kad skundžiami aktai buvo priimti, pažeidus norminių teis÷s aktų reikalavimus 
bei jais nustatytas procedūras, tod÷l turi būti panaikinti. Šie sprendimai turi būti panaikinti, ne tik 
įvertinus konkrečius pažeidimus, iš kurių kai kurie gali būti traktuojami kaip mažareikšmiai, bet ir 
vadovaujantis teisingumo principu, įvertinus visą situaciją, faktus, kad dalį pažeidimų trečiojo 
suinteresuoto asmens naudai padar÷ jos sutuoktinis, vykdydamas valstyb÷s įgaliojimus. 

Apeliaciniu skundu tretysis suinteresuotas asmuo D. V. prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, 
kuriuo generalinio prokuroro pavaduotojos prašymą atmesti. 

Apeliant÷ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino prašymo 
padavimo terminą. Prokuratūra jau 2003 m. rugpjūčio 11 d. žinojo visas reikiamas aplinkybes 
bei faktinius duomenis ir gal÷jo kreiptis į teismą bei prašyti panaikinti ginčijamus sprendimus. 
Tačiau prokuratūra nesi÷m÷ priemonių įstatymo nustatyta tvarka ginti viešąjį interesą, o pasirinko 
absoliučiai teisiškai nepagrįstą ginčo sprendimo būdą – paved÷ ginčą spręsti atsakovui. 
Teisiškai nepagrįsti prokuratūros veiksmai negali būti pagrindas atnaujinti prašymo padavimo 
terminą. Apeliant÷ nurodo, kad tai, jog apskrities viršininkas atskiru įsakymu nepatvirtino 
asmenų, papildomai padavusių prašymus atkurti Katiliškių kaime nuosavyb÷s teises į žemę po 
1999 m. vasario 10 d., sąrašo, negali būti pagrindas ginčijamiems sprendimams panaikinti. Iki 
min÷tos datos prašymus Katiliškių kaime buvo pateikę tik trys asmenys iš dešimties, kuriems 
buvo suprojektuoti sklypai ir atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į žemę. Žem÷s Katiliškių kaime 
visiems pakako ir dar liko. Niekieno interesai nebuvo pažeisti ir niekas nesiskund÷. Greičiau 
nei per tris m÷nesius nuosavyb÷s teis÷s atkurtos ir kitiems aštuoniems asmenims, o 
paskutiniam asmeniui nuosavyb÷s teis÷s atkurtos, pra÷jus ne daugiau kaip penkiems 
m÷nesiams. Tai, kad projektą reng÷ apeliant÷s sutuoktinis, taip pat n÷ra joks pažeidimas. 
Apeliant÷ nurodo, kad prašymą atkurti nuosavyb÷s teises į žem÷s sklypą Kakliniškių 
kaime ji padav÷ po 1999 m. rugs÷jo 27 d., kai gavo išvadą Nr. 1855 d÷l teis÷s atkurti 
nuosavyb÷s teises. Kod÷l Kakliniškių ir Migūčionių kaimų žem÷s reformos žem÷tvarkos 
projektą rengęs asmuo įraš÷ žiniaraštyje, jog 1999 m. rugs÷jo 7 d. buvo suderintos tarp 
pretendentų sklypų ribos, apeliant÷ nežino. Kakliniškių kaime nuosavyb÷s teis÷s į žemę 
aštunta bei dešimta eile buvo atkurtos ne tik apeliantei, bet ir vienuolikai kitų asmenų. Iš visų 
šių asmenų tik keturi padav÷ prašymus atkurti jiems nuosavyb÷s teises iki 1999 m. vasario 
10 d. Papildomas įsakymas d÷l naujų asmenų įtraukimo į žem÷s reformos žem÷tvarkos 
projektą nebuvo priimtas, tačiau visiems dvylikai asmenų buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s. 
Kakliniškių kaime ir dabar yra laisvos valstybin÷s žem÷s, į kurią niekas nenori atkurti 
nuosavyb÷s teisių. Tai reiškia, kad nebuvo pažeistos kitų piliečių teis÷s, atkuriant apeliantei 
nuosavyb÷s teises.  

Atsiliepimu į apeliacinį skundą generalinio prokuroro pavaduotoja iš esm÷s sutinka su 
pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašo apeliacinį skundą atmesti. 
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Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas iš esm÷s sutinka su pirmosios instancijos 
teismo sprendimu ir prašo apeliacinį skundą atmesti.  

Teis÷jų kolegija  
 
k o n s t a t u o j a : 
 

Pareišk÷jos apeliacinis skundas patenkinamas. Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2004m. gruodžio 24 d. sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, 
kuriuo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojos prašymas atmetamas. 

Toks procesinis sprendimas priimamas teis÷jų kolegijai konstatavus, kad pirmosios 
instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaik÷ įstatymą šio ginčo sprendimui.  

Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotoja prašymą panaikinti atsakovo Vilniaus 
apskrities administracijos viršininko sprendimus d÷l nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo 
trečiajam suinteresuotam asmeniui D. V. grindžia teiginiu, kad, priimant šiuos sprendimus, 
buvo pažeista poįstatyminiuose teis÷s aktuose nustatyta piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarka. Pareišk÷ja neginčija materialin÷s D. V. teis÷s į 
nuosavyb÷s teisių atkūrimą perduodant neatlygintinai nuosavyb÷n ginčo žem÷s sklypus. 
Prašyme teigiama, kad viešasis interesas, kuris turi būti apgintas panaikinant ginčijamus 
atsakovo sprendimus, tai teisingas žem÷s reformos ir žem÷s privatizavimo teisinius santykius 
reglamentuojančių įstatymų taikymas atkuriant piliečiams nuosavyb÷s teises į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą.  

Įvertinusi visumą bylos sprendimui aktualių faktinių aplinkybių bei ginčo teisinius 
santykius reglamentuojančias teis÷s normas, teis÷jų kolegija konstatuoja, kad pareišk÷jos 
prašymas nepagrįstas ir atmestinas. 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 
3 punkte yra įtvirtinta principin÷ procedūrinių pažeidimų įtakos viešojo administravimo akto 
teis÷tumo vertinimui taisykl÷: skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteis÷tas 
d÷l to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindin÷s procedūros, ypač taisykl÷s, tur÷jusios 
užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Ši įstatymin÷ 
nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas 
pripažinti priimtą administracinį aktą neteis÷tu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios 
procedūros pažeidimo pasekm÷s; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros 
pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teis÷tumui, yra tikimyb÷, kad d÷l šio 
pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. 

Pirmiau nurodyta, kad pareišk÷ja neteigia, jog skundžiami atsakovo sprendimai 
yra nepagrįsti, t. y. Kad D. V. netur÷jo teis÷s gauti ginčo žem÷s sklypų arba kad atkuriant 
jai nuosavyb÷s teises. buvo pažeisti kitų asmenų teis÷ti interesai į ginčo žem÷s sklypus. 
Pareišk÷jos pozicija tokia, kad pagrindas pripažinti skundžiamus sprendimus neteis÷tais 
yra ginčo žem÷s sklypų projektavimas nesilaikant Žem÷s reformos vykdymo kaimo 
vietov÷je tvarkos ir Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų kaimo vietov÷je rengimo 
metodikos taisyklių.  

Byloje esančiame Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos 
Vilniaus apskrities Elektr÷nų savivaldyb÷s Ausieniškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos 
žem÷tvarkos projektų valstybin÷s ekspertiz÷s akte yra nustatyta, kad atkuriant D. V. 
nuosavyb÷s teisę į žem÷s sklypą Nr. 553 Kakliniškių kaime (VAVA 2000 m. Geguž÷s 
22 d. įsakymas Nr. 79-7990) buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1998 m. 
Balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žem÷s reformos vykdymo kaimo vietov÷je 
tvarkos 5 punktas ir Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo kaimo vietov÷je 
rengimo metodikos 31 punktas. Kartu ekspertiz÷s akte konstatuojama, kad projekto Nr. 2 
(Kakliniškių ir Migūčionių kaimuose) rengimo metu buvo patenkinti visų eiliškumo 
grupių piliečių prašymai, patvirtinus projektą liko laisvos valstybin÷s žem÷s fondo žem÷s, 
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d÷l nustatyto pažeidimo netikslinga inicijuoti sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo 
D. V. panaikinimo.  

Tretysis suinteresuotas asmuo su apeliaciniu skundu teismui pateik÷ Vilniaus 
apskrities viršininko administracijos Elektr÷nų žem÷tvarkos skyriaus 2005 m. sausio 5 d. 
raštą Nr. 7, kuriame nurodyta,kad įgyvendinant Naujadvario, Katiliškių ir Suslonių kaimų 
žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą nuosavyb÷s teis÷ buvo atkurta dešimčiai 
pretendentų (VAVA 1999 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 79-7342 D. V. atkurta 
nuosavyb÷s teis÷ į sklypą Nr. 306 Katiliškių kaime), skundų d÷l pretendentų teis÷tų 
interesų pažeidimų n÷ra, šiuo metu šių kaimų teritorijoje yra laisvos žem÷s.  

Nurodytų rašytinių įrodymų pagrindu kolegija daro išvadą, kad byloje n÷ra 
nustatyta, jog d÷l pareišk÷jos nurodytų procedūrinių pažeidimų gal÷jo būti priimti 
nepagrįsti sprendimai atkurti nuosavyb÷s teises trečiajam suinteresuotam asmeniu, tod÷l 
n÷ra įstatyminio pagrindo naikinti skundžiamų atsakovo sprendimų.  

Teismin÷s gynybos esm÷ – ginčijamų ar pažeistų teisių arba įstatymų saugomo 
intereso apginimas (ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis). Teis÷jų kolegija konstatuoja, kad ginčo 
situacijoje, nesant pagrindo manyti, kad priimant skundžiamus atsakovo sprendimus buvo 
pažeisti konkrečių subjektų teis÷ti interesai į ginčo žem÷s sklypus arba kad ginčo žem÷s 
sklypai buvo suteikti neturinčiam teis÷s juos gauti asmeniui, n÷ra viešojo intereso, gintino 
teisme. Tinkamas įstatymų taikymas yra vienas iš teisin÷s visuomen÷s interesų, tačiau šio 
intereso pažeidimas, pasireiškęs vien nustatytų procedūrų pažeidimu, netur÷jusiu įtakos 
priimto administracinio akto teis÷tumui ir pagrįstumui, negali būti ginamas teisminiu 
būdu. 

Apeliacinio skundo motyvai d÷l termino prašymui paduoti atnaujinimo atmestini. 
Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareišk÷ja terminą praleido d÷l 
svarbių priežasčių, nes galiojusi teismų praktika jai suteik÷ pagrindą tik÷tis, jog 
skundžiami atsakovo sprendimai bus jo paties nuginčyti teisme.  
 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 
2 punktu, teis÷jų kolegija 

 
n u s p r e n d ž i a : 

 

Pareišk÷jos apeliacinį skundą patenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. gruodžio 24 d. sprendimą panaikinti. Priimti naują sprendimą – Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojos prašymą atmesti. 

Sprendimas neskundžiamas. 

  

 
1.3.4. D÷l Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos sprendimų  

 
1.3.4.1. D÷l ekonominių sankcijų, skiriamų pagal Tabako kontrol÷s įstatymo 
26 straipsnio 5 dalies teisin÷s prigimties  

 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 
4 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje ir 
Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos Nr. R(91)1 „D÷l 
administracinių nuobaudų“ 3 principe įtvirtintas non bis in idem principas, 
reiškiantis, kad niekas negali būti persekiojamas ir baudžiamas už tą patį teis÷s 
pažeidimą (angl. offence, pranc. infraction), už kurio padarymą jis jau buvo 
nubaustas pagal įstatymą, arba išteisintas.  
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Non bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį 
pažeidimą, nedraudžia taikyti asmeniui kitų atsakomyb÷s rūšių, kurių pagrindin÷ 
paskirtis n÷ra baudimas (pavyzdžiui, civilinę atsakomybę), taip pat nedraudžia už tą 
pačią veiką bausti skirtingus asmenis ar bausti tą patį asmenį už skirtingas veikas. 
Taigi sprendžiant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas non bis in idem principas, 
turi būti atsižvelgiama į šias aplinkybes: 1) ar asmuo buvo „baudžiamas“, t. y. ar 
konkrečia atsakomyb÷s forma pirmiausia buvo siekiama nubausti pažeidimą 
padariusį asmenį; 2) ar asmuo baudžiamas už tą patį pažeidimą (pažeidimo, arba 
neteis÷tos veikos tapatumas); 3) ar pakartotinai baudžiamas asmuo yra tas pats 
(asmens tapatumas). Be to, asmens ir neteis÷tos veikos tapatumo kriterijai negali 
būti taikomi formaliai: sprendžiant, ar konkrečiu atveju asmuo ir neteis÷ta veika 
buvo tapatūs, turi būti įvertinamos visos reikšmingos bylos aplinkyb÷s.  

 
Administracin÷ byla Nr. A15-39-2005. Procesinio sprendimo kategorija 20  

 
SPRENDIMAS 

2005 m. kovo 23 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš 

teis÷jų Gintaro Godos, Birut÷s Janavičiūt÷s, Romano Klišausko, Edvardo Sinkevičiaus 
(praneš÷jas) ir Virgilijaus Valančiaus (pirmininkas),  

sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui I. Ž. , 
atsakovo atstovei Onai Vitartienei,  
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

pareišk÷jo I. Ž. personalin÷s įmon÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2004 m. rugs÷jo 20 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo I. Ž. 
personalin÷s įmon÷s skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybai prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s d÷l nutarimo pakeitimo.  

Teis÷jų kolegija  
 
n u s t a t ÷ : 

Pareišk÷jas I. Ž. personalin÷ įmon÷ (toliau – I. Ž. PĮ) kreip÷si į teismą, 
prašydamas pakeisti Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – VTAKT) direktoriaus 2004 m. birželio 25 d. nutarimą 
Nr. 3K04/242, kuriuo pareišk÷jui buvo paskirta 10 000 Lt bauda ir konfiskuoti 33 pakeliai 
cigarečių, nurodyti 2004 m. birželio 14 d. Prekių pa÷mimo akte, panaikinant nutarimo 
dalį, kuria pareišk÷jui paskirta 10 000 Lt bauda. 

Savo reikalavimus pareišk÷jas grind÷ tuo, kad Lietuvos Respublikos tabako 
kontrol÷s įstatymas (toliau – Tabako kontrol÷s įstatymas), kurio pažeidimu buvo 
apkaltintas pareišk÷jas, įsigaliojo 2004 m. geguž÷s 1 d., pagal pa÷mimo aktą paimti 
cigarečių pakeliai buvo teis÷tai įgyti iki Tabako kontrol÷s įstatymo įsigaliojimo bei atitiko 
tuo metu galiojusių teis÷s aktų reikalavimus d÷l tabako gaminių ženklinimo. Pagal 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. įsakymą Nr. 4-195 cigaretes, 
paženklintas pagal senesnius reikalavimus, įmon÷s gal÷jo įsigyti iki 2004 m. geguž÷s 1 d., 
tačiau nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojęs draudimas prekiauti cigaret÷mis, 
pažym÷tomis pagal ūkio ministro 1998 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 213 patvirtintus 
reikalavimus, pareišk÷jo manymu, pažeidžia jo interesus, nes teis÷s aktuose 
neišspręstas klausimas, kaip įmon÷ po 2004 m. geguž÷s 1 d. tur÷tų elgtis su 
cigaret÷mis, pažym÷tomis pagal reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. geguž÷s 1 d.  



Administracinių teismų praktika Nr. 7                                                                                              nuo 2005-01-01 

 83 

Pareišk÷jas nurod÷, kad gailisi d÷l pažeidimo, pasielg÷ neapdairiai, įmon÷s 
savininkas už šį pažeidimą buvo nubaustas 150 Lt bauda, atitinkančia pažeidimo sunkumą, 
o 10 000 Lt bauda, kuri paskirta pareišk÷jui, yra per griežta ir žlugdo įmonę. 

Atsakovas VTAKT atsiliepime į skundą nurod÷, kad pareišk÷jo motyvai, jog iš jo 
paimti cigarečių pakeliai buvo įgyti teis÷tai, t. y. iki 2004 m. geguž÷s 1 d. Tabako 
kontrol÷s įstatymo įsigaliojimo, yra nepagrįsti. Ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. 
įsakyme Nr. 4-195 nurodyta, kad šiuo įsakymu nustatyti tabako gaminių ženklinimo 
reikalavimai įsigalioja nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. ir nuo šios datos draudžiama realizuoti 
cigaretes, kurių ženklinimas neatitinka nurodytų reikalavimų. Atsakovas pabr÷ž÷, kad, skiriant 
pareišk÷jui nurodytą baudą, buvo atsižvelgta į jo apgailestavimus d÷l pažeidimo, taip pat į 
netinkamai paženklintų cigarečių kiekį, tod÷l buvo skirta įstatymo nustatyta minimali bauda.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. rugs÷jo 20 d. sprendimu 
pareišk÷jo skundą atmet÷. 

Teismas nustat÷, kad skundžiama bauda ir prekių konfiskavimas buvo skirti remiantis 
VTAKT 2004 m. birželio 14 d. tikrinimo protokolu Nr. 200 (b. 1. 30), patvirtinančiu, kad 
I. Ž. PĮ kioske Nr. 7, esančiame Vilniuje, Turgaus g., 2004 m. birželio 14 d. Prekių pa÷mimo 
akte išvardyti tabako gaminiai (cigaret÷s) neatitiko Tabako kontrol÷s įstatyme ir kituose teis÷s 
aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų, t. y. nenurodytas anglies 
monoksido kiekis cigaret÷se, n÷ra turinio įsp÷jamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą 
poveikį sveikatai, ant cigarečių „Marlboro“ yra užrašas „Ultra lights“ (ypač lengvos), ant 
pakelių vieno iš šonų n÷ra nurodyta cigaret÷se esančių ar rūkymo metu išsiskiriančių 
kenksmingų medžiagų kiekio (tai turi užimti 10 proc. jiems skirtos cigarečių pakelio 
paviršiaus ploto), Prekių pa÷mimo akte pozicijoje Nr. 3 išvardytos cigaret÷s buvo be nustatyto 
pavyzdžio specialiųjų ženklų – banderolių. 

Teismas nurod÷, kad pagal Tabako kontrol÷s įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punktą 
draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius, jeigu tabako gaminių ženklinimas neatitinka 
Tabako kontrol÷s įstatyme ir kituose teis÷s aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo 
reikalavimų, o pagal įstatymo 8 straipsnio l dalį tabako gaminiai turi būti paženklinti teis÷s aktų 
nustatyta tvarka. Tabako kontrol÷s įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje, ūkio ministro 2003 m. 
geguž÷s 23 d. įsakymu Nr.  4-195 patvirtintų taisyklių 7 punkte nustatyta, kad užrašai „lengvos“, 
„ypač lengvos“ ar kiti užrašai, prekių ženklai, piešiniai, vaizdai ar kiti ženklai, pavadinimai, 
darantys įspūdį, kad konkretus tabako gaminys yra mažiau kenksmingas už kitus, ant tabako 
gaminių pakuočių draudžiami; taisyklių 15 punkte nustatyta, kad ant pakelio turi būti 
nurodytas anglies monoksido kiekis cigaret÷se; 8 punkte nustatyta, kad turi būti įsp÷jamieji 
užrašai apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai; 14 punkte nustatyta, kad ant 
kiekvieno cigarečių pakelio vieno iš šoninių paviršių (trečio didžiausio paviršiaus) apatin÷je 
dalyje, o išorin÷s pakuot÷s – trečiajame didžiausiame paviršiuje, turi būti nurodyti cigaret÷se 
esančių ar rūkymo metu išsiskiriančių kenksmingų medžiagų kiekiai ir tai turi užimti ne mažiau 
kaip 10 proc. joms skirto cigarečių pakelio paviršiaus ploto; Tabako kontrol÷s įstatymo 
14 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, kad draudžiama įmon÷ms parduoti, laikyti tabako 
gaminius be nustatyto pavyzdžio specialiųjų ženklų– banderolių. 

Taip pat teismas pažym÷jo, kad ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. įsakymu Nr. 4-195 
buvo patvirtintos Įsp÷jamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako 
gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos 
Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisykl÷s, įsigaliojusios nuo 2004 m. geguž÷s l d., 
įvardijant, kad tabako gaminiai, parduodami Lietuvos Respublikoje iki šių taisyklių įsigaliojimo, 
gali būti paženklinti pagal šiuo įsakymu patvirtintas taisykles, kad tabako gaminius, išskyrus 
cigaretes, pateiktus prekybos įmon÷ms iki 2004 m. geguž÷s l d., paženklintus pagal Lietuvos 
Respublikoje parduodamų tabako gaminių ženklinimo, nurodant įsp÷jamuosius užrašus ir 
kenksmingų medžiagų kiekius tabako gaminiuose, taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 
1998 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 213, reikalavimus, parduoti Lietuvos Respublikoje 
leidžiama iki 2004 m. rugs÷jo 30 d., bei pripažįstant netekusiu galios ūkio ministro 1998 m. 
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birželio 17 d. įsakymą Nr. 213 „D÷l Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ 
nuo 2004 m. geguž÷s l d. 

Byloje surinktų įrodymų vertinimo pagrindu teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas 
min÷tais veiksmais pažeid÷ Tabako kontrol÷s įstatymo ir ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. 
įsakymo Nr. 4-195 „D÷l įsp÷jamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, 
tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant 
Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių patvirtinimo“, įsigaliojusio 
nuo 2004 m. geguž÷s l d., reikalavimus. 

Pareišk÷jo argumentus, kad pagal Prekių pa÷mimo aktą paimti cigarečių pakeliai 
buvo įgyti teis÷tai, t. y. iki Tabako kontrol÷s įstatymo įsigaliojimo, ir jais buvo galima 
prekiauti iki 2004 m. rugs÷jo 30 d., teismas pripažino nepagrįstais, motyvuodamas tuo, kad 
ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. įsakyme Nr. 4-195 yra nurodyta, jog šiuo įsakymu 
nustatyti tabako gaminių ženklinimo reikalavimai įsigalioja nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. ir nuo 
šios datos draudžiama realizuoti cigaretes, kurių ženklinimas neatitinka nurodytų 
reikalavimų.  

Teismas konstatavo, kad atsakovas tinkamai taik÷ teis÷s normas skirdamas 
pareišk÷jui minimalią baudą, numatytą Tabako kontrol÷s įstatymo 26 straipsnio 5 bei 
7 dalyse, atsižvelgdamas į tai, kad pareišk÷jas gailisi d÷l min÷tų pažeidimų, taip pat į 
netinkamai paženklintų cigarečių kiekį. 

Pareišk÷jas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pakeisti skundžiamą VTAKT nutarimą, panaikinant 
paskirtą baudą. 

Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 
1. Teis÷s aktais uždraudus nuo 2004 m. geguž÷s l d. parduoti, laikyti ir gabenti 

teis÷tai įgytus tabako gaminius, pažym÷tus pagal ūkio ministro 1998 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr. 213 patvirtintų taisyklių reikalavimus, nebuvo išspręsta klausimo, kaip įmon÷ 
po 2004 m. geguž÷s l d. tur÷tų elgtis su cigaret÷mis, pažym÷tomis pagal reikalavimus, 
galiojusius iki 2004 m. geguž÷s l d. Neišsprendus tokių tabako gaminių realizavimo 
tvarkos, įmon÷s, kuriose liko tokių tabako gaminių, savaime tapo pažeid÷jomis. 2000 m. 
vasario 23 d. Konstitucinio Teismo nutarimu Vyriausyb÷s 1998 m. sausio 14 d. nutarimo 
Nr. 36 „D÷l 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams g÷rimams 
ženklinti įvedimo“ 6.4 papunkčiu patvirtintos Lietuvos Respublikoje pagamintų ir 
parduodamų alkoholinių g÷rimų ženklinimo 1998 metų pavyzdžio banderol÷mis tvarkos 
5 punktas ta apimtimi, kuria didmenin÷s prekybos įmon÷ms nuo 1998 m. birželio l d., o 
kitoms įmon÷ms – nuo 1998 m. rugpjūčio l d. draudžiama prekiauti seno pavyzdžio 
banderol÷mis paženklintais Lietuvos Respublikoje pagamintais alkoholiniais g÷rimais, juos 
gabenti, laikyti prekybos bei viešojo maitinimo įmonių sand÷liuose, prekybos sal÷se, 
administracin÷se patalpose ir kitose vietose, nenustačius, kokia tvarka ir sąlygomis šios 
įmon÷s po Vyriausyb÷s nustatytos datos gali realizuoti dar iki draudimų nustatymo teis÷tai 
įsigytus joms nuosavyb÷s teise priklausančius Lietuvos Respublikoje pagamintus 
alkoholinius g÷rimus, paženklintus seno pavyzdžio banderol÷mis, buvo pripažintas 
prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio l daliai, 
46 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisin÷s valstyb÷s principui. 
Remiantis šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu įmon÷s veiksmai susidariusioje situacijoje 
netgi gali būti vertinami kaip būtinasis reikalingumas, kuriuo buvo siekiama apsaugoti savo 
turtinius interesus – nuosavybę. Apginti savo teis÷tų interesų kitomis priemon÷mis įmon÷ 
negal÷jo, nes kitos priemon÷s, nenustačius, kokia tvarka ir sąlygomis įmon÷ po 2004 m. 
geguž÷s l d. gal÷tų realizuoti cigaretes, pažym÷tas pagal reikalavimus, galiojusius iki 
2004 m. geguž÷s l d., reikštų savo turto – teis÷tai įgytų parduoti cigarečių – sunaikinimą. Be 
to, nors formaliai teis÷s aktų reikalavimai buvo pažeisti, realios žalos d÷l tokių veiksmų 
niekam nebuvo padaryta. 
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2. Tabako kontrol÷s įstatymo 26 straipsnyje numatyta ekonomin÷ sankcija už šio 
įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punkte nustatytų draudimų pažeidimą yra bauda nuo trijų 
tūkstančių iki penkių tūkstančių litų. Atsižvelgiant į padaryto pažeidimo mastą, t. y. į tai, kad 
nuo 2004 m. geguž÷s l d. nustatyto tabako gaminių ženklinimo neatitiko ir buvo paimti tik 
33 cigarečių pakeliai, kurių bendra vert÷ yra 121,95 Lt, taip pat į įmon÷s ekonominius 
rodiklius ir kt., net ir minimali bauda būtų neadekvati padarytam pažeidimui. 

3. Tabako kontrol÷s įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 4 punkte juridiniams asmenims 
nustatytas draudimas parduoti, laikyti bei gabenti tabako gaminius be Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialiųjų ženklų – banderolių. Pagal 
šio įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už 14 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyto draudimo 
nepaisymą numatyta ekonomin÷ sankcija yra bauda nuo dešimties tūkstančių iki 
trisdešimties tūkstančių litų. Šiuo atveju teis÷s aktai nustat÷ tvarką ir sąlygas, kada gali būti 
prekiaujama tabako gaminiais, paženklintais seno pavyzdžio banderol÷mis. Nors formalūs 
Tabako kontrol÷s įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 4 punkto pažeidimo požymiai nekelia 
abejonių, pareišk÷jui už šį pažeidimą paskirta sankcija – bauda 10 000 Lt, pagal padaryto 
pažeidimo pobūdį, mastą yra per griežta. Su seno pavyzdžio banderol÷mis buvo paimti tik 
7 cigarečių pakeliai, kurių bendra vert÷ 31,50 Lt. Toks kiekis tikrai negal÷jo pažeisti ir 
niekaip nepažeid÷ Tabako kontrol÷s įstatymo nustatytų valstyb÷s tabako kontrol÷s politikos 
pagrindų ir principų.  

4. Įstatymas tik teismui suteikia teisę, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį bei kitas 
įstatymų nurodytas ir nenurodytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis 
teisingumo ir protingumo kriterijais, paskirti mažesnę nuobaudą, nei sankcijoje numatyta 
minimali, arba visai neskirti administracin÷s nuobaudos (ATPK 301 straipsnio l dalis). Įmonei 
pagal Tabako kontrol÷s įstatymo nuostatas paskirta bauda (ekonomin÷ sankcija) savo esme yra 
administracin÷ nuobauda ir jos neskyrimo klausimas spręstinas vadovaujantis tomis pačiomis 
teis÷s aktų nuostatomis, kaip ir sprendžiant klausimą d÷l administracin÷s nuobaudos neskyrimo. 
Teismas sprendime tokios galimyb÷s iš esm÷s nesvarst÷ ir jokių motyvų, kod÷l negali būti 
pakeista paskirtoji įmonei bauda, nenurod÷. Nagrin÷jamu atveju jokių pareišk÷jo atsakomybę 
sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Žalos d÷l pareišk÷jo veiksmų nepadaryta. Šios aplinkyb÷s 
pagal Tabako kontrol÷s įstatymo 26 straipsnio 15 dalį laikytinos atsakomybę lengvinančiomis 
aplinkyb÷mis. Tai, kad nustatyti pažeidimai pagal savo pobūdį yra mažareikšmiai, taip pat 
laikytina atsakomybę lengvinančia aplinkybe.  

Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurod÷, kad su skundu nesutinka, ir prašo jį 
atmesti. Atsiliepime pažym÷ta, kad apelianto prašymas sumažinti baudos dydį atmestinas, nes jam 
paskirta minimali Tabako kontrol÷s įstatymo 26 straipsnyje nustatyta bauda. Atsakovas 
atkreip÷ d÷mesį į tai, kad Tabako kontrol÷s įstatymas nenumato galimyb÷s sumažinti 
minimalios baudos dydį, o ATPK 301 straipsnio l dalis, kuria remiasi apeliantas, negali būti 
taikoma, nes pagal ATPK yra skiriamos nuobaudos už ATPK numatytus administracinius teis÷s 
pažeidimus, padarytus fizinio asmens. Apelianto teiginį, kad nebuvo išspręsta klausimo d÷l tabako 
gaminių, įsigytų iki 2004 m. geguž÷s 1 d., realizavimo, atsakovas laiko nepagrįstu, nes teis÷s 
aktai, nustatantys naujus tabako gaminių ženklinimo reikalavimus, buvo priimti 2003 metais, 
tod÷l įmon÷s tur÷jo galimybę savo ūkinę veiklą planuoti taip, kad nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. 
įsigaliojus šiems aktams nebebūtų realizuojami tabako gaminiai pažeidžiant nustatytą tvarką. 

Teis÷jų kolegija 

 

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

 

Šiai bylai išspręsti yra reikšmingi du aspektai: ekonominių sankcijų, skiriamų pagal 
Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s įstatymo 26 straipsnio 5 dalį, teisin÷ prigimtis, 
vertinant ją atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos ir jos papildomų protokolų nuostatas, ir galimi dvigubo baudimo uždraudimo 
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(non bis in idem) principo, įtvirtinto Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje, pažeidimai tais atvejais, kai už tą pačią veiką 
individualiai įmonei skiriamos ekonomin÷s sankcijos, o šios įmon÷s savininkui – 
administracin÷ nuobauda pagal ATPK. 

 

1. D÷l ekonominių sankcijų, skiriamų pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s 
26 straipsnio 5 dalį, teisin÷s prigimties 

 

Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad 
už Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punktuose nustatytų tabako gaminių pardavimo, 
laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomyb÷s, 
juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki 
trisdešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas. Iš įstatymo 
formuluot÷s ir joje vartojamos sąvokos „baudžiami“ matyti, kad įstatymo leid÷jas 
ekonomin÷ms sankcijoms siek÷ suteikti represinį pobūdį, t. y. nubausti pažeidimą padariusį 
asmenį. Tuo pačiu įstatymu leid÷jas siek÷ ir prevencinių tikslų, tiek specialiosios, tiek ir 
bendrosios prevencijos prasme. Taigi Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s įstatymo 
26 straipsnio 5 dalyje numatytos ekonomin÷s sankcijos (baudos) pagal joms priskiriamas 
funkcijas ir tikslus gal÷tų būti siejamos su baudžiamąja arba administracine atsakomybe. 
Atsižvelgdama į tai, kad įstatyme nurodyta bauda gali būti taikoma tik juridiniam asmeniui, o 
jos viršutin÷ riba yra žymiai mažesn÷ už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
47 straipsnio 4 dalyje nustatytą baudos juridiniam asmeniui maksimalų dydį, taip pat į 
Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje vartojamą formuluotę 
„jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomyb÷s“, teis÷jų kolegija sprendžia, kad nurodytos 
ekonomin÷s sankcijos už Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s įstatymo pažeidimus turi būti 
siejamos su administracine atsakomybe ir pagal savo prigimtį prilygintinos nuobaudoms už 
administracinius teis÷s pažeidimus. 

ATPK numatytos veikos nuo nusikalstamų veikų iš esm÷s skiriasi tik pavojingumo 
visuomenei pobūdžiu, nes už šiuos pažeidimus skiriamos sankcijos pagal įstatymą dažnai 
sutampa su sankcijomis, skiriamomis už baudžiamųjų nusižengimų padarymą. Atkreiptinas 
d÷mesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje laikosi nuomon÷s, kad, 
nuteisus asmenį už tą pačią veiką, už kurią jam jau buvo paskirta administracin÷ nuobauda, jis 
yra neteis÷tai nubaudžiamas du kartus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. geguž÷s 
23d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-228/2000, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. 
balandžio 29 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-322/2003). Be to, įstatyme įtvirtinta 
ekonomin÷ sankcija tam tikrais atvejais gali būti prilyginama kriminalinei bausmei, 
atsižvelgiant į jos griežtumą ir taikomos sankcijos dydį. Į tai turi būti atsižvelgiama vertinant, 
ar skiriant ekonomines sankcijas nebuvo pažeistas non bis in idem principas.  

 

2. D÷l non bis in idem principo pažeidimo 

 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo 
Nr. 7 4 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje ir 
Europos Ministrų komiteto rekomendacijos Nr. R(91)1 „D÷l administracinių nuobaudų“ 
3 principe įtvirtintas non bis in idem principas, reiškiantis, kad niekas negali būti 
persekiojamas ir baudžiamas už tą patį teis÷s pažeidimą (angl. offence, pranc. 
infraction), už kurio padarymą jis jau buvo nubaustas pagal įstatymą, arba išteisintas.  
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Non bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį 
pažeidimą, nedraudžia taikyti asmeniui kitų atsakomyb÷s rūšių, kurių pagrindin÷ 
paskirtis n÷ra baudimas (pavyzdžiui, civilinę atsakomybę), taip pat nedraudžia už tą 
pačią veiką bausti skirtingus asmenis ar bausti tą patį asmenį už skirtingas veikas. Taigi 
sprendžiant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas non bis in idem principas, turi būti 
atsižvelgiama į šias aplinkybes: 1) ar asmuo buvo „baudžiamas“, t. y. ar konkrečia 
atsakomyb÷s forma pirmiausia buvo siekiama nubausti pažeidimą padariusį asmenį; 2) ar 
asmuo baudžiamas už tą patį pažeidimą (pažeidimo, arba neteis÷tos veikos tapatumas); 3) ar 
pakartotinai baudžiamas asmuo yra tas pats (asmens tapatumas). Be to, asmens ir neteis÷tos 
veikos tapatumo kriterijai negali būti taikomi formaliai: sprendžiant, ar konkrečiu atveju 
asmuo ir neteis÷ta veika buvo tapatūs, turi būti įvertinamos visos reikšmingos bylos 
aplinkyb÷s.  

 

2.1. Neteis÷tos veikos tapatumas 

 

Min÷ta, kad už Tabako kontrol÷s įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 
4 punktuose nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą 
atsakovas, remdamasis šio įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, 2004 m. birželio 25 d. nutarimu 
Nr. 3K04/242, skyr÷ I. Ž. PĮ 10 000 Lt baudą ir konfiskavo pažeidimo dalyką – cigaretes. 
Nutarime Nr. 3K04/242 nurodyta, kad Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s darbuotojų 2004 m. birželio 14 d. tikrinimo metu I. Ž. 
personalin÷s įmon÷s kioske Nr. 7 Vilniuje, Turgaus g., buvo parduodami ir laikomi tabako 
gaminiai cigaret÷s, nurodytos 2004 m. birželio14 d. Prekių pa÷mimo akte, kurių ženklinimas 
neatitinka Tabako kontrol÷s įstatyme ir kituose teis÷s aktuose nustatytų tabako gaminių 
ženklinimo reikalavimų. Tabako kontrol÷s įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punkte, Tabako 
gaminių pardavimo taisyklių 7, 7.5 punktuose (Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas 
Nr. 383) įmon÷ms draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius, jeigu tabako gaminių 
ženklinimas neatitinka Tabako kontrol÷s įstatyme ir kituose teis÷s aktuose nustatytų tabako 
gaminių ženklinimo reikalavimų. Remiantis Tabako kontrol÷s įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 
tabako gaminiai turi būti paženklinti teis÷s aktų nustatyta tvarka. Ant tikrinimo metu paimtų 
cigarečių „Marlboro“ (2004 m. birželio 14 d. Prekių pa÷mimo aktas) pakuočių yra pateikti 
užrašai „ultra lights“ (ypač lengvos). Remiantis Tabako kontrol÷s įstatymo 8 straipsnio 
3 dalimi, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 2 d. įsakymu Nr. 4-195 
patvirtintų Įsp÷jamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako 
gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos 
Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių 7 punktu, užrašai „lengvos“, „ypač 
lengvos“, „švelnios“, „mažai dervų“ ar kiti užrašai, prekių ženklai, piešiniai, vaizdai ar kiti 
ženklai, pavadinimai, teigiantys arba darantys įspūdį, kad konkretus tabako gaminys yra 
mažiau kenksmingas už kitus, ant tabako gaminių pakelių (pakuočių) draudžiami. Paimtų 
cigarečių pakeliai nepaženklinti, kaip to reikalaujama ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. 
įsakymu Nr. 4-195 patvirtintų taisyklių 8, 14, 15 punktuose; n÷ra nustatytų įsp÷jamųjų užrašų 
apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, nenurodytas anglies monoksido kiekis 
cigaret÷se. Remiantis ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. įsakymu Nr. 4-195 patvirtintų 
taisyklių 14 punktu, kiekvieno cigarečių pakelio vieno iš šoninių paviršių (trečio didžiausio 
paviršiaus) apatin÷je dalyje nurodomi cigaret÷se esančių ar rūkymo metu išsiskiriančių 
kenksmingų medžiagų kiekiai turi užimti ne mažiau kaip 10 proc. joms skirto cigarečių 
pakelio paviršiaus ploto. Šios nuorodos ant paimtų cigarečių pakelių min÷tų reikalavimų 
neatitinka. 

Taip pat tikrinimo metu nustatyta, kad min÷tame kioske parduodamos ir laikomos 
cigaret÷s, nurodytos 2004 m. birželio 14 d. Prekių pa÷mimo akto pozicijoje Nr. 3 be nustatyto 
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pavyzdžio specialiųjų ženklų – banderolių. Šių tabako gaminių inventorizacijos akto, 
leidžiančio juos realizuoti, laikyti, tikrinimo metu nebuvo pateikta. Tabako gaminių 
pardavimo taisyklių 7, 7.3 punktuose (Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383) 
draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius be nustatyto pavyzdžio specialiųjų ženklų – 
banderolių. Remiantis 2001 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu 
Nr.  453 patvirtintos Importuojamų į Lietuvos Respubliką tabako gaminių specialaus 
ženklinimo tvarkos 3 punktu seno pavyzdžio banderol÷mis paženklintais neinventorizuotais 
tabako gaminiais galima prekiauti dvejus metus nuo naujųjų banderolių pavyzdžių 
patvirtinimo. Naujo pavyzdžio banderol÷s buvo patvirtintos 2001 m. geguž÷s 17 d. Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 141a, kuris įsigaliojo 2001 m. geguž÷s 26 d. Taigi 
tikrinimo metu paimtomis cigaret÷mis buvo galima prekiauti iki 2003 m. geguž÷s 27 d. 

Tikrinimo metu I. Ž. paaiškino, kad nežinojo, jog negalima prekiauti ženklinimo 
reikalavimų neatitinkančiomis cigaret÷mis, patvirtino, kad cigaret÷s „Kent“ su seno pavyzdžio 
banderol÷mis nebuvo inventorizuotos. 

Pažeisti Lietuvos Respublikos tabako kontrol÷s įstatymo 8 straipsnio 1, 3 dalys, 
14 straipsnio 3 dalies 4, 6 punktai. 

Šis nutarimas buvo apskųstas teismui.  

Tą pačią dieną už nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo 
draudimo pažeidimą I. Ž. PĮ savininkas I. Ž. pagal ATPK 1852 straipsnio 3 dalį buvo 
nubaustas 150 Lt bauda. 

Nutarime Nr. 1K04/91 nurodyta, kad Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s darbuotojų 2004 m. birželio 14 d. tikrinimo 
metu I. Ž. personalin÷s įmon÷s kioske Nr. 7, Vilniuje, Turgaus g., buvo parduodami ir laikomi 
tabako gaminiai cigaret÷s, nurodytos 2004 m. birželio 14 d. Prekių pa÷mimo akte, kurių 
ženklinimas neatitinka Tabako kontrol÷s įstatyme ir kituose teis÷s aktuose nustatytų tabako 
gaminių ženklinimo reikalavimų. Tabako kontrol÷s įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punkte, 
Tabako gaminių pardavimo taisyklių 7, 7.5 punktuose (Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 7 d. 
nutarimas Nr.  383) įmon÷ms draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius, jeigu tabako 
gaminių ženklinimas neatitinka Tabako kontrol÷s įstatyme ir kituose teis÷s aktuose nustatytų 
tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. Remiantis Tabako kontrol÷s įstatymo 8 straipsnio 
l dalimi, tabako gaminiai turi būti paženklinti teis÷s aktų nustatyta tvarka. Ant tikrinimo metu 
paimtų cigarečių „Marlboro“ (2004 m. birželio 14 d. Prekių pa÷mimo aktas) pakuočių yra 
pateikti užrašai „ultra lights“ (ypač lengvos). Remiantis Tabako kontrol÷s įstatymo 
8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. geguž÷s 23 d. įsakymu 
Nr.  4-195 patvirtintų Įsp÷jamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, 
tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant 
Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių 7 punktu užrašai „lengvos“, 
„ypač lengvos“, „švelnios“, „mažai dervų“ ar kiti užrašai, prekių ženklai, piešiniai, vaizdai ar 
kiti ženklai, pavadinimai, teigiantys arba darantys įspūdį, kad konkretus tabako gaminys yra 
mažiau kenksmingas už kitus, ant tabako gaminių pakelių (pakuočių) draudžiami. Paimtų 
cigarečių pakeliai nepaženklinti, kaip to reikalaujama ūkio ministro 2003m. geguž÷s 23 d. 
įsakymu Nr. 4-195 patvirtintų taisyklių 8, 14, 15 punktuose; n÷ra nustatytų įsp÷jamųjų užrašų 
apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, nenurodytas anglies monoksido kiekis 
cigaret÷se. Remiantis ūkio ministro 2003m. geguž÷s 23d. įsakymu Nr. 4-195 patvirtintų 
taisyklių 14 punktu, kiekvieno cigarečių pakelio vieno iš šoninių paviršių (trečio didžiausio 
paviršiaus) apatin÷je dalyje nurodomi cigaret÷se esančių ar rūkymo metu išsiskiriančių 
kenksmingų medžiagų kiekiai turi užimti ne mažiau kaip 10 proc. joms skirto cigarečių 
pakelio paviršiaus ploto. Šios nuorodos ant paimtų cigarečių pakelių min÷tų reikalavimų 
neatitinka. 

Taip pat tikrinimo metu nustatyta, kad min÷tame kioske parduodamos ir laikomos 
cigaret÷s, nurodytos 2004 m. birželio 14 d. Prekių pa÷mimo akto pozicijoje Nr. 3 be nustatyto 
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pavyzdžio specialiųjų ženklų – banderolių. Šių tabako gaminių inventorizacijos akto, 
leidžiančio juos realizuoti, laikyti, tikrinimo metu nebuvo pateikta. Tabako gaminių 
pardavimo taisyklių 7, 7.3 punktuose (Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383) 
draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius be nustatyto pavyzdžio specialiųjų ženklų – 
banderolių. Remiantis 2001 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu 
Nr.  453 patvirtintos Importuojamų į Lietuvos Respubliką tabako gaminių specialaus 
ženklinimo tvarkos 3 punktu seno pavyzdžio banderol÷mis paženklintais neinventorizuotais 
tabako gaminiais galima prekiauti dvejus metus nuo naujųjų banderolių pavyzdžių 
patvirtinimo. Naujo pavyzdžio banderol÷s buvo patvirtintos 2001 m. geguž÷s 17 d. Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 141a, kuris įsigaliojo 2001 m. geguž÷s 26 d. Taigi 
tikrinimo metu paimtomis cigaret÷mis buvo galima prekiauti iki 2003 m. geguž÷s 27 d. 

Pažeisti Tabako gaminių pardavimo taisyklių 7, 7.3, 7.5 punktai (Vyriausyb÷s 2004 m. 
balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383). 

Šis nutarimas nebuvo apskųstas, I. Ž. jam skirtą baudą sumok÷jo. 

Administracin÷s nuobaudos paskyrimas vertintinas kaip „asmens nubaudimas“, tod÷l 
ir šioje byloje I. Ž. paskyrus administracinę nuobaudą – baudą, pripažintina, kad jis už savo 
padarytą teis÷s pažeidimą buvo nubaustas. 

Kaip matyti iš nutarimų teksto, veika, už kurios padarymą ekonomin÷ sankcija buvo 
pritaikyta I. Ž. Personalinei įmonei, ir paskirta administracin÷ nuobauda I. Ž. visais savo 
požymiais sutampa, tod÷l teis÷jų kolegija konstatuoja veikų tapatumo faktą. 

Teis÷jų kolegija pažymi, kad juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teis÷s subjektas, 
pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos, tod÷l jis visuomet atsako už savo atstovo ar 
darbuotojo (fizinio asmens) padarytą pažeidimą. Situacija, kai už tą patį teis÷s pažeidimą 
atsakomyb÷n patraukiamas fizinis ir juridinis asmuo, pati savaime non bis in idem principo 
nepažeidžia, tačiau byloje nustačius neteis÷tos veikos, už kurios padarymą buvo taikytos 
sankcijos formaliai skirtingiems asmenims, tapatumo faktą, būtina patikrinti, ar atsakomyb÷n 
traukiamas fizinis ir juridinis asmenys realiai n÷ra tapatūs, t. y. ar skiriant nuobaudą 
juridiniam asmeniui šios nuobaudos pasekm÷s neteks tam pačiam asmeniui, kuris už tą patį 
pažeidimą jau buvo nubaustas kaip fizinis asmuo. 

 

2.2. Atsakomyb÷n patrauktų asmenų tapatumas 

 

Min÷ta, kad I. Ž. PĮ ir jos savininkas I. Ž. buvo nubausti už tą pačią veiką. Taigi 
sprendžiant, ar tokiu būdu nebuvo pažeistas non bis in idem principas, turi būti atsakyta į 
klausimą, ar fizinis asmuo I. Ž. ir juridinis asmuo – I. Ž. PĮ, kurios savininkas yra tas pats 
I. Ž., realiai yra tapatūs.  

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 straipsnį ir 2.50 straipsnio 4 dalį 
I. Ž. PĮ yra neribotos civilin÷s atsakomyb÷s juridinis asmuo. Pagal Lietuvos Respublikos 
individualių įmonių įstatymo 8 straipsnį individuali įmon÷ valdo jos nuosavyb÷n perduotą 
turtą ar individualios įmon÷s vardu nuosavyb÷n įgytą turtą. Iš to darytina išvada, kad civiline 
teisine prasme individuali įmon÷ ir jos savininkas yra du skirtingi subjektai. Toks teisinis 
reguliavimas visiškai atitinka civilin÷s apyvartos poreikius ir kompensacinį civilin÷s 
atsakomyb÷s pobūdį, tačiau jis negali būti tiesiogiai perkeliamas į baudžiamosios ar 
administracin÷s atsakomyb÷s sritį.  

Bausm÷s, administracin÷s nuobaudos ar ekonomin÷s sankcijos paskirtis sietina su 
pažeid÷jo nubaudimu bei bendrąja ir specialiąja prevencija. Tiek nubaudimo elementas, tiek ir 
specialioji prevencija yra nukreipti į pažeid÷jo valią, tod÷l svarbu nustatyti, ar I. Ž. ir I. Ž. PĮ 
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valia yra vieninga. Už tą pačią veiką patraukti atsakomyb÷n fizinis ir juridinis asmuo turi 
tur÷ti skirtingas ir savarankiškas valias. 

Civilin÷je teis÷je juridinio asmens pirminiais požymiais laikoma: a) fizinių asmenų 
organizacinis vieningumas; b) civilinis teisnumas ir veiksnumas; c) civilinis procesinis 
teisnumas ir veiksnumas. Baudžiamųjų ar kvazibaudžiamųjų sankcijų taikymo procese yra 
svarbus tik pirmasis juridinio asmens požymis – fizinių asmenų organizacinis vieningumas, 
kuris pasireiškia vidine juridinio asmens struktūra ir šios struktūros sud÷tinių dalių sujungimu 
į vieną visumą. Fizinių asmenų organizacinio vieningumo nustatymas juridiniame asmenyje 
leidžia daryti išvadą apie atskirą nuo šio asmens dalyvių juridinio asmens valią bei galimybę 
bausm÷s, nuobaudos ar ekonomin÷s sankcijos taikymu paveikti savarankišką juridinio asmens 
valią.  

Ekonomin÷s sankcijos, kaip ir administracin÷s nuobaudos (baudos), paskirtis yra 
nubausti pažeidimą padariusį asmenį sukeliant jam turtinio pobūdžio praradimus. Taigi kita 
svarbi teisin÷ aplinkyb÷ sietina su paskirtos ekonomin÷s sankcijos (baudos) poveikiu 
traukiamų atsakomyb÷n fizinio asmens ir juridinio asmens nuosavybei. Siekiant išvengti non 
bis in idem principo pažeidimo, turi būti konstatuota, kad turtinių sankcijų taikymo neigiami 
padariniai nepaveikia ir negali paveikti vieno ir to paties asmens nuosavyb÷s. Priešingu atveju 
asmuo, pakartotinai patiriantis neigiamo pobūdžio turtinius padarinius, būtų pripažintas 
baudžiamu antrą kartą.  

Abi nurodytos sąlygos (skirtingos traukiamų atsakomyb÷n fizinio ir juridinio asmens 
valios egzistavimas, taip pat turtinio pobūdžio sankcijos poveikis skirtingų subjektų 
nuosavybei) yra būtinos. Nustačius patrauktų atsakomyb÷n fizinio ir juridinio asmenų valios 
tapatumą arba nustačius, kad dvigubo nubaudimo atvejais neigiami teisiniai sankcijų taikymo 
padariniai tenka vienam asmeniui, privalu konstatuoti non bis in idem principo pažeidimą, ir 
tokia situacija turi būti taisoma panaikinant vieną iš paskirtų sankcijų. 

Iš nagrin÷jamos bylos medžiagos matyti, kad I. Ž. PĮ dirba dvi kiosko pardav÷jos ir 
ateinanti buhalter÷. Pats įmon÷s savininkas I. Ž. vykdo prekių tiek÷jo ir kitas funkcijas, 
prekiauja kioske. Šios įmon÷s organizacin÷ struktūra susideda iš keleto fizinių asmenų, kurie, 
siekdami juridinio asmens tikslų, derina tarpusavyje faktinius ir teisinius veiksmus, vienaip ar 
kitaip dalyvauja formuojant savarankišką, nuo šios įmon÷s savininko nepriklausančią 
juridinio asmens valią, pasirenkant teis÷tus ar neteis÷tus ūkin÷s veiklos vykdymo būdus. 
Įmon÷s savininko I. Ž., tiesiogiai padariusio neteis÷tą veiką bei nubausto bauda, ir 
atsakomyb÷n traukiamo juridinio asmens – I. Ž. PĮ valios darant neteis÷tą veiką skirtumas yra 
pirmas požymis, leidžiantis už nubausto fizinio asmens padarytą veiką taikyti ekonomines 
sankcijas juridiniam asmeniui – I. Ž. PĮ.  

Min÷ta, kad pagal CK 2.33 straipsnį ir 2.50 straipsnio 4 dalį I. Ž. PĮ laikoma neribotos 
civilin÷s atsakomyb÷s juridiniu asmeniu. Priverstinai išieškant iš I. Ž. PĮ atsakovo paskirtą 
ekonominę sankciją, būtų vadovaujamasi CPK nuostatomis. Kadangi I. Ž. nuosavyb÷s teise 
priklausančios I. Ž. PĮ turtas neatskirtas nuo I. Ž. turto, baudos priverstinio išieškojimo atveju 
jis rizikuoja prarasti ne tik įmon÷s, bet ir savo asmenį turtą (CPK 673 straipsnis). Taigi 
ekonomin÷ sankcija, paskirta I. Ž. PĮ, potencialiai gali tiesiogiai paveikti asmeninę I. Ž. 
nuosavybę, nepaisant to, kad prieš tai sumok÷damas jam, kaip fiziniam asmeniui, už 
administracinį teis÷s pažeidimą paskirtą baudą, jis jau kartą patyr÷ turtinio pobūdžio 
neigiamus padarinius. Atsižvelgdama į tai, teis÷jų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje 
egzistuoja fizinio asmens – I. Ž., ir juridinio asmens – I. Ž. PĮ, nuosavyb÷s sutapimas. 

Taigi šioje byloje nustatyta, kad ekonomin÷ sankcija juridiniam asmeniui – I. Ž. 
individualiai įmonei ir administracin÷ nuobauda fiziniam asmeniui – I. Ž. buvo paskirtos už tą 
pačią veiką. Vertinant atsakomyb÷n patrauktų asmenų tapatumą nustatyta, kad šių subjektų 
valia, susijusi su pasirinktu neteis÷tu elgesiu, yra skirtinga, tačiau administracin÷s nuobaudos 
ir ekonomin÷s sankcijos taikymo neigiami padariniai realiai gali paveikti vieno ir to paties 
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asmens, t. y. įmon÷s savininko I. Ž., turtinę pad÷tį. Esant tokioms aplinkyb÷ms pripažintina, 
kad atsakovas už tą pačią neteis÷tą veiką nubaudęs I. Ž. administracine nuobauda – 150 Lt 
bauda ir I. Ž. PĮ paskyręs ekonominę sankciją – 10 000 Lt baudą ir cigarečių konfiskavimą, 
pažeid÷ Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo 
Nr. 7 4 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje 
įtvirtintą non bis in idem principą. 

Kadangi jam paskirtą administracinę nuobaudą (baudą) I. Ž. jau yra sumok÷jęs, o 
teismui yra apskųstas nutarimas skirti ekonominę sankciją, dar n÷ra įvykdytas, taisant 
susidariusią teisinę pad÷tį, yra naikinamas atsakovo 2004 m. birželio 25 d. nutarimas 
Nr. 3K04/242, kuriuo paskirta ekonomin÷ sankcija I. Ž. PĮ. Kartu naikintinas ir šio nutarimo 
teis÷tumą patvirtinęs pirmosios instancijos teismo sprendimas.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teis÷jų kolegija 

 
n u s p r e n d ž i a : 
 

Apeliacinį skundą tenkinti. 
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugs÷jo 20 d. 

sprendimą. 
Panaikinti Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Vyriausyb÷s 

direktoriaus 2004 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 3K04/242. 
Sprendimas neskundžiamas. 

 
 

1.3.5. D÷l bylų, susijusių su Europos Sąjungos teis÷s ir tarptautin ÷s teis÷s aktų 
taikymu 

 
1.3.5.1. D÷l nuolatinio kaimo gyventojo sampratos  

 
 

Pagal Europos Komisijos 2000 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 3329 patvirtintos 
Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams programos II Priedo 
„Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 
10 punktą SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ vieni iš 
paramos gav÷jų yra nuolatiniai kaimo gyvenamosios vietov÷s gyventojai. Vertinant, ar 
asmuo yra nuolatinis kaimo gyventojas, turi būti vadovaujamasi gyvenamosios ir 
nuolatin÷s gyvenamosios vietos sąvokas pateikiančiomis Civilinio kodekso 
2.12 straipsnio 5 dalies, 2.16 straipsnio 2 dalies, 2.17 straipsnio 1 dalies normomis. 
Didžiosios turto dalies buvimo vieta yra tik vienas iš kriterijų aiškinant nuolatinio 
kaimo gyventojo sąvoką.  

 
Administracin÷ byla Nr. A6-16-2005. Procesinio sprendimo kategorijos: 23.1; 25 

 
N U T A R T I S 

2005 m. birželio 10 d. 
Vilnius 

 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš 
teis÷jų Sigitos Rud÷nait÷s (kolegijos pirminink÷), Algirdo Taminsko (praneš÷jas), Nijol÷s 
Piškinait÷s, Ričardo Piličiausko ir Gintaro Godos, 
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sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 

dalyvaujant pareišk÷jo asociacijos „Macevičių palivarko bendruomen÷“ atstovams 
G. J. ir advokatei Linai Svirinavičienei, 

atsakovo Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos atstovei 
advokatei Astai Kaušikaitei,  

viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 
atsakovo Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos apeliacinį skundą 
d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo 
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo asociacijos „Macevičių palivarko bendruomen÷“ 
skundą atsakovui Nacionalinei mok÷jimo agentūrai prie Žem÷s ūkio ministerijos, trečiajam 
suinteresuotam asmeniui Žem÷s ūkio ministerijai d÷l sprendimo panaikinimo, projekto 
pripažinimo tinkamu ir įpareigojimo skirti paramą.  

Teis÷jų kolegija 
n u s t a t ÷ : 

Pareišk÷jas asociacija „Macevičių palivarko bendruomen÷“ kreip÷si su skundu į 
administracinį teismą prašydama: 1) panaikinti atsakovo Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros 
prie Žem÷s ūkio ministerijos (toliau – Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra) pakartotinio 
bendruomen÷s projekto „10-0,38 kV kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s statyba“ 
vertinimo sprendimą nesuteikti SAPARD paramos Macevičių palivarko bendruomenei; 2) 
pripažinti šį projektą tinkamu paramai gauti; 3) įpareigoti atsakovą skirti SAPARD paramą 
Macevičių palivarko bendruomen÷s projektui „10-0,38 kV kabelin÷s elektros linijos ir 
transformatorin÷s statyba“ įgyvendinti.  

Pareišk÷jas nurod÷, kad Lazdijų rajone, Macevičių kaime, kurio gyventojai įkūr÷ 
bendruomenę, iki šiol n÷ra elektros, tod÷l jis 2003 m. kovo 14 d. įteik÷ Nacionalinei 
mok÷jimo agentūrai nurodytą projektą, tačiau šis atsakovo 2003 m. spalio 30 d. įsakymu 
Nr. BR2-(1.5)-377 buvo pripažintas netinkamu. Pareišk÷jas, nesutikdamas su tokiu 
sprendimu, 2003 m. gruodžio 2 d. ir 2003 m. lapkričio 6 d. pateik÷ apeliaciją atsakovui ir 
Žem÷s ūkio ministerijai, prašydamas peržiūr÷ti projektą. Tačiau atsakovo 2004 m. balandžio 
9 d. raštu Nr. BR6-(10.14)-1500 prašymas buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad 
bendruomen÷s nariai Macevičių kaime nuolat negyvena. Pareišk÷jo nuomone, atsakovas 
neteisingai taik÷ teis÷s aktus ir pri÷m÷ nepagrįstą sprendimą. Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 
įstatyme (16 straipsnio 5, 9 punktai, 17 straipsnio 3 punktas) numatytas paramos teikimas 
elektros linijoms tiesti asmenims, nurodytiems įstatymuose. Bendruomen÷s nariai G. J., M. Š. 
ir I. T. atitinka šiuos įstatymų nustatytus reikalavimus, nes yra pastatų ir žem÷s sklypų 
nurodytame kaime savinink÷s, nuolatin÷s jo gyventojos, čia deklaravusios savo gyvenamąją 
vietą, čia yra didžioji jų turto dalis, G. J. ir I. T. yra ūkių savinink÷s (b. l. 2–4). 

Atsakovas praš÷ atmesti pareišk÷jo skundą kaip nepagrįstą, o bylos dalį d÷l 
reikalavimų pripažinti projektą tinkamu bei įpareigoti atsakovą skirti SAPARD paramą 
nutraukti. Atsakovas nurod÷, kad SAPARD paramos įgyvendinimą ir administravimą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos daugiamet÷ finansavimo 
sutartis d÷l specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros paramos programos (SAPARD) bei 
Europos Komisijos 2000 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 3329 patvirtinta Nacionalin÷ žem÷s 
ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams programa, kuriuose nustatyta agentūros 
kompetencija, funkcijos, atsakomyb÷s ribos, teisin÷s ir technin÷s SAPARD paramos 
suteikimo sąlygos, paramos subjektai, projektų tinkamumo kriterijai ir kt. Programos II Priedo 
„Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 10 punkte 
„Paramos gav÷jai“ nurodoma, kad finansin÷ parama yra teikiama žem÷s ūkio subjektams – 
ūkininkų ūkiams, žem÷s ūkio įmon÷ms, įregistruotiems Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka, nuolatiniams kaimo gyventojams bei savivaldyb÷ms, jeigu investicija 
susijusi su vandentvarkos sistemomis. SAPARD paramą siekia gauti pati asociacija kaip 
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juridinis asmuo. Šią aplinkybę pripažino ir pareišk÷ja 2003 m. spalio 23 d. rašte Nr. 12 bei 
2003 m. lapkričio 6 d. rašte Nr. 13 Nacionalinei mok÷jimo agentūrai, nurodydama, kad 
projektuojama elektros linija bus bendruomen÷s nuosavyb÷ ir pagal bendruomen÷s įstatus 
niekada nebus elektros vartotojo nuosavyb÷. Macevičių palivarko bendruomen÷ kaip 
asociacija nepatenka į paramos gav÷jų sąrašą ir tod÷l neturi teis÷s gauti SAPARD paramos. 
Vieni iš galimų SAPARD paramos gav÷jų yra nuolatiniai kaimo gyventojai. Kaimo, miestų ir 
miestelių sąvokos yra nustatytos Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 
3 straipsnyje, o nuolatinio gyventojo sąvokos neapibr÷žia n÷ vienas teis÷s aktas, tod÷l ji gali 
būti siejama tik su nuolatin÷s gyvenamosios vietos sąvoka, kuri yra Civilinio kodekso 
2.12 straipsnio 1 dalyje. Bendruomen÷je 2003 m. rugs÷jo 4 d. buvo 7 nariai. Tai patvirtinta 
Lazdijų rajono savivaldyb÷s administracijos Kapčiamiesčio seniūnijos 2003 m. rugs÷jo 4 d. 
rašte Nr. 346. Tačiau pagal šį raštą 3 bendruomen÷s narių (M. Š., R. Š. ir R. J.) gyvenamoji 
vieta yra ne Macevičių kaime, ne kaimo vietov÷je. Pagal 2003 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. 14 
bendruomenę sudar÷ jau 4 nariai – I. M. T., M. Š., G. J. ir I. B., jų deklaruota gyvenamąja 
vieta nurodytas Macevičių kaimas, Kapčiamiesčio seniūnija, Lazdijų rajonas. Asmens 
deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikos gyventojų registre yra tik vienas iš 
pagrindin÷s gyvenamosios vietos nustatymo kriterijų (Civilinio kodekso 2.17 straipsnio 
1 dalis), tod÷l pakartotinio projekto vertinimo metu atsakovas 2004m. vasario 4 d. atliko 
patikrą vietoje, kurios metu buvo nustatyta, kad G. J., I. M. T. ir M. Š. n÷ra nuolatiniai 
Macevičių kaimo gyventojai, t. y. žiemą gyvena kitur, į sodybą atvažiuoja savaitgaliais, 
nesiverčia gyvulių auginimu, kelias jų sodybų link užsnigtas, sunkiai pravažiuojamas, takai 
aplink sodybas užsnigti, nenuvalyti; sodybų aplinka gražiai sutvarkyta, įrengtos sūpyn÷s, 
mediniai kr÷slai su stalu, kurie tinkamiausi naudotis tik vasarą. Bendruomen÷s pirminink÷ 
G. J. paaiškino, kad ji šioje sodyboje gyvena apie 8 m÷nesius per metus ir žiemą apsilanko tik 
savaitgaliais. Žiemos metu ji gyvena pas savo sutuoktinį, kuris gyvena ir dirba Kaune 
((duomenys neskelbtini), Kaunas), turi terminuotųjų ind÷lių sąskaitas Ūkio banko Kauno 
filiale. Nors pagal Civilinio kodekso 2.12 straipsnio 5 dalį sutuoktinio nuolatin÷ gyvenamoji 
vieta nepriklauso nuo kito sutuoktinio nuolatin÷s gyvenamosios vietos, tačiau vieno iš 
sutuoktinių nuolatin÷ gyvenamoji vieta yra faktas, į kurį gali būti atsižvelgiama nustatant kito 
sutuoktinio nuolatinę gyvenamąją vietą. Bendruomen÷s nar÷s I. T. sutuoktinis H. T. 
paaiškino, kad jie Macevičių kaime gyvena apie 8 m÷nesius per metus ir atvažiuoja žiemą 
savaitgaliais, I. M. T. žiemos metu gyvena pas savo sutuoktinį Kaune, nuosavame name 
((duomenys neskelbtini)), H. T. yra AB „Vilniaus bankas“ Kauno filialo klientas, ten turi 
einamąją sąskaitą ir terminuotą ind÷lį valiuta. Bendruomen÷s pirminink÷ G. J. paaiškino, kad 
M. Š. dirba Kauno technologijos universitete d÷stytoja ir į Macevičių kaimą atvažiuoja 
atostogų ir poilsio dienomis. M. Š. gyvenamąją vietą Macevičių kaime deklaravo tik po to, kai 
buvo nuspręsta nesuteikti SAPARD paramos Macevičių palivarko bendruomenei, 
nesąžiningai siekdama atitikti reikalaujamus kriterijus, ji yra AB „Vilniaus bankas“ Kauno 
filialo klient÷, ten turi einamąją ir kaupiamąją sąskaitas litais. D÷l to atsakovas mano, kad 
padar÷ teis÷tą ir pagrįstą išvadą, jog poilsiui skirtos sodybos yra viena iš šių bendruomen÷s 
narių gyvenamųjų vietų, bet ne nuolatin÷ gyvenamoji vieta, ir jie laikytini miesto, o ne kaimo 
nuolatiniais gyventojais. Pagal nurodytos Programos II priedo „Techniniai priemonių 
aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 11 punktą „Paramos lygis“ ne pelno 
siekiantiems projektams skiriamos paramos dalis sudaro 90 proc. išlaidų. Kita 10 proc. dalis 
bus padengta iš vietos biudžeto l÷šų. Tuo tarpu pajamas teikiančioms ir individualioms 
investicijoms komunikacijoms bei inžineriniams įrenginiams atnaujinti (keliams, elektros 
linijoms) paramos dalis sudaro tik 50 proc. išlaidų. Tokioms investicijoms priskirtinos ir 
ūkininkų ūkių investicijos, nes ūkininkai pripažįstami besiverčiančiais pajamas teikiančia 
žem÷s ūkio veikla (Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). D÷l to 
asmenims, įregistravusiems ūkininko ūkius, skiriama paramos dalis komunikacijoms bei 
inžineriniams įrenginiams atnaujinti (keliams, elektros linijoms) sudarytų ne 100, o tik 
50 proc. tinkamų išlaidų. Bendruomen÷s nar÷s G. J. bei I. T. yra įsteigusios ūkininko ūkius 



Administracinių teismų praktika Nr. 7                                                                                              nuo 2005-01-01 

 94 

Macevičių kaime, tod÷l joms skiriamos paramos projektui įgyvendinti dydis sudarytų ne 90, o 
tik 50 proc. tinkamų išlaidų. Atsakovas taip pat nurod÷, kad tarp šalių kilo ginčas d÷l 
Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros pakartotinio bendruomen÷s projekto vertinimo sprendimo 
Nr. BR6-(10.14)-1500 nesuteikti SAPARD paramos teis÷tumo ir pagrįstumo, t. y. ar 
pareišk÷jo projektas SAPARD paramai gauti atitinka Nacionalin÷je žem÷s ūkio ir kaimo 
pl÷tros programoje įvardytus tinkamumo kriterijus. Tuo tarpu SAPARD paramos sutarties 
sudarymo ir paramos skyrimo stadijos dar nebuvo pasiektos, nebuvo surinkti visi paramai 
skirti būtini dokumentai, nebuvo nagrin÷ta, ar pareišk÷jas įvykd÷ visus kitus teis÷s aktų 
nustatytus reikalavimus SAPARD paramai, tod÷l iš šių stadijų kylantys bet kokie pareišk÷jo 
reikalavimai yra atmestini. Projekto SAPARD paramai gauti vertinimas ir paramos skyrimas 
yra sud÷tingas procesas, susidedantis iš procedūrų, kurioms atlikti būtinos specialios žinios, 
kurių teismas pagal įstatymą neturi ir negali tur÷ti, tod÷l jis n÷ra kompetentingas pripažinti 
projektą SAPARD paramai gauti tinkamu ir spręsti SAPARD paramos pareišk÷jui skyrimo ar 
neskyrimo klausimą. Šios bylos nagrin÷jimo dalykas tur÷tų būti tik Nacionalin÷s mok÷jimo 
agentūros 2004 m. balandžio 9 d. pakartotinio bendruomen÷s projekto vertinimo sprendimo 
Nr.  BR6-(10.14)-1500 nesuteikti SAPARD paramos teis÷tumo ir pagrįstumo klausimas, kiti 
pareišk÷jo reikalavimai nenagrin÷tini teisme ir byla d÷l reikalavimų pripažinti projektą 
tinkamu bei įpareigoti atsakovą skirti SAPARD paramą nutrauktina.  

Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerija palaik÷ 
atsakovo atsiliepime išd÷stytą poziciją ir praš÷ atmesti pareišk÷jo skundą kaip nepagrįstą.  

Nagrin÷jant bylą pirmosios instancijos teisme, teismo pos÷dyje pareišk÷jo atstov÷s 
papildomai paaiškino, kad J. ir T. Macevičių kaime gyvena nuo 1980 metų maksimaliai ilgai 
per metus, abiem šeimoms atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į žemę. Kaimas yra pasienyje, be 
susisiekimo su didžiaisiais miestais, istorinis. Pati agentūra patar÷ įkurti bendruomenę, liep÷ 
įrodin÷ti nuosavyb÷s teisių į žemę tur÷jimą. Pareišk÷jui padavus paraišką, atsakovas 
pripažino, kad bendruomen÷ – tinkama gav÷ja, o viename iš pos÷džių buvo pasiūlyta iš jos 
išstoti nenuolatiniams gyventojams, tod÷l sumaž÷jo narių skaičius. Patikros ataskaita 
neatitinka tikrov÷s. Be bendruomen÷s narių, kaime yra dar dvi sodybos, bet jų gyventojai n÷ra 
bendruomen÷s nariai. Elektra būtų vedama trims bendruomen÷s nariams, B. į paramos gavimą 
nepretenduoja. Bendruomen÷ yra ne galutinis, bet tiesioginis paramos gav÷jas, nes linija būtų 
jos nuosavyb÷.  

Atsakovo atstov÷ pirmosios instancijos teismui paaiškino, kad ginčas kilęs d÷l 
paramos subjekto tinkamumo. Teis÷s normos nedraudžia bendruomen÷ms teikti paraiškas ir 
projektus paramai gauti, bet galutinis jos gav÷jas – bendruomen÷s nariai, kurie turi atitikti 
nurodytus reikalavimus. Pagal agentūros vidaus teis÷s aktus apeliacijos negalima grįsti 
naujais dokumentais, tod÷l skundas turi būti nagrin÷jamas pagal pad÷tį iki apeliacijos, t. y. d÷l 
7 bendruomen÷s narių. Ginčo n÷ra tik d÷l B., bet jam parama nebus teikiama. G. J. 
nekilnojamasis turtas yra ne šiame kaime, o T. gyvenamąją vietą pakeit÷ (deklaravo) tik 
atmetus paraišką, Š. iš viso kaime nuolat negyvena ir to neginčija. Parama gali būti suteikta ir 
vienam asmeniui. Pareišk÷ja nepateik÷ įrodymų, kad bendruomen÷s nariai gyvena apie 
8 m÷nesius kaime nuolat.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu 
pareišk÷jos skundą patenkino iš dalies: panaikino Nacionalin÷s mok÷jimų agentūros prie 
Žem÷s ūkio ministerijos pakartotinio projekto „10-0,38 kV kabelin÷s elektros linijos ir 
transformatorin÷s statyba“ vertinimo 2004 m. balandžio 9 d. sprendimą (raštą Nr. BR6-
(10.14)-1500) nesuteikti SAPARD paramos Macevičių palivarko bendruomenei ir įpareigojo 
atsakovę priimti naują sprendimą d÷l paraiškos, o kitą pareišk÷jo skundo dalį atmet÷. 

Teismas sprendime nurod÷, kad Lazdijų rajono savivaldyb÷ 2003 m. vasario 19 d. 
įregistravo visuomeninę organizaciją – Macevičių palivarko bendruomenę (T. 1, b. l. 22), kuri 
pagal savo įstatus užsiima bendruomen÷s telkimu, socialinių, ekonominių, ekologinių ir 
kultūrinių problemų sprendimu, neįgalių, senyvo amžiaus asmenų, problemiškų šeimų vaikų 
priežiūra, kultūrine, sportine, šviet÷jiška veikla, kaimo tradicijų atgaivinimu ir pl÷tojimu ir kt. 
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(T. 1, b. l. 27, 28). Bendruomen÷ 2003 m. kovo 14 d. agentūrai per jos Alytaus teritorinį 
skyrių pateik÷ paraišką SAPARD paramai (199 830 Lt) gauti ir projektą „10-0.38 kV 
kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s statyba“ (bylos priedas, p. 125–266). Byloje 
esantys šio skyriaus paraiškos ir projekto įvertinimo dokumentai leidžia daryti išvadą, kad 
šiame etape buvo formaliai tikrinama, ar pateikti reikalingi dokumentai, ar užpildytos visos 
paraiškų grafos ir ar tai atitinka faktinę pad÷tį (priedas, p. 122–124). Pagal Kapčiamiesčio 
seniūno 2003 m. rugs÷jo 4 d. pažymą Nr. 346 bendruomen÷je buvo 7 nariai, iš jų trijų – R. J., 
M. Š. bei R. Š. – gyvenamoji vieta nurodyta Kauno mieste (priedas, p. 87). Atlikus paraiškos 
bei projekto vertinimą, atsakovo 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. BR2-(1.5)-377 buvo 
nutarta bendruomenei nesuteikti SAPARD paramos (priedas, p. 61). Iš 2003 m. spalio 30 d. 
informacinio laiško Nr. SA6a-0/l/0/8/ matyti, kad parama nesuteikta pri÷jus prie išvados, jog 
paraiška pateikta subjekto, negalinčio gauti paramos (T. 1, b. l. 60). Pareišk÷jas 2003 m. 
lapkričio 7 d. apeliacija žem÷s ūkio ministrui (b. l. 58) ir 2003 m. gruodžio 12 d. apeliacija 
agentūrai (T. 1, b. l. 50) praš÷ paraišką peržiūr÷ti pakartotinai, pateik÷ naują penkių 
bendruomen÷s narių sąrašą, pagal kurį visų gyvenamoji vieta nurodyta Macevičių kaime 
(T. 1, b. l. 51–55). Projektą buvo nutarta vertinti pakartotinai (T. 1, b. l. 49), atliekant 
tikrinimus vietoje, tačiau atsakovo 2004 m. balandžio 9 d. raštu Nr. BR6-(10.14)-1500 (toliau 
– skundžiamas raštas) v÷l buvo nutarta nesuteikti paramos, nes galutiniai paramos gav÷jai 
n÷ra nuolatiniai kaimo gyventojai (T. 1, b. l. 8, 36–43). Pagal atsakovo pateiktas Gyventojų 
registro tarnybos pažymas bendruomen÷s narių (pagal pirminę versiją) H. T., R. J. Š., R. J. 
deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, G. J. gyvenamąją vietą Macevičių kaime 
deklaruoja nuo 1992 m. lapkričio 20d., M. Š. – nuo 2003 m. lapkričio 27 d., I. M. T. – nuo 
2003 m. lapkričio 27 d. (T. 1, b. l. 81–86). G. J. Macevičių kaime nuosavyb÷s teise valdo 
0,33 ha ploto ir 3,43 ha ploto žem÷s sklypus, gyvenamąjį namą su ūkio ir pagalbiniais 
pastatais, šiame kaime yra įregistravusi ūkį; I. M. T. turi 0,4 ha, 1,1 ha, 0,55 ir 0,57 ha plotų 
žem÷s sklypus ir gyvenamąjį namą su ūkio pastatais bei yra įregistravusi ūkį; M. Š. Macevičių 
valdo 0,2 ha ploto žem÷s sklypą ir turi gyvenamąjį namą su pastatais. Be to, G. J. Kaune kartu 
su vyru valdo garažą, o Rokiškio rajono Barš÷nų kaime – 3,89 ha ploto žem÷s sklypą, Lazdijų 
rajono Sirgušk÷s kaime – 2,55 ha ploto žem÷s sklypą, kuris yra toje pačioje (Varvišk÷s) 
kadastrin÷je vietov÷je su Macevičių kaime esančiais žem÷s sklypais. Įrodymų apie I. M. T. 
bei M. Š. kitur turimą nekilnojamąjį turtą nepateikta (T. 1, b. l. 80, 90–99; priedas, p. 154–
167). 

Teismas sprendime nurod÷, kad Europos Komisija 2000 m. lapkričio 27 d. sprendimu 
Nr. 3329 patvirtino Nacionalinę žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams programą, o 
Seimas 2001m. birželio 21 d. ratifikavo Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos 
daugiametę finansavimo sutartį d÷l žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros paramos programos 
(SAPARD). Šių teis÷s aktų pagrindu žem÷s ūkio ministro 2001 m. rugs÷jo 19 d. įsakymu 
Nr. 323 buvo patvirtinta Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros programos (SAPARD) 
2000-2006 m. bendra finansavimo tvarka (toliau – specialioji programa). Tiek iš finansavimo 
sutartimi patvirtintos paramos programos II priedo „Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies 
„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 10 punkto „Paramos gav÷jai“ (b. l. 42–48), tiek iš 
nacionalin÷s specialiosios programos V skyriaus „SAPARD paramos krypties „Kaimo 
infrastruktūros tobulinimas“ nuostatos“ (T. 1, b. l. 125–126) pirmenyb÷ teikiama 1 sektoriui – 
komunikacijoms ir inžineriniams įrenginiams tobulinti (keliai, elektros linijos), 2 sektoriui – 
vandentvarkos sistemoms tobulinti (36 punktas), o pagal šią SAPARD kryptį paramos gav÷jai 
yra žem÷s ūkio subjektai (37.1 punktas), nuolatiniai kaimo gyvenamosios vietov÷s gyventojai 
(pagal jų nuolatinę gyvenamąją vietą arba pagal didžiosios turto dalies buvimo vietą 
(37.2 punktas), vietin÷s savivaldos institucijos (investicijoms, susijusioms su vandentvarkos 
sistemomis (37.3 punktas)). Teismas padar÷ išvadą, kad pagal šias nuostatas galutiniai 
paramos gav÷jai net neprivalo būti nuolatiniai kaimo vietov÷s gyventojai, pakanka vieno 
kriterijaus – didžiosios dalies turto buvimo kaime fakto. Pagal specialiosios programos 
55 punktą programos finansavimo tvarką, patvirtintą žem÷s ūkio ministro, įgyvendina 



Administracinių teismų praktika Nr. 7                                                                                              nuo 2005-01-01 

 96 

Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos, o pirminį dokumentų (paraiškų 
ir mok÷jimo prašymų) surinkimą, įvertinimą bei kontrolę atlieka apskričių viršininkų 
administracijų Kaimo pl÷tros programų skyriai, vadovaudamiesi Agentūros direktoriaus 
patvirtinta Paraiškų ir mok÷jimo prašymų administravimo Kaimo pl÷tros programų skyriuose 
tvarka. Iš žem÷s ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-427 „D÷l PVM 
kompensavimo savivaldyb÷ms, jų įstaigoms ir kaimo bendruomen÷ms, įgyvendinančioms 
projektus pagal SAPARD programos IV kryptį „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ matyti, 
kad atsakovas neneigia, jog bendruomen÷s gali pateikti paraiškas gauti SAPARD paramą 
(T. 1, b. l. 128). Tačiau paramos subjekto (subjektų) tinkamumas nustatomas pagal nurodytus 
reikalavimus, t. y. šiuo atveju tur÷tų būti tikrinama, ar bendruomen÷s nariai atitinka Europos 
ir nacionalin÷s teis÷s aktų keliamus reikalavimus. Atsakovo atstov÷ patvirtino, kad teis÷s 
aktuose nenustatyta reikalavimų, kokiam paramos subjektų skaičiui gali būti suteikta parama, 
taip pat to, kad ji gali būti suteikta ir vienam asmeniui. Pagal Gyvenamosios vietos 
deklaravimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo redakcija) 3 straipsnio 1 dalį 
gyvenamosios vietos deklaravimas yra gyvenamosios vietos adreso duomenų pateikimas 
deklaravimo įstaigai, o gyvenamąja vieta yra laikoma pagrindin÷ vieta, kurioje asmuo 
faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs (2 dalis). Šiame įstatyme n÷ra 
nuolatin÷s gyvenamosios vietos sąvokos, be to, gyvenamosios vietos deklaravimo sąlygos 
susijusios su kitais reikalavimais, bet ne turto buvimo vieta. D÷l to, pirmosios instancijos 
teismo nuomone, sieti bendruomen÷s narių deklaruotos gyvenamosios vietos (ir jos 
deklaravimo datos) su nuolatine gyvenamąja vieta negalima. Tai, kas yra fizinio asmens 
nuolatin÷ gyvenamoji vieta, yra apibr÷žta CK 2.12 straipsnio 1 dalyje, ir ji siejama su 
valstyb÷s teritorija, kurioje asmuo nuolat ar daugiausia gyvena. Pagal CK 2.16 straipsnį 
asmens pagrindin÷ gyvenamoji vieta yra ten, kur jis ilgiausiai gyvena ir kur yra jo turtas ar 
didžioji jo dalis. Tai yra pagrindinis kriterijus nustatant nuolatinę gyvenamąją vietą. Dviejų 
bendruomen÷s narių (M.Š., I. M. T.) visas nekilnojamasis turtas, o G. J. – didžioji 
nekilnojamojo turto dalis yra Macevičių kaime, I. M. T. ir G. J. yra šio kaimo ūkinink÷s. 
Atsakov÷ nepaneig÷, kad jos daugiausia gyvena Macevičių kaime. Be to, subjektą pripažinti 
tinkamu pagal žem÷s ūkio ministro 2001 m. rugs÷jo 19 d. įsakymą Nr. 323 užtenka, kad 
didžioji jo turto dalis būtų kaime. Atsakovo argumentus, kad bendruomen÷s nariai nelaiko 
gyvulių ir kad jų lauko baldai įrodo, kad gyvenamieji namai yra vasaros poilsio sodybos, 
teismas pripažino nepakankamais. Teismas padar÷ išvadą, kad trys Macevičių palivarko 
bendruomen÷s nar÷s atitinka SAPARD paramos subjektams keliamus reikalavimus, o ginčo 
d÷l ketvirtojo nario apskritai n÷ra, tod÷l atsakovo sprendimai, kuriais konstatuota, jog 
bendruomen÷ ar jos nariai n÷ra tinkami subjektai, negali būti laikomi teis÷tais. Teismas 
nurod÷, kad atsakovo argumentas, jog pagal atsakovo 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymu 
Nr. BRl-263 patvirtintą apeliacijų nagrin÷jimo procedūrą (T. 1, b. l. 103, 104) paraiška ir 
duomenys apie bendruomen÷s narių gyvenamąją vietą tur÷jo būti nagrin÷jami pagal pirminę 
pad÷tį, yra nepagrįstas, nes tai prieštarauja šios tvarkos 4 punktui, pagal kurį tokiu atveju 
apeliacija netur÷jo būti nagrin÷jama. Tačiau šiuo atveju apeliacija buvo nagrin÷ta, buvo atlikta 
patikra vietoje nusprendus, kad apeliacijos argumentai atitinka procedūros 5, 6 punktus. 

Teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jo reikalavimai pripažinti nurodytą projektą 
tinkamu paramai gauti bei įpareigoti atsakovą Nacionalinę mok÷jimų agentūrą prie Žem÷s 
ūkio ministerijos skirti SAPARD paramą Macevičių palivarko bendruomenei projektui „10-
0,38 kV kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s statyba“ įgyvendinti šioje byloje negali 
būti svarstomi ir vertinami. Iš paraiškos ir projekto vertinimo ataskaitos (priedas, l. 10–29, 
36–43, 67–86) matyti, kad paraiška ir projektas buvo vertinami pagal dokumentų 
pakankamumą bei jame nurodytų ir faktinių aplinkybių atitiktį. Pareišk÷jo atstov÷ pripažino, 
kad bendruomen÷ n÷ra pateikusi kai kurių reikalautų dokumentų, be to, pasikeitus 
aplinkyb÷ms ir pra÷jus tam tikram laikui, dalis dokumentų atnaujintini. Kaip specialistas 
byloje apklaustas agentūros kaimo pl÷tros programų departamento Projektų vertinimo 
skyriaus ved÷jas Ž. P. taip pat nurod÷, kad, teismui pripažinus, jog pareišk÷ja yra tinkamas 
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subjektas paramai gauti, paraiška v÷l tur÷tų būti svarstoma Projektų atrankos komisijos 
pos÷dyje, nes būtina jį reitinguoti pagal prioritetus. Pagal Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 15 straipsnio 1 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas d÷l valstybinio 
administravimo subjektų priimtų teis÷s aktų ir veiksmų teis÷tumo ir atsisakymo atlikti jų 
kompetencijai priskirtus veiksmus pagrįstumo, tod÷l teismas, esant reikalui, kompetentingas 
įvertinti projekto tinkamumą ir spręsti paramos skyrimo klausimą, tačiau šioje byloje tai 
daryti n÷ra pagrindo d÷l pirmiau nurodytų motyvų. Teismas padar÷ išvadą, kad ši pareišk÷jo 
skundo dalis atmestina. Teismas taip pat nurod÷, kad nutraukti šią bylos dalį n÷ra pagrindo, 
nes nagrin÷jamu atveju n÷ra administracinių bylų nutraukimo pagrindų, numatytų 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnyje. 

Apeliaciniu skundu atsakovas Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004m. rugpjūčio 2 d. sprendimo dalį d÷l atsakovo 
2004 m. balandžio 9 d. sprendimo (raštas Nr. BR6-(10.14)-1500) nesuteikti SAPARD 
paramos Macevičių palivarko bendruomenei panaikinimo, atsakovo įpareigojimo priimti 
naują sprendimą d÷l paraiškos, taip pat d÷l atsisakymo nutraukti bylą d÷l pareišk÷jo 
reikalavimų pripažinti projektą „10-0,38 kV kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s 
statyba“ tinkamu SAPARD paramai gauti bei atsakovo įpareigojimo ją skirti ir priimti naują 
šios bylos sprendimą sprendimą – pareišk÷jo skundą d÷l atsakovo 2004 m. balandžio 9 d. 
sprendimo panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą, o bylos dalį d÷l projekto pripažinimo tinkamu 
ir atsakovo įpareigojimo skirti SAPARD paramą nutraukti.  

Atsakovas nurodo, kad pareišk÷ja pretenduoja gauti SAPARD paramą pagal 
Nacionalin÷s žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams programą, patvirtintą Europos 
Komisijos 2000 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.  3329 (toliau – nacionalin÷ programa). Ši 
programa yra pagrindinis teis÷s aktas, kuriuo remiantis teikiama SAPARD parama pagal 
numatytas žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros prioritetines paramos kryptis, viena iš kurių yra kaimo 
infrastruktūros tobulinimas. Įgyvendinant nacionalinę programą, buvo priimti poįstatyminiai 
teis÷s aktai, tarp jų – ir Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros programos (SAPARD) 
2000–2006 m. bendrafinansavimo tvarkos nuostatai, patvirtinti žem÷s ūkio ministro 2001 m. 
rugs÷jo 19 d. įsakymu Nr. 323 „D÷l specialiosios žemes ūkio ir kaimo pl÷tros programos 
(SAPARD) 2000-2006 m. bendrafinansavimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – 
bendrafinansavimo tvarkos nuostatai). Šiais nuostatais ir vadovavosi teismas savo sprendime. 
Tačiau šie nuostatai yra žemesn÷s teisin÷s galios nei nacionalin÷ programa, tod÷l savo turiniu 
negali prieštarauti nacionalinei programai kaip aukštesn÷s galios teis÷s aktui. Nacionalin÷s 
programos II Priedo „Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros 
tobulinimas“ 10 punkte „Paramos gav÷jai“ nurodoma, kad finansin÷ parama yra teikiama 
žem÷s ūkio subjektams – ūkininkų ūkiams, žem÷s ūkio įmon÷ms, įregistruotiems Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, nuolatiniams kaimo gyventojams bei savivaldyb÷ms, 
jeigu investicija susijusi su vandentvarkos sistemomis. Oficialaus nacionalin÷s programos 
vertimo n÷ra ir programa paskelbta tik anglų kalba Žem÷s ūkio ministerijos bei Nacionalin÷s 
mok÷jimo agentūros interneto tinklalapiuose. Pagal byloje esantį nacionalin÷s programos 
10 punkto vertimą iš anglų kalbos paskutiniai fundacijos / turto gav÷jai yra ūkininkai ir kiti 
žem÷s ūkio vienetai, kurie yra įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytą 
tvarką ir reikalavimus; nuolatiniai kaimo gyventojai; savivaldyb÷s, jei tik investicijos siejasi 
su vandens valdymo sistemomis. Tuo tarpu pagal nuostatų 37 punktą SAPARD paramos 
krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ paramos gav÷jais gali būti: žem÷s ūkio 
subjektai, nuolatiniai kaimo gyvenamosios vietov÷s gyventojai (pagal jų nuolatinę 
gyvenamąją vietą arba pagal didžiosios turto dalies buvimo vietą), vietin÷s savivaldos 
institucijos (investicijoms, susijusioms su vandentvarkos sistemomis). Atsakovo nuomone, 
nuostatuose nepagrįstai nustatomas naujas alternatyvus kriterijus, pagal kurį tur÷tų būti 
sprendžiama, ar asmuo yra nuolatinis kaimo gyventojas, t. y. jo turto didžiosios dalies buvimo 
vietos kriterijus, neatsižvelgiant į kitus nuolatin÷s gyvenamosios vietos kriterijus (deklaruotą 
gyvenamąją vietą, darbo vietą, sutuoktinio gyvenamąją vietą ir pan.). D÷l to spręsdamas, ar 
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visi visuomenin÷s organizacijos Macevičių palivarko bendruomen÷s nariai atitinka SAPARD 
paramos subjektams keliamus reikalavimus ir gali būti galutiniai paramos gav÷jai, teismas, 
esant žemesn÷s ir aukštesn÷s galios teis÷s aktų tarpusavio prieštaravimui, tur÷jo vadovautis 
aukštesn÷s galios norminiu teis÷s aktu – nacionaline programa. Nacionalin÷s programos II 
Priedo „Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 
1 punkte „Įžanga“ nurodoma, kad pagal šią priemonę parama bus teikiama nuolatiniams 
kaimo gyventojams, žem÷s ūkio subjektams ir juridiniams asmenims, kurie rengia ir pateikia 
pelno nesiekiančius projektus kaimo infrastruktūros pl÷tros, kitų socialinių ir techninių 
infrastruktūrų vystymo srityse. Tačiau išsamus ir baigtinis galutinių paramos gav÷jų sąrašas 
yra pateikiamas pirmiau nurodytame nacionalin÷s programos II Priedo „Techniniai priemonių 
aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 10 punkte „Paramos gav÷jai“. 
Šiuo punktu ir prival÷jo vadovautis teismas, spręsdamas, ar bendruomen÷s nariai yra 
galutiniai SAPARD paramos gav÷jai. Tik nusprendus, kad projektas atitinka visus tinkamumo 
kriterijus, nustatytus nacionalin÷je programoje, taip pat tai, kad paraiška pateikta subjekto, 
galinčio gauti paramą pagal atitinkamą SAPARD paramos kryptį, projektams yra teikiama 
pirmenyb÷s teis÷, atsižvelgiant į prioritetinius kriterijus. Vienas iš tokių prioritetinių kriterijų 
yra kaimo bendruomen÷s projektai, kuriems maksimaliai galimų skirti taškų skaičius sudaro 
20, kaip nurodoma teismui pateiktame nacionalin÷s programos 7 punkto „Prioritetiniai 
kriterijai“ 4 papunkčio vertime. D÷l to SAPARD paramai gauti nepakanka to, kad projektas 
yra pateiktas kaimo bendruomen÷s. Šiuo atveju svarbus pirminis kriterijus – ar visi 
bendruomen÷s nariai gali būti galutiniai paramos gav÷jai pagal nacionalin÷s programos 
nuostatas, t. y. ar jie patenka į nacionalin÷s programos II Priedo „Techniniai priemonių 
aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 10 punkte apibr÷žtą paramos gav÷jų 
sąrašą. Jei bent vienas iš narių n÷ra nuolatinis kaimo gyventojas, SAPARD parama 
neteikiama ir negali būti teikiama pagal paramos kryptį „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“, 
nepaisant to, kad projektas yra pateiktas kaimo bendruomen÷s. Šiuo atveju n÷ra svarbu, iš 
kelių narių susideda pati bendruomen÷ kaip visuomenin÷ organizacija, siekianti pasinaudoti 
SAPARD parama, svarbu tik tai, kad visi jos nariai būtų nuolatiniai kaimo gyventojai. Narių, 
kaip galutinių paramos gav÷jų, pakanka tiek, kiek jų būtina tam, kad egzistuotų pati 
visuomenin÷ organizacija, t. y. vadovaujantis Asociacijų įstatymu – 3 narių. Šias nurodomas 
aplinkybes patvirtina Vilniaus apygardos administraciniam teismui atsakovo pateikti 
rašytiniai įrodymai, t. y. 2003 m. rugpjūčio 29 d. projekto vertinimo tikrinimo elementų 
sąrašas Nr. SB 2d P41030007, susidedantis iš trijų dalių: „I etapas – Tinkamumo kriterijai“, 
„II etapas – Prioritetiniai kriterijai“, „III etapas – Projektas“ ir surašyta 2003 m. rugs÷jo 4 d. 
projekto vertinimo ataskaita Nr. SA 3d-P41030007. Pirmajame etape, be kitų dalykų, 
vertinama, ar paraiška pateikta subjekto, galinčio gauti paramą pagal SAPARD paramos 
kryptį „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“. Jeigu projektas neatitinka nors vieno tinkamumo 
kriterijaus, jis laikomas netinkamu ir negali būti vertinamas pagal prioritetinius kriterijus. 
Tokiu atveju pereinama prie trečiojo etapo, nurodant tik formalius reikalavimus apie projektą, 
t. y. jo vertę, paramos sumą, kompensuojamą paramą procentais ir pan. Kadangi ginčo atveju 
I etapo – „Tinkamumo kriterijai“ 1 punkte ties klausimu, ar paraiška pateikta subjekto, 
galinčio gauti paramą pagal SAPARD paramos kryptį „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“, 
yra atsakymas „ne“, darytina išvada, kad pareišk÷jas negal÷jo gauti SAPARD paramos, nes ne 
visi jos nariai atitiko nacionalin÷s programos nustatytus paramos gav÷jo tinkamumo kriterijus. 
Pats pareišk÷jas pripažino, kad SAPARD paramą gali gauti tik ta bendruomen÷, kurios visi 
nariai yra nuolatiniai kaimo gyventojai.  

Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nuolatinių gyventojų sąvokos 
neapibr÷žia n÷ vienas Lietuvos Respublikos teis÷s aktas, tod÷l ji gali būti siejama tik su 
nuolatin÷s gyvenamosios vietos sąvoka. Nuolatin÷s gyvenamosios vietos sąvoka pateikiama 
CK 2.12 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią fizinio asmens nuolatin÷ gyvenamoji vieta, reiškianti 
asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstyb÷je ar jos 
teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos 
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teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta. Fizinis asmuo 
gali tur÷ti tik vieną nuolatinę gyvenamąją vietą (CK 2.12 straipsnio 3 dalis). Kartu nuolatin÷s 
gyvenamosios vietos samprata skiriasi nuo gyvenamosios vietos sampratos. Gyvenamąja vieta 
laikoma vieta, kurioje fizinis asmuo faktiškai dažniausiai gyvena (CK 2.16 straipsnio 1 dalis), 
asmens faktinio buvimo vieta – tai tokia vieta, kur asmuo būna daugiausia, kitaip tariant, jo 
adresas. Asmuo gali tur÷ti kelias gyvenamąsias vietas. Kai asmuo gyvena keliose vietose, iš 
kelių gyvenamųjų vietų nustatoma vieta, kuri laikoma pagrindine gyvenamąja vieta. Tokiu 
atveju, nustatant asmens nuolatinę gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į tai, kur yra jo pagrindin÷ 
gyvenamoji vieta (CK 2.16 straipsnio 2 dalis). Byloje ir reikia aiškintis, kur yra trijų 
bendruomen÷s narių M. Š., I. M. T. ir G. J. pagrindin÷ gyvenamoji vieta, nes šios nar÷s, jų 
teigimu, turi gyvenamąsias vietas tiek Macevičių kaime, tiek Kaune. Pagrindin÷ gyvenamoji 
vieta nustatoma atsižvelgiant į kriterijus, kurių nebaigtinis sąrašas pateikiamas įstatyme: į tai, 
kur yra asmens turtas ar didžioji turto dalis, kur yra jo darbo vieta arba kur jis gyvena 
ilgiausiai, taip pat atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę, tęstinumą, 
duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, į paties asmens viešus 
pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą, į asmens sutuoktinio nuolatinę gyvenamąją vietą 
(CK 2.12 strapsnio 5 dalis, 2.16 straipsnio 2 dalis, 2.17 straipsnio 1 dalis) ir kitus kriterijus. 
N÷ vienas iš šių kriterijų neturi pirmenyb÷s sprendžiant, kur yra asmens nuolatin÷ gyvenamoji 
vieta, ir turi būti vadovaujamasi jų visuma, o ne vienu iš jų. Teismas, spręsdamas, ar 
bendruomen÷s narių G. J., I. M. T. ir M. Š. nuolatin÷ gyvenamoji vieta yra Macevičių kaime, 
vadovavosi tik vienu iš pagrindin÷s gyvenamosios vietos nustatymo kriterijų, t. y. vieta, kur 
yra asmens turtas ar didžioji jo dalis. Tačiau teismas nenurod÷, kuo remiantis nustatoma 
bendruomen÷s narių didžioji turto dalis – pagal plotą, turto vertę, turto objektų skaičių vienoje 
vietov÷je ar kitus kriterijus. Tai turi esminę reikšmę šioje byloje, nes du bendruomen÷s nariai 
– G. J., I. M. T. – turi nekilnojamojo turto ne tik Macevičių kaime, bet ir kitose miesto bei 
kaimo gyvenamosiose vietov÷se. Aplinkyb÷, kad G. J. Macevičių kaime yra įregistravusi 
ūkininko ūkį, neturi reikšm÷s, nes, kaip teisme pripažino pati G. J., jokios žem÷s ūkio veiklos 
nei ji, nei T. M. T. nevykdo. Lietuvos Respublikos gyventojų registre deklaruota asmens 
gyvenamoji vieta yra vienas iš pagrindin÷s gyvenamosios vietos nustatymo kriterijų (CK 
2.17 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pateik÷ pirmosios instancijos teismui Gyventojų registro 
tarnybos prie VRM 2004 m. liepos 14 d. pažymas (T. 1, b. l. 81–86), iš kurių matyti, kad dvi 
bendruomen÷s nar÷s – I. M. T. ir M. Š., formaliai siekdamos atitikti nustatytus paramos 
gav÷jo tinkamumo kriterijus, pakeit÷ deklaruojamąją gyvenamąją vietą ir deklaravo ją esant 
Macevičių kaime tik 2003 m. lapkričio 27 d, t. y. po to, kai atsakovas 2003 m. spalio 30 d. 
įsakymu pri÷m÷ sprendimą nesuteikti paramos pareišk÷jui. Atitikti galutinio paramos gav÷jo 
tinkamumo kriterijus ir d÷l to gal būt nesąžiningai pasinaudoti bendruomen÷s narių M. Š. ir 
I. M. T. veiksmai siekiant formaliai SAPARD parama suponuoja išvadą, kad Macevičių 
palivarko bendruomen÷ yra įsteigta tik siekiant SAPARD paramos gavimo. Šią išvadą 
patvirtina ir tai, kad pareišk÷ja nei teismui, nei atsakovui nepateik÷ jokių įrodymų, jog 
bendruomen÷ vykdo kokią nors realią veiklą pagal savo įstatus. Tačiau teismas savo 
sprendime nepasisak÷ d÷l šių aplinkybių ir neįvertino jų reikšm÷s nustatant bendruomen÷s 
narių nuolatinę gyvenamąją vietą. Asmens pagrindin÷ gyvenamoji vieta yra fakto klausimas, 
tod÷l pakartotinio projekto vertinimo metu Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros Kontrol÷s 
departamento Kokyb÷s kontrol÷s skyriaus darbuotojai 2004m. vasario 4 d. atliko faktinę 
patikrą vietoje, kurios metu nustatyta, kad bendruomen÷s nar÷s G. J., I. M. T. ir M. Š. n÷ra 
nuolatin÷s Macevičių kaimo gyventojos, nes žiemą gyvena kitur, į sodybą atvažiuoja 
savaitgaliais, nesiverčia gyvulių auginimu. Taip pat patikros metu nustatyta, kad kelias jų 
sodybų link užsnigtas, sunkiai pravažiuojamas, takai aplink sodybas užsnigti, nenuvalyti; 
sodybų aplinka gražiai sutvarkyta, įrengtos sūpyn÷s, mediniai kr÷slai su stalu, kurie 
tinkamiausi naudotis tik vasarą. Tačiau pirmosios instancijos teismas savo sprendime 
nepasisak÷ d÷l patikros vietoje rezultatų ir nevertino jų reikšm÷s nustatant bendruomen÷s 
narių nuolatinę gyvenamąją vietą. Atsakovo nuomone, byloje surinkti rašytiniai įrodymai 



Administracinių teismų praktika Nr. 7                                                                                              nuo 2005-01-01 

 100 

leidžia daryti išvadą, kad ne visų bendruomen÷s narių pagrindin÷ gyvenamoji vieta yra 
Macevičių kaimas. M. Š. darbo vieta yra Kauno technologijos universitetas, kur ji dirba 
d÷stytoja (bendruomen÷s pirminink÷s G. J. paaiškinimai, duoti patikros atlikimo vietoje 
metu). M. Š. deklaravo gyvenamąją vietą Macevičių kaime 2003 m. lapkričio 27 d., t. y. po 
to, kai buvo nuspręsta nesuteikti SAPARD paramos Macevičių palivarko bendruomenei, tik 
formaliai siekdama atitikti reikalaujamus kriterijus. Iki 2003 m. lapkričio 27 d. jos deklaruota 
gyvenamoji vieta buvo Kaune (duomenys neskelbtini). Šiuo adresu jos sutuoktinis R. J. Š. iki 
šiol yra deklaravęs gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų 
ministerijos 2004 m. liepos 14 d. pažymos Nr. 29/3V-7439, Nr. 29/3V-7442; T. 1, b. l. 82, 
84). M. Š. yra AB „Vilniaus bankas“ Kauno filialo klient÷, ten turi einamąją ir kaupiamąją 
sąskaitas litais (2003 m. kovo 12 d. pažyma Nr. 08.03.02.02/44-314), nors pagal atstumą nuo 
Macevičių kaimo jai artimesnis būtų Lazdijų arba Druskininkų filialas. Teismui pateiktame 
M. Š. ir jos sutuoktinio R. J. Š. 2003 m. lapkričio 23 d. pareiškime Nacionalinei mok÷jimo 
agentūrai nurodoma, kad tik planuojama gyventi Macevičių kaime, ir pasižadama, kad kai tik 
bus elektrifikuotas kaimas, iš÷jus į pensiją, prisiregistruoti ir ten gyventi. Atsakovo nuomone, 
poilsiui skirta sodyba Macevičių kaime yra viena iš M. Š. gyvenamųjų vietų, bet ne 
pagrindin÷ gyvenamoji vieta. M. Š. laikytina Kauno miesto, o ne Macevičių kaimo nuolatine 
gyventoja. Bendruomen÷s nar÷ I. M. T. deklaravo gyvenamąją vietą Macevičių kaime 
2003 m. lapkričio 27 d., t. y. po to, kai buvo nuspręsta nesuteikti SAPARD paramos 
Macevičių palivarko bendruomenei, tik formaliai siekdama atitikti reikalaujamus kriterijus. 
Iki 2003 m. lapkričio 27 d. jos deklaruota gyvenamoji vieta buvo Kaune (duomenys 
neskelbtini). Šiuo adresu jos sutuoktinis H. T. iki šiol yra deklaravęs gyvenamąją vietą 
(Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2004 m. liepos 14 d. pažymos 
Nr. 29/3V-7440, Nr. 29/3V-7443; T. 1, b. l. 81, 86). I. M. T. ir jos sutuoktiniui H. T. Kaune 
(duomenys neskelbtini) bendrosios jungtin÷s nuosavyb÷s teise priklauso gyvenamasis namas 
(2004 m. geguž÷s 27 d. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašai). 
I. M. T. yra AB banko „Hnsabankas“ Kauno regiono skyriaus Savanorių klientų aptarnavimo 
poskyrio klient÷, ten turi einamąją sąskaitą litais (AB banko „Hansabankas“ 2004 m. liepos 
12 d. pažyma „Apie gautus pavedimus I. M. T. sąskaitą“ Nr. 289; b. l. 78), nors pagal atstumą 
nuo Macevičių kaimo jai būtų artimesnis Lazdijų arba Druskininkų filialas. Pareišk÷ja pateik÷ 
teismui 2004 m. liepos 12 d. pažymą „Apie gautus pavedimus I. M. T. sąskaitą“ Nr. 289 (T. 1, 
b. l. 78), kuria AB banko „Hansabankas“ Kauno regiono skyriaus Savanorių klientų 
aptarnavimo poskyris pažymi, kad I. M. T. turi banke sąskaitą, kurią iš Nacionalin÷s 
mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos 2003–2004 metais buvo gauti atitinkami 
pavedimai už bičių šeimas. Tačiau tokia pažyma nepatvirtina, kad bendruomen÷s nar÷ I. M. T. 
Macevičių kaime turi pagrindinę ar nuolatinę gyvenamąją vietą, nes vertimasis bitininkyst÷s 
veikla nereikalauja nuolatinio gyvenimo veiklos vietoje. Teismui pateiktame I. M. T. ir H. T. 
2003 m. spalio 23 d. pareiškime Nacionalinei mok÷jimo agentūrai pripažįstama, kad kaime 
n÷ra elektros ir žiemos metu gyventi šiame ūkyje be elektros n÷ra galimyb÷s. Atsakovo 
nuomone, I. M. T. taip pat nelaikytina Macevičių kaimo nuolatine gyventoja. Bendruomen÷s 
pirminink÷s G. J. sutuoktinio R. J. gyvenamoji ir darbo vieta yra Kaune (duomenys 
neskelbtini) (Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2004 m. liepos 14 d. 
pažyma Nr. 29/3V-7441; b. l. 83). Tuo pačiu adresu G. J. ir jos sutuoktiniui R. J. bendrosios 
jungtin÷s nuosavyb÷s teise priklauso 71,10 kv. m ploto butas su rūsiu (2004 m. geguž÷s 27 d. 
Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas). Ši bendruomen÷s nar÷ yra 
Ūkio banko Kauno filialo klient÷, ten turi terminuotųjų ind÷lių sąskaitas (2003 m. kovo 10 d. 
pažyma Nr. 38), nors pagal atstumą nuo Macevičių kaimo artimesnis būtų Lazdijų arba 
Druskininkų filialas. Teismui pateiktame G. J. ir jos sutuoktinio R. J. 2003 m. spalio 23 d. 
pareiškime Nacionalinei mok÷jimo agentūrai pripažįstama, kad kaime n÷ra elektros ir žiemos 
metu gyventi šiame ūkyje be elektros n÷ra galimyb÷s. Atsakovo nuomone, G. J. taip pat 
nelaikytina Macevičių kaimo nuolatine gyventoja. 
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Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nagrin÷jamu atveju SAPARD paramos 
skyrimo stadijos dar nebuvo pasiektos, nebuvo surinkti visi paramai skirti būtini dokumentai 
(elektros linijos ir transformatorin÷s statyba turinčios finansuoti UAB „Elmosta“ 2003 m. 
gruodžio 31 d. balansas, 2003 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolio) ataskaita, atsiskaitymų 
kelių priežiūros ir pl÷tros programai finansuoti deklaracija), nebuvo sudaryta SAPARD 
paramos skyrimo sutartis ir pan. D÷l to, atsakovo nuomone, iš šių stadijų kylantys bet kokie 
pareišk÷jo reikalavimai įpareigoti atsakovą skirti SAPARP paramą yra atmestini kaip 
nepagrįsti. Vertinti projektą ir skirti paramą yra kompetentingas tik pats atsakovas – 
Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra, kuri yra pagrindin÷ ir vienintel÷ SAPARD paramos skyrimą 
administruojanti valstyb÷s institucija, ir joks teis÷s aktas nesuteikia teis÷s tai daryti bet kuriai 
kitai valstyb÷s institucijai, taip pat ir teismui. Tokia išvada darytina vadovaujantis Žem÷s ūkio 
ir kaimo pl÷tros įstatymo 18 straipsniu, pagal kurį Europos Sąjungos paramos žem÷s ūkiui ir 
kaimo pl÷trai l÷šas administruoja bei jų mok÷jimo ir kontrol÷s funkcijas atlieka Nacionalin÷ 
mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
įgaliotos ir Europos Bendrijų Komisijos akredituotos institucijos; valstyb÷s paramos žem÷s 
ūkiui ir kaimo pl÷trai l÷šas administruoja Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio 
ministerijos ir kitos Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos. Pagal Lietuvos Respublikos ir Europos 
Bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, daugiamet÷s finansavimo sutarties 
„D÷l specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros paramos programos (SAPARD)“ priedo 
A skyriaus „Finansinis valdymas“ 2 straipsnio c punktą SAPARD agentūra – Lietuvos 
Respublikos įkurta ir jai pavaldi įstaiga, kuriai suteikta vykdymo funkcija ir mok÷jimo 
funkcija. Lietuvos Respublikoje vienu metu gali būti akredituota tik viena SAPARD agentūra. 
Teismas pagal įstatymą neturi ir negali tur÷ti specialių žinių, reikalingų projektui SAPARD 
paramai gauti vertinti bei SAPARD paramai skirti. Teismas n÷ra apmokytas ES specialistų 
paramos skyrimo srityje, jam neprieinami visi atitinkami vidaus teis÷s aktai, apibr÷žiantys 
projekto vertinimo, sutarties sudarymo, paramos skyrimo procedūrą. Atsakovo nuomone, 
nagrin÷jamu atveju, kol n÷ra pasiektos kitos SAPARD paramos skyrimo stadijos, teismas n÷ra 
kompetentingas pripažinti projektą SAPARD paramai gauti tinkamu ir spręsti SAPARD 
paramos skyrimo ar neskyrimo klausimą. Teismas yra kompetentingas tik spręsti, ar 
konkretus projekto vertinimo, paramos skyrimo arba kitame etape priimtas atsakovo 
sprendimas, atliktas veiksmas atitinka įstatymų, kitų teis÷s aktų reikalavimus 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis), tod÷l byla d÷l pareišk÷jo reikalavimų 
pripažinti projektą tinkamu bei įpareigoti atsakovę skirti SAPARD paramą nutrauktina 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas). Teismo kompetencijos 
SAPARD paramos skyrimo srityje klausimas šioje byloje turi svarbią teisinę reikšmę ir 
ateityje, kada bus prad÷ta teikti parama ne tik žem÷s ūkio, bet ir kitos veiklos srityse. 
Atsakovas taip pat nurodo, kad Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros 2003 m. spalio 30 d. 
įsakymu buvo nuspręsta nesuteikti paramos Macevičių palivarko bendruomen÷s projektui 
Nr. P41030007 „10-0,38 kV kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s statyba“. 
Išnagrin÷jus pareišk÷jos 2003 m. gruodžio 12 d. apeliaciją, Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros 
2004 m. balandžio 9 d. raštu Nr. BR6-(10.14)-500 „D÷l projekto vertinimo“ pareišk÷ja buvo 
informuota, kad jos pateiktas projektas neatitinka Programoje įvardinto tinkamumo kriterijaus 
ir SAPARD parama jai negali būti suteikta (b. l. 13). Atsakovo 2003 m. spalio 30 d. įsakymas 
buvo paliktas galioti. Teismui panaikinus tik apeliacijos metu priimtą 2004 m. balandžio 9 d. 
sprendimą (raštą Nr. BR6-(10.14)-1500), pirmasis atsakovo sprendimas, įformintas 2003 m. 
spalio 30 d. įsakymu Nr. BR2-(1.5)-377, lieka galioti. Teismui palikus galioti 2003 m. spalio 
30 d. įsakymą, atsakovas atsiduria neapibr÷žtoje teisin÷je pad÷tyje: n÷ra aišku, kokius 
veiksmus jis prival÷s atlikti, kai įsiteis÷s teismo sprendimas (ar pareišk÷jo projektas tur÷s būti 
vertinamas iš naujo, ar tik apeliacine tvarka), taip pat pagal kokius dokumentus atsakovas 
prival÷s vertinti pareišk÷jo projektą (ar pagal iki 2003 m. spalio 30d. įsakymo pri÷mimo 
momento pateiktus dokumentus, ar ir apeliacijos metu pateiktus papildomus dokumentus, kai 
buvo sumažintas bendruomen÷s narių skaičius ir kartu galutinių paramos gav÷jų skaičius). 
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Teismas prival÷jo visapusiškai nagrin÷ti bylą ir analizuoti visą su projekto vertinimu susijusią 
medžiagą, neapsiribodamas tik jos dalimi. Atsakovo nuomone, byla buvo nagrin÷jama 
nevisapusiškai, teismas apsiribojo tik apeliacijos metu priimto atsakovo sprendimo vertinimu 
ir jo panaikinimu, neišanalizuodamas visos situacijos. 

Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareišk÷jas prašo palikti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą nepakeistą, o atsakovo apeliacinį 
skundą atmesti. Pareišk÷jo nuomone, atsakovo teiginys, kad SAPARD 2000–2006 m. 
bendrafinansavimo tvarkos nuostatai, patvirtinti žem÷s ūkio ministro 2001 m. rugs÷jo 19 d. 
įsakymu Nr. 323 „D÷l specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros programos (SAPARD) 2000–
2006 m. bendrafinansavimo tvarkos patvirtinimo“ savo turiniu prieštarauja Nacionalinei 
žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams programai, patvirtintai Europos Komisijos 
2000 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.  3329, yra neteisingas ir nepagrįstas. 
Bendrafinansavimo tvarkos nuostatai yra priimti vadovaujantis Nacionaline programa, 
pastarąją papildo, išaiškina šios vykdymo tvarką. Bendrafinansavimo tvarkos nuostatų dalis, 
kurioje yra numatyti paramos gav÷jų (nuolatinių kaimo gyventojų) nustatymo kriterijai (pagal 
nuolatinę gyvenamąją vietą arba pagal didžiosios turto dalies buvimo vietą) neprieštarauja 
nacionalinei programai, kurioje nurodoma, kad parama teikiama nuolatiniams kaimo 
gyventojams. Be to, Macevičių palivarko bendruomen÷s nar÷s atitinka paramos gav÷jo – 
nuolatinio kaimo gyventojo – statusą, pagal abu aprašomus kriterijus. Rašytiniai įrodymai ir 
byloje nustatytos faktin÷s aplinkyb÷s patvirtina, kad G. J., I. M. T. ir M. Š.Macevičių kaime 
nuosavyb÷s teise priklauso nekilnojamasis turtas, žem÷ ir pastatai, registre įregistruoti kaip 
gyvenamieji namai. G. J. ir I. M. T. atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į žemę šiame kaime. Tai, kad 
šių bendruomen÷s narių nuolatin÷ gyvenamoji vieta yra Macevičių kaime, patvirtina 
duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą, Nacionalinei mok÷jimo agentūrai adresuota 
Lazdijų r. savivaldyb÷s administracijos Kapčiamiesčio seniūnijos 2004 m. vasario 9 d. 
pažyma Nr. 33, duomenys apie ūkininko ūkių registravimą ir kt. Nacionalin÷je programoje 
n÷ra suformuluoti kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatoma asmens nuolatin÷ gyvenamoji vieta 
siekiant paramos gavimo. D÷l to teismas pagrįstai vadovavosi CK nuostatomis ir 
bendrafinansavimo tvarkos nuostatais. Pareišk÷jo nuomone, atsakovo pateiktas vertinimas, 
susijęs su bendruomen÷s narių nuolatin÷s gyvenamosios vietos nustatymu, yra neteisingas ir 
subjektyvus. Atsakovo padarytos išvados apie galimą visuomenin÷s organizacijos Macevičių 
palivarko bendruomen÷s siekį nesąžiningai pasinaudoti SAPARD parama yra nepagrįstos. 
Pagrindiniai bendruomen÷s veiklos tikslai yra jos narių socialinių ir ekonominių poreikių 
tenkinimas. Elektros energijos įvedimas į Macevičių kaimą šiuo metu yra svarbiausias 
bendruomen÷s ir jos narių reikalas. Bendruomen÷ savo j÷gomis (be tarpininkų) ir tinkamai 
pareng÷ projektą „10-0.38 kV kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s statyba“. 
SAPARD nacionalin÷s programos įvadin÷je dalyje teigiama, kad 1997 m. Lietuvoje jau 
nebuvo kaimų be elektros. Programoje numatyta viena iš prioritetinių paramos krypčių – 
kaimo infrastruktūros tobulinimas, kai tuo tarpu visos infrastruktūros pagrindo – elektros 
energijos– Macevičių kaimas iki šiol neturi. Teismas atsakovo argumentus d÷l Nacionalin÷s 
mok÷jimo agentūros Kontrol÷s departamento Kokyb÷s kontrol÷s skyriaus darbuotojų 2004 m. 
vasario 4 d. atliktos užsakomosios patikros vietoje ir 2004 m. vasario 6 d. užsakomosios 
patikros vietoje ataskaitos pagrįstai įvertino kaip nepakankamus. Bendruomen÷s nariai buvo 
pateikę savo atskirus pareiškimus Nacionalinei mok÷jimų agentūrai, kuriuose nurod÷, kad d÷l 
objektyvių priežasčių (elektros energijos nebuvimo) jie žiemos metu (gruodžio, sausio, 
vasario m÷nesiais) negali gyventi Macevičių kaime, tod÷l žiemos metu nuolat ten negyvena. 
Tačiau bendruomen÷s nariai yra aiškiai išreiškę savo socialinius ekonominius interesus, 
susijusius su jų gyvenamąją vieta – elektrifikavus kaimą, gyventi jame ir žiemos metu. Ši 
aplinkyb÷ buvo nurodyta ir Agentūrai pateiktuose bendruomen÷s pareiškimuose. Pareišk÷jo 
nuomone, nutraukti bylos dalį d÷l Macevičių palivarko bendruomen÷s projekto pripažinimo 
tinkamu SAPARD paramai gauti ir atsakovo įpareigojimo skirti paramą bendruomenei n÷ra 
pagrindo.  
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Teis÷jų kolegija  
k o n s t a t u o j a : 
 

D÷l nuolatinio kaimo gyventojo kaip SAPARD paramos krypties „Kaimo 
infrastruktūros tobulinimas“ paramos gav÷jo 

Pagal Europos Komisijos 2000 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 3329 patvirtintos 
Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams programos II Priedo 
„Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 10 punktą 
bei žem÷s ūkio ministro 2001 m. rugs÷jo 19 d. įsakymu Nr. 323 patvirtintos Specialiosios 
žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros programos (SAPARD) 2000–2006 m. bendrafinansavimo tvarkos 
nuostatų 37.2. punktą, SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ vieni 
iš paramos gav÷jų yra nuolatiniai kaimo gyvenamosios vietov÷s gyventojai. 

Vertindamas subjektus, kurie, kaip nuolatiniai kaimo gyventojai, gali būti SAPARD 
paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ paramos gav÷jai, pirmosios instancijos 
teismas neteisingai aiškino Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams 
programos II Priedo „Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros 
tobulinimas“ 10 punktą, nustatantį, kad SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros 
tobulinimas“ paramos gav÷jai yra nuolatiniai kaimo gyventojai, bei žem÷s ūkio ministro 
2001 m. rugs÷jo 19 d įsakymu Nr. 323 patvirtintos Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 
programos (SAPARD) 2000–2006 m. bendrafinansavimo tvarkos nuostatų 37.2 punktą, 
nustatantį, kad SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ paramos 
gav÷jai yra nuolatiniai kaimo gyvenamosios vietov÷s gyventojai (pagal jų nuolatinę 
gyvenamąją vietą arba pagal didžiosios turto dalies buvimo vietą). Teismas, aiškindamas šią 
normą, padar÷ neteisingą išvadą, kad pagal šias nuostatas galutiniai paramos gav÷jai net 
neprivalo būti nuolatiniai kaimo vietov÷s gyventojai, pakanka vieno kriterijaus – didžiosios 
dalies turto buvimo kaime fakto. Tokią teismo išvadą paneigia loginis teis÷s normų 
aiškinimas. Vertinant, ar asmuo yra nuolatinis kaimo gyventojas, turi būti vadovaujamasi 
gyvenamosios ir nuolatin÷s gyvenamosios vietos sąvokas pateikiančiomis CK 2.12 straipsnio 
5 dalies, 2.16 straipsnio 2 dalies, 2.17 straipsnio 1 dalies normomis ir pagal įvairius kriterijus 
(kur yra asmens darbo vieta, kur jis gyvena ilgiausiai pagal gyvenimo toje vietoje trukmę ir 
tęstinumą, kur yra asmens turto didžioji dalis, kokia asmens gyvenamoji vieta nurodyta 
viešuosiuose registruose, kur asmuo gauna korespondenciją, kokią gyvenamąją vietą asmuo 
nurodo viešuose pareiškimuose kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą, kur gyvena asmens 
sutuoktinis ir pan.) turi būti nustatin÷jama asmens nuolatin÷ gyvenamoji vieta. Vadinasi, 
didžiosios turto dalies buvimo vieta yra tik vienas iš gana reikšmingų kriterijų aiškinant 
nuolatinio kaimo gyventojo sąvoką. Aiškinant nuolatinio kaimo gyventojo sąvoką taip, kad 
pakanka vieno kriterijaus – turto didžiosios dalies buvimo kaime fakto, tektų daryti išvadą, 
jog nuolatiniai kaimo gyventojai yra ir neturintys nuolatin÷s gyvenamosios vietos kaimo 
vietov÷je asmenys. Tai, kaip jau buvo nurodyta, prieštarautų loginiam teis÷s normų 
aiškinimui. Jei nuolatinis miesto gyventojas kaimo vietov÷je turi didžiąją dalį turto, jis vien 
tik pagal turto buvimo vietą negali būti laikomas nuolatiniu kaimo gyventoju, nes tas pats 
asmuo tuo pačiu metu negali būti ir nuolatinis miesto gyventojas, ir nuolatinis kaimo 
gyventojas. 

 
D÷l Macevičių palivarko bendruomen÷s atitikties SAPARD paramos krypties „Kaimo 

infrastruktūros tobulinimas“ paramos gav÷jo statusui 
Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000–2006 metams programos II Priedo 

„Techniniai priemonių aprašymai“ 4 dalies „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 7 punkte 
numatyta, kad kaimo bendruomenių projektai priskirtini prioritetiniams kriterijams, 
vertinamiems papildomu 20 balų.  

Vadinasi, savo teisę į SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 
paramą nuolatiniai kaimo gyventojai, kaip galutiniai šios paramos gav÷jai, gali įgyvendinti ir 
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per kaimo bendruomenes, kurios šiuose santykiuose bus tiesioginiai paramos gav÷jai, t. y. 
nuolatiniai kaimo gyventojai turi galimybę pasirinkti tiesiogiai, ar netiesiogiai (per kaimo 
bendruomenes) pasinaudoti SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 
parama. Kadangi, pasinaudojus SAPARD parama per kaimo bendruomenę, šią paramą gauna 
ne vienas ar keli nuolatiniai kaimo gyventojai, o visa kaimo bendruomen÷, tai natūralu, kad 
kaimo bendruomenių projektai priskirtini prioritetiniams kriterijams, vertinamiems papildomu 
20 balų. 

Vertinant, ar Macevičių palivarko bendruomen÷ atitinka SAPARD paramos krypties 
„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ tiesioginio paramos gav÷jo statusą, svarbi kaimo 
bendruomen÷s sąvoka, kuri 2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ir kaimo 
pl÷tros įstatymo Nr. IX-987 2 straipsnio 12 dalyje apibūdinama kaip kaimo teritorijoje 
gyvenantys žmon÷s, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais. Kadangi pagal 
Macevičių palivarko bendruomen÷s pateiktą paraišką SAPARD paramai (199 830 Lt) gauti, 
parama būtų naudojama 10-0.38 kV kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s statybai, 
Macevičių palivarko bendruomen÷ gal÷tų būti vertinama kaip SAPARD paramos krypties 
„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ tiesioginio paramos gav÷jo statusą atitinkanti kaimo 
bendruomen÷ tuo atveju, jeigu galutiniai šios paramos gav÷jai būtų visi šio kaimo nuolatiniai 
gyventojai, nes jie šiuo atveju vertintini kaip susieti bendru viešuoju poreikiu elektrifikuoti 
kaimą.  

Byloje n÷ra duomenų, kiek Macevičių kaime apskritai yra sodybų ir kiek yra sodybų, 
kuriose gyvena nuolatiniai kaimo gyventojai. Neabejotinai nustatyta, kad šiame kaime yra ne 
mažiau nei keturios sodybos (G. J., M. Š., I. T. ir I. B.).  

Kitame Macevičių kaimo gale (apie 2 km nuo G. J., M. Š., I. T. sodybų) gyvenantis 
Ančios girininkijos girininkas I. B. pagal darbo pobūdžio lemiamą gyvenimo toje vietoje 
trukmę ir tęstinumą, viešuosiuose registruose nurodomą gyvenamąją vietą ir kitus kriterijus 
yra nuolatinis kaimo gyventojas, tačiau pagal projektą jam elektros linija nenumatoma vesti, 
t. y. jis nebūtų Macevičių palivarko bendruomen÷s prašomos SAPARD paramos tiesioginis 
gav÷jas (priedas, p. 36, 37, 55). 

Kaip matyti iš bylos medžiagos, M. Š. n÷ra nuolatin÷ Macevičių kaimo gyventoja, nes 
iš bendruomen÷s pirminink÷s G. J. paaiškinimų, duotų atsakovui patikros atlikimo vietoje 
metu, aišku, kad M. Š. darbo vieta yra Kauno technologijos universitete, kur ji dirba d÷stytoja, 
ir į Macevičių kaimą atvažiuoja atostogų metu (b. l. 20), gyvenamąją vietą Macevičių kaime 
M. Š. deklaravo tik 2003 m. lapkričio 27 d., t. y. po to, kai buvo nuspręsta nesuteikti 
SAPARD paramos Macevičių palivarko bendruomenei (T. 1, b. l. 84), o iki to jos pačios ir jos 
sutuoktinio gyvenamoji vieta buvo nurodoma Kaune (duomenys neskelbtini) (priedas, p. 87). 
Be to, M. Š. ir jos sutuoktinio R. J. Š. 2003 m. spalio 23 d. pareiškime Nacionalinei mok÷jimo 
agentūrai nurodoma, kad tik planuojama gyventi Macevičių kaime, ir pasižadama, kad kai tik 
bus elektrifikuotas kaimas, iš÷jus į pensiją, prisiregistruoti ir ten gyventi (priedas, l. 65). Nors 
M. Š. n÷ra nuolatin÷ Macevičių kaimo gyventoja, tačiau pagal Macevičių palivarko 
bendruomen÷s pateiktą projektą ji būtų Macevičių palivarko bendruomen÷s prašomos 
SAPARD paramos tiesiogin÷ gav÷ja, t. y. per jai nuosavyb÷s teis÷mis priklausantį žem÷s 
sklypą būtų nutiestas elektros kabelis. 

Byloje n÷ra surinkta pakankamai įrodymų (nesiaiškinta, ar G. J. ir I. T., nors ir 
būdamos pensinio amžiaus, neturi nuolatinio darbo Kauno mieste, koks Kauno mieste esantis 
turtas, registruotas G. J. ir I. T. sutuoktinių vardu, joms priklauso bendrosios jungtin÷s 
nuosavyb÷s teis÷mis, kur yra G. J. ir I. T. asmeninių poreikių tenkinimui naudojamo turto 
didžioji dalis ir pan., o įrodymai d÷l gyvenimo Macevičių kaime trukm÷s ir tęstinumo yra 
prieštaringi, tod÷l prieštaravimams pašalinti reik÷tų rinkti papildomus įrodymus), kad būtų 
galima nustatyti, ar G. J. ir I. T. yra nuolatin÷s Macevičių kaimo gyventojos. Tačiau įvertinus 
tai, kas jau buvo išd÷styta (Macevičių palivarko bendruomen÷ gal÷tų būti vertinama kaip 
SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ tiesioginio paramos gav÷jo 
statusą atitinkanti kaimo bendruomen÷ tuo atveju, jeigu galutiniai šios paramos gav÷jai būtų 
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visi šio kaimo nuolatiniai gyventojai, nes jie šiuo atveju vertintini kaip susieti bendru viešu 
poreikiu elektrifikuoti kaimą) bei konstatavus, kad neabejotinai nuolatinis Macevičių kaimo 
gyventojas Ančios girininkijos girininkas I. B. nebūtų Macevičių palivarko bendruomen÷s 
prašomos SAPARD paramos tiesioginis gav÷jas, teisingam šios bylos išsprendimui n÷ra 
būtina rinkti papildomų įrodymų siekiant nustatyti, ar G. J. ir I. T. yra nuolatin÷s Macevičių 
kaimo gyventojos, ir pakanka įrodymų padaryti išvadą, kad Macevičių palivarko 
bendruomen÷ neatitinka SAPARD paramos krypties „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ 
paramos gav÷jo, prašančio paramos kaimui elektrifikuoti, statuso. Vadinasi, Nacionalin÷ 
mok÷jimų agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos pri÷m÷ teisingą sprendimą, kuriuo atsisak÷ 
suteikti SAPARD paramą Macevičių palivarko bendruomenei projektui „10-0,38 kV 
kabelin÷s elektros linijos ir transformatorin÷s statyba“ įgyvendinti.  

D÷l to naikinama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 2 d. 
sprendimo dalis d÷l atsakovo 2004 m. balandžio 9 d. sprendimo (raštas Nr. BR6-(10.14)-
1500) nesuteikti SAPARD paramos Macevičių palivarko bendruomenei panaikinimo ir 
atsakovo įpareigojimo d÷l paraiškos priimti naują sprendimą. 

 
D÷l teismo kompetencijos pripažinti projektą SAPARD paramai gauti tinkamu ir 

spręsti d÷l SAPARD paramos pareišk÷jui skyrimo 
Pirmosios instancijos teismas atmet÷ pareišk÷jo skundo dalį d÷l projekto SAPARD 

paramai gauti pripažinimo tinkamu bei atsakovo įpareigojimo skirti SAPARD paramą. 
Teismas nurod÷, kad, esant reikalui, teismas kompetentingas įvertinti projekto tinkamumą ir 
spręsti paramos skyrimo klausimą, nes administraciniai teismai sprendžia bylas d÷l 
valstybinio administravimo subjektų priimtų teis÷s aktų ir veiksmų teis÷tumo ir atsisakymo 
atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus pagrįstumo (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 15 straipsnio 1 punktas), tačiau šioje byloje tai daryti n÷ra pagrindo, nes projektas 
dar n÷ra pasiekęs paskutin÷s stadijos, t. y. galutinio sprendimo d÷l paramos skyrimo 
pri÷mimo. 

Kadangi vertinti projektą ir skirti paramą yra kompetentingas tik atsakovas – 
Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra, kuri yra pagrindin÷ ir vienintel÷ SAPARD paramos skyrimą 
administruojanti valstyb÷s institucija, ir joks teis÷s aktas nesuteikia teis÷s tai daryti bet kuriai 
kitai valstyb÷s institucijai, taip pat ir teismui, atsakovo nuomone, byla d÷l pareišk÷jo 
reikalavimų pripažinti projektą tinkamu bei atsakovo įpareigojimo skirti SAPARD paramą, 
nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas). 

Teis÷jų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog pareišk÷jų 
projektas d÷l SAPARD paramos skyrimo dar n÷ra pasiekęs paskutin÷s stadijos, t. y. galutinio 
sprendimo d÷l paramos skyrimo pri÷mimo, pagrįstai bylos d÷l pareišk÷jo reikalavimų 
pripažinti projektą tinkamu bei atsakovo įpareigojimo skirti SAPARD paramą nenutrauk÷, bet 
atmet÷ šią pareišk÷jo skundo dalį. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 
1 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas d÷l valstybinio 
administravimo subjektų priimtų teis÷s aktų ir veiksmų teis÷tumo, taip pat šių subjektų 
atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teis÷tumo ir pagrįstumo ar vilkinimo 
atlikti tokius veiksmus. Jeigu teismas nustatytų, kad pareišk÷jo projektas d÷l SAPARD 
paramos skyrimo yra pasiekęs paskutinę, t. y. galutinio sprendimo d÷l paramos skyrimo 
pri÷mimo, stadiją, tačiau atsakovas neteis÷tai atsisako skirti tokią paramą ar vilkina sprendimo 
d÷l tokios paramos skyrimo pri÷mimą, teismas tur÷tų teisę įvertinti projekto tinkamumą ir 
priimti sprendimą d÷l atsakovo įpareigojimo skirti paramą. Pažym÷tina, kad atsakovas, 
sutapatinęs du skirtingus sprendimus, t. y. sprendimą skirti SAPARD paramą su sprendimu 
įpareigoti atsakovą priimti sprendimą skirti SAPARD paramą, nepagrįstai daro išvadą, jog 
byla d÷l pareišk÷jo reikalavimų pripažinti projektą tinkamu bei atsakovo įpareigojimo skirti 
SAPARD paramą nutrauktina.  
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Kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmet÷ pareišk÷jo skundo dalį d÷l 
projekto SAPARD paramai gauti pripažinimo tinkamu bei atsakovo įpareigojimo skirti tokią 
paramą, tai ši teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista. 

Atsakovas prašo priteisti jo naudai iš pareišk÷jo 1530 Lt bylin÷jimosi išlaidų. Pateikti 
dokumentai (b. l. 63, 174, 176) patvirtina, kad atsakovas tur÷jo šių išlaidų (1480 Lt 
dokumentų rengimo ir raštu pateikimo pirmosios bei apeliacin÷s instancijos teismams ir 
atstovavimo šiuose teismuose išlaidos, taip pat 50 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 
4, 6 dalimis, atsakovo naudai iš pareišk÷jo priteisiama 1480 (vienas tūkstantis keturi šimtai 
aštuoniasdešimt) Lt bylin÷jimosi išlaidų, 40 straipsnio 2 dalimi – atsakovui grąžinamas už 
apeliacinį skundą sumok÷tas 50 Lt žyminis mokestis. 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas 

n u t a r i a : 
Atsakovo Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos apeliacinį 

skundą patenkinti iš dalies.  
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 2 d. 

sprendimo dalį d÷l atsakovo 2004 m. balandžio 9 d. sprendimo (raštas Nr. BR6-(10.14)-1500) 
nesuteikti SAPARD paramos Macevičių palivarko bendruomenei panaikinimo ir atsakovo 
įpareigojimo d÷l paraiškos priimti naują sprendimą. 

Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 2 d. 
sprendimo dalį d÷l 130 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo iš Nacionalin÷s mok÷jimų agentūros 
prie Žem÷s ūkio ministerijos VO „Macevičių palivarko bendruomen÷“ naudai. 

Iš VO „Macevičių palivarko bendruomen÷“ Nacionalin÷s mok÷jimų agentūros prie 
Žem÷s ūkio ministerijos naudai priteisti 1480 (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt) 
Lt bylin÷jimosi išlaidų. 

Grąžinti Nacionalinei mok÷jimų agentūrai prie Žem÷s ūkio ministerijos 2004 m. 
rugpjūčio 13 d. už apeliacinį skundą sumok÷tą 50 (penkiasdešimt) Lt žyminį mokestį. 

Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama. 
 
 

1.3.6. D÷l kit ų administracinių ginčų 
 

 
1.3.6.1. D÷l galimyb÷s nesilaikyti investavimo taisyklių, remiantis Kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostata 
 
Investavimo taisyklių neatitikimai, atsiradę d÷l investavimo subjekto jau turimų 
vertybinių popierių (akcijų) kainos svyravimo rinkoje, priskirtini prie pažeidimų, 
nepriklausančių nuo investavimo subjekto valios, ir pagal Kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalį gali būti šalinami ne v÷liau kaip per 6 m÷nesius 
nuo jų atsiradimo dienos. 

 
 

Administracin÷ byla Nr. A11-718-2005. Procesinio sprendimo kategorija 25 
 
  

N U T A R T I S 
2005 m. birželio 14 d. 

Vilnius 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos 
pirmininkas),  

sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Kęstučiui Kvainauskui, atsakovo atstov÷ms 

Vilijai Naus÷daitei ir Linai Sajytei,  
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

pareišk÷jo UAB investicinių bendrovių valdymo įmon÷s „Investicijų portfelių valdymas“ 
apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 18 d. 
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB investicinių bendrovių valdymo 
įmon÷s ,„Investicijų portfelių valdymas“ skundą atsakovui Vertybinių popierių komisijai d÷l 
sprendimo panaikinimo. 

Teis÷jų kolegija 

 

n u s t a t ÷ : 
 

Pareišk÷jas UAB investicinių bendrovių valdymo įmon÷ „Investicijų portfelių 
valdymas“ (UAB „Investicijų portfelių valdymas“) su skundu (b. l. 3–5) kreip÷si į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vertybinių popierių komisijos 
2004 m. gruodžio 2 d. sprendimą, kuriuo UAB „Investicijų portfelių valdymas“ paskirta 
2000 Lt bauda. 

Pareišk÷jas paaiškino, kad Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatyta 
tvarka valdo investicinę kintamojo kapitalo bendrovę „NSEL 30 indekso fondas“ (Bendrov÷ 
„NSEL 30 indekso fondas“). UAB „Investicijų portfelių valdymas“ turi Vertybinių popierių 
komisijos išduotą licenciją verstis šia veikla. Bendrov÷ „NSEL 30 indekso fondas“ investuoja 
į NSEL 30 indeksą sudarančius Lietuvos įmonių vertybinius popierius (akcijas). Pareišk÷jas 
teig÷, kad ginčijamas sprendimas neatitinka teis÷s aktų reikalavimų, prieštarauja Bendrov÷s 
„NSEL 30 indekso fondas“ ir visų jos akcininkų interesams. Sprendime neteisingai 
aiškinamos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo normos. Taip skundžiamas 
sprendimas iš esm÷s pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintą principą, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, 
visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Pareišk÷jas sutiko, kad jo valdomos Bendrov÷s 
„NSEL 30 indekso fondas“ investicijų portfelis neatitiko Kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų diversifikavimo reikalavimų, tačiau pasteb÷jo, jog 
šio įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje leidžiama (fondo valdymo įmonei) iki 6 m÷n. nesilaikyti 
nustatytų investavimo apribojimų. Jis nurod÷, kad visus neatitikimus pašalino per mažesnį nei 
įstatyme nustatyta 6 m÷n. terminą. Be to, vertybinių popierių portfelio diversifikavimo 
reikalavimai buvo pažeidžiami išimtinai d÷l priežasčių, nepriklausančių nuo valdymo įmon÷s 
ar investicin÷s kintamojo kapitalo bendrov÷s, – d÷l vertybinių popierių (akcijų) kainos rinkoje 
svyravimo, kurio tiksliai prognozuoti ir numatyti neįmanoma. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad 
Vertybinių popierių komisijos patvirtintuose Bendrov÷s „NSEL 30 indekso fondas“ sudarymo 
dokumentuose nurodyta, jog investuotojų pinigin÷s l÷šos privalo būti investuojamos 
stengiantis kuo labiau atspind÷ti NSEL 30 indeksą. Šis indeksas nuo 2004 m. pradžios iki 
gruodžio 24 d. pakilo 50,86 proc., o Bendrov÷s „NSEL 30 indekso fondas“ akcijos vert÷ d÷l 
to, jog ji negali investuoti pagal indeksą, pakilo tik 48,47 proc. Siekdama atitikti 
diversifikavimo reikalavimus Bendrov÷ „NSEL 30 indekso fondas“ yra priversta reguliariai 
pardavin÷ti perspektyviausius vertybinius popierius, kurių kaina kyla. D÷l to Bendrov÷s 
„NSEL 30 indekso fondas“ akcininkai netenka dalies akcijų kainos prieaugio. Pareišk÷jas 
atkreip÷ d÷mesį į tai, kad vykdant Vertybinių popierių komisijos reikalavimus ir tolstant nuo 
investavimo strategijos pagal NSEL 30 indeksą yra pažeidžiami investuotojų interesai, ir 
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jiems daroma didel÷ žala. Jei kiekvieną kartą Bendrov÷s „NSEL 30 indekso fondas“ 
vertybinių popierių portfeliui neatitinkant diversifikavimo reikalavimų siektų nedelsiant 
visomis įmanomomis priemon÷mis parduoti vertybinius popierius, tai pažeistų Bendrov÷s 
„NSEL 30 indekso fondas“ akcininkų interesus. Be to, pareišk÷jas nurod÷, kad laikotarpiu, 
per kurį, atsakovo nuomone, jis nesilaik÷ įstatymo reikalavimų, tarp jų vyko teisminis ginčas 
d÷l būtinyb÷s laikytis Vertybinių popierių komisijos sprendime nurodytų reikalavimų; 
pažym÷jo, kad 2004 m. liepos 15 d. Vertybinių popierių komisijai buvo pateikęs prašymą d÷l 
NSEL 30 indekso pripažinimo, tod÷l pagrįstai tik÷josi, jog įstatymų nustatyta tvarka šis 
indeksas bus pripažintas ir nereik÷s performuoti tinkamai pagal indeksą suformuoto 
vertybinių popierių portfelio. Pareišk÷jas pabr÷ž÷, kad Kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo 39 straipsnis leido Bendrovei „NSEL 30 indekso fondas“ laikyti vertybinių popierių 
portfelį, neatitinkantį šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų diversifikavimo 
reikalavimų. Vertybinių popierių portfelio pertvarkymas pagal nurodytus reikalavimus susijęs 
su neišvengiamomis išlaidomis vertybinių popierių rinkos tarpininkams, bankams ir 
depozitoriumui. Be to, Vertybinių popierių komisijos patvirtinti dokumentai įpareigoja 
Bendrovę „NSEL 30 indekso fondas“ investuoti pagal NSEL 30 indeksą. Tod÷l v÷liau, 
pripažinus indeksą, atsirastų būtinyb÷ bendrov÷s vertybinių popierių portfelį sugrąžinti į 
buvusią pad÷tį, o tai lemtų dar didesnes jos dalyvių išlaidas. Vertybinių popierių komisija 
nepagrįstai vilkino indekso pripažinimo klausimą. Pareišk÷jas atkreip÷ d÷mesį į tai, kad 
skundžiamame sprendime n÷ra tinkamai nurodyta jo apskundimo tvarka – nenurodytas 
konkretus teismas, taip pat ir tai, ar sprendimas gali būti apskųstas bendrosios kompetencijos, 
ar administraciniam teismui. 

Atsakovas Vertybinių popierių komisija atsiliepime į pareišk÷jo UAB ,„Investicijų 
portfelių valdymas“ skundą (b. l. 44–47) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas neginčija fakto, jog jo valdomas kolektyvinio 
investavimo subjektas – Bendrov÷ „NSEL 30 indekso fondas“ – pažeid÷ investicijų portfelio 
diversifikavimo (kiekybinio rizikos išskaidymo) reikalavimus, kurie yra nukreipti į investicijų 
portfelio rizikos mažinimą ir nustatyti d÷l investuotojų interesų apsaugos. Jis pažym÷jo, jog 
pareišk÷jas neteisingai interpretuoja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnį. 
Šia nuostata įstatymų leid÷jas siek÷ nustatyti galimybę investicijų valdytojui, kai d÷l tam tikrų 
priežasčių, kurių negalima numatyti, investavimo apribojimai yra pažeidžiami, ištaisyti 
pažeidimus – tokiais atvejais tai nebūtų laikoma įstatymo pažeidimu. Tačiau jos negalima 
aiškinti taip, jog įprastinis akcijų kainų svyravimas rinkoje yra priežastis, d÷l kurios 
investicijų valdytojai gali nukrypti nuo diversifikavimo reikalavimų. Atsakovas teig÷, kad 
pareišk÷jas (valdytojas) ne tik nesi÷m÷ priemonių išvengti galimų pažeidimų, bet valdomo 
kolektyvinio investavimo subjekto portfelio pozicijoms viršijus maksimalius kiekybinius 
investicijų limitus nedelsdamas nesi÷m÷ priemonių ištaisyti pad÷tį, o dar didino savo pozicijas 
aktyviais pirkimais. Atsakovas pažym÷jo, kad pareišk÷jui nuolat iškildavo sunkumų suvaldyti 
investicijas nepažeidžiant įstatymų, d÷l to jis keletą kartų buvo įsp÷tas, nurodant ištaisyti 
pažeidimus. Taip pat pažym÷jo, jog d÷l įstatymų pasikeitimų Bendrovei „NSEL 30 indekso 
fondas“ 2004 m. sausio 29 d. buvo išduota nauja licencija, tod÷l d÷l formalaus licencijos 
pasikeitimo jos portfelis 6 m÷n. gal÷jo neatitikti diversifikavimo reikalavimų, nors ji veikia 
nuo 2001 m. sausio 26 d. Tačiau pasibaigus 6 m÷n. terminui išdavus naują licenciją, t. y. 
2004 m. liepos 30 d., investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimas, jog į vieno emitento 
vertybinius popierius gali būti investuota daugiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 10 proc., 
su sąlyga, jog tokių investicijų bendra suma ne didesn÷ kaip 40 proc. grynųjų aktyvų, buvo 
pažeistas – liepos 30 d. tokių investicijų suma sudar÷ net 49,64 proc. bendrov÷s grynųjų 
aktyvų. Tai rodo valdymo įmon÷s UAB „Investicijų portfelių valdymas“ aplaidumą. Be to, jos 
įstatuose įtvirtintas įstatymo taisyklių laikymosi prioritetas, kurio negalima pateisinti siekiu 
investuoti pagal susigalvotą indeksą. Atsakovas nurod÷, kad Kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymas niekada neleido Bendrovei „NSEL 30 indekso fondas“ laikyti vertybinių 
popierių portfelį, neatitinkantį įstatymo 37 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nes min÷tas 
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indeksas niekada Vertybinių popierių komisijos nebuvo pripažintas. Taip pat jis nurod÷, kad 
neteisingas pareišk÷jo teiginys, jog Vertybinių popierių komisijos patvirtinti sudarymo 
dokumentai įpareigoja Bendrovę „NSEL 30 indekso fondas“ investuoti pagal NSEL 30 
indeksą. Sudarymo dokumentuose įtvirtintas įstatyme nustatytų investavimo taisyklių 
prioritetas tuo atveju, jei investavimas pagal indeksą reikštų nukrypimą nuo investavimo 
pagal įstatymą reikalavimų. Būtent tokia įstatų redakcija buvo suderinta su Vertybinių 
popierių komisija, nes kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentuose negalima 
nustatyti įstatymui prieštaraujančių investavimo taisyklių.Atsakovas pažym÷jo, kad 
ginčijamame sprendime nurodytas apskundimo terminas ir institucija – teismas, o toks 
apskundimo tvarkos nurodymas yra pakankamas asmens skundo teisei įgyvendinti.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 18 d. sprendimu 
(b. l. 101–105) pareišk÷jo UAB „Investicijų portfelių valdymas“ skundą atmet÷ kaip 
nepagrįstą. 

Teismas nustat÷, kad pareišk÷jas UAB „Investicijų portfelių valdymas“ Kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo nustatyta tvarka valdo Bendrovę „NSEL 30 indekso 
fondas“.Šiai bendrovei d÷l įstatymų pasikeitimų 2004 m. sausio 29 d. buvo išduota nauja 
investicin÷s kintamojo kapitalo bendrov÷s veiklos licencija, tod÷l nuo 2004 m. liepos 29 d. jos 
investicijų portfelis tur÷jo atitikti jam keliamus diversifikavimo reikalavimus (Kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis). Teismas, įvertinęs bylos faktines 
aplinkybes, padar÷ išvadą, kad pareišk÷jo valdoma Bendrov÷ „NSEL 30 indekso fondas“ 
nesilaik÷ Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų. Be to, ir pats pareišk÷jas neginčijo nustatytų 
pažeidimų. Teismas taip pat pažym÷jo, kad vertybinių popierių kainų svyravimas yra 
įprastinis reiškinys, tod÷l jis negali būti traktuojamas kaip aplinkyb÷, suteikianti pagrindą, 
remiantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, nukrypti nuo 
diversifikavimo kriterijų. Nustatyti pažeidimai negali būti kvalifikuoti kaip priežastys, 
nepriklausančios nuo valdymo įmon÷s ar investicin÷s kintamojo kapitalo bendrov÷s pagal 
pastarąją įstatymo nuostatą. Teismas nurod÷, kad įstatyme įtvirtinti diversifikavimo 
reikalavimai visiems rinkos subjektams yra taikomi vienodai. Be to, Bendrov÷s „NSEL 
30 indekso fondas“ įstatuose įtvirtintas įstatymų prioritetas. Vertybinių popierių komisija 
nepripažino NSEL 30 indekso, tod÷l Bendrov÷ ,,NSEL 30 indekso fondas“ negali būti 
laikoma bendrove, kuriai taikomos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 39 straipsnio 
2 dalies nuostatos. D÷l to tai, kad ginčijamame sprendime nenurodyta, kuriam konkrečiai 
teismui turi būti paduotas skundas, nesudaro pagrindo naikinti sprendimo. Atsižvelgiant į tai, 
sprendimas yra teis÷tas ir pagrįstas, o jį panaikinti n÷ra pagrindo. 

Pareišk÷jas UAB „Investicijų portfelių valdymas“ apeliaciniame skunde (b. l. 110–
114) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 18 d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. 

Pareišk÷jas nurodo, kad teismas neįvertino visų byloje nustatytų aplinkybių, 
neišnagrin÷jo byloje esančių rašytinių įrodymų, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, 
tarp šalių vykusio teisminio ginčo, atsisak÷ kviesti specialistą, prid÷ti naujus įrodymus ir d÷l 
to netinkamai pritaik÷ teis÷s normas. Tai, kad jo valdomos Bendrov÷s „NSEL 30 indekso 
fondas“ investicijų portfelis neatitiko Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytų diversifikavimo reikalavimų, n÷ra įstatymo pažeidimas, nes 
šio įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje leidžiama jam (fondo valdymo įmonei) iki 6 m÷n. 
nesilaikyti nustatytų investavimo apribojimų. Neatitikimai buvo pašalinami per mažesnį nei 
6 m÷n. terminą. Vertybinių popierių portfelio diversifikavimo reikalavimai buvo pažeidžiami 
išimtinai d÷l priežasčių, nepriklausančių nuo valdymo įmon÷s ar investicin÷s kintamojo 
kapitalo bendrov÷s, t. y. d÷l vertybinių popierių (akcijų) kainų rinkoje svyravimo, kurio 
tiksliai prognozuoti ir numatyti neįmanoma. Akcijų kainų svyravimas priklauso nuo daugyb÷s 
objektyvių ir subjektyvių priežasčių (akcijų paklausa ir pasiūla rinkoje, bendra rinkos 
tendencija, bendra Lietuvos Respublikos ūkio tendencija ir kt.). Norint teisingai ir objektyviai 
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ištirti akcijų kainų svyravimo rinkoje priežastis reikalingos specialios žinios, tačiau teismas 
atmet÷ prašymą kviesti byloje specialistą. Pareišk÷jas pažymi, kad įstatai įpareigoja valdymo 
įmonę d÷ti visas pastangas, jog fondo investicijų portfelis kiek galima labiau atitiktų NSEL 
30 indeksą. Vykdant Vertybinių popierių komisijos reikalavimus ir tolstant nuo investavimo 
strategijos pagal NSEL 30 indeksą yra pažeidžiami investuotojų interesai, jiems daroma 
didel÷ žala. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas atmet÷ prašymą atid÷ti bylos nagrin÷jimą tam, 
jog prie bylos būtų prid÷ta Bendrov÷s „NSEL 30 indekso fondas“ visuotinio akcininkų 
susirinkimo 2005 m. vasario 21 d. rezoliucija d÷l Vertybinių popierių komisijos veiksmų. 
Teismas plečiamai aiškino Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalį ir 
diversifikavimo reikalavimus, o tai neatitinka įstatymų leid÷jo valios. Pareišk÷jas pagrįstai 
tik÷josi, kad Vertybinių popierių komisija laikysis teis÷s aktų ir pripažins NSEL 30 indeksą, 
nes Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 39 straipsnis leidžia laikyti vertybinių 
popierių portfelį, neatitinkantį šio įstatymo 37 straipsnyje nurodytų diversifikavimo 
reikalavimų. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. lapkričio 29 d. sprendimu 
Vertybinių popierių komisija įpareigota išnagrin÷ti NSEL 30 indekso pripažinimo klausimą. 
Teismas, nelaikydamas esminiu pažeidimu tinkamo sprendimo apskundimo tvarkos 
nenurodymo, formuoja praktiką, leidžiančią viešojo administravimo subjektams apskritai 
nenurodyti jų priimamų sprendimų apskundimo tvarkos. 

Atsakovas Vertybinių popierių komisija atsiliepime į pareišk÷jo UAB „Investicijų 
portfelių valdymas“ apeliacinį skundą (b. l. 118–120) prašo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2005 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį 
skundą atmesti. 

Atsakovas nurodo, kad pareišk÷jas neginčija, jog jo valdomas kolektyvinio 
investavimo subjektas pažeid÷ investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimus 
(Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 37 straipsnis). Pareišk÷jas neteisingai 
interpretuoja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalį. Šia nuostata 
įstatymų leid÷jas siek÷ nustatyti galimybę investicijų valdytojui, kai d÷l tam tikrų priežasčių, 
kurių negalima numatyti, investavimo apribojimai yra pažeidžiami, ištaisyti pažeidimus – 
tokiais atvejais tai nebūtų laikoma įstatymo pažeidimu. Tačiau jos negalima aiškinti taip, kad 
įprastinis akcijų kainų svyravimais rinkoje yra priežastis, d÷l kurios investicijų valdytojai gali 
nukrypti nuo diversifikavimo reikalavimų. Tai paneigia investavimo taisyklių nustatymo ir jų 
laikymosi privalomumo logiką. Bendrov÷s „NSEL 30 indekso fondas“ įstatuose įtvirtintas 
įstatymo taisyklių laikymosi prioritetas. Diversifikavimo reikalavimai nustatyti įstatymo ir 
taikomi visiems rinkoje veikiantiems subjektams vienodai. Atsakovas pažymi, kad 
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas niekada neleido Bendrovei „NSEL 30 indekso 
fondas“ laikyti vertybinių popierių portfelį, neatitinkantį įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 
reikalavimų, nes šis indeksas Vertybinių popierių komisijos niekada nebuvo pripažintas. Tai, 
jog ginčijamame sprendime nenurodyta, kuriam konkrečiam teismui turi būti paduotas 
skundas, nesudaro pagrindo naikinti sprendimą. Be to, Kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo 64 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Vertybinių popierių komisijos veiksmai ar 
neveikimas skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) nustatyta tvarka.  

Teis÷jų kolegija 
 

k o n s t a t u o j a : 
 
Iš pareišk÷jo skundžiamo atsakovo sprendimo matyti, kad pareišk÷jas yra nubaustas 

už Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų 
d÷l diversifikavimo privalomųjų rodiklių pažeidimą (b. l. 7). Ši materialin÷s teis÷s norma yra 
taikytina kartu su Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, 
kurios tam tikrais atvejais leidžia nukrypti nuo min÷tame 37 straipsnyje nustatytų rodiklių ir 
nustato, kaip šie nukrypimai turi būti šalinami. Šalys skirtingai interpretuoja Kolektyvinio 
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investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio nuostatų taikymą, tod÷l yra būtina pateikti abiejų 
šių normų ir jų tarpusavio ryšio aiškinimą. 

Pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 37 straipsnio 2 dalį į vieno 
emitento vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali būti investuota daugiau kaip 
5 procentai, bet ne daugiau kaip 10 procentų grynųjų aktyvų, su sąlyga, kad tokių investicijų 
bendra suma n÷ra didesn÷ kaip 40 procentų grynųjų aktyvų. Aiškinant šią materialin÷s teis÷s 
normą pažym÷tina, kad 40 procentų rodiklis kitų šioje normoje nustatytų rodiklių atžvilgiu 
yra fiksuotas, t. y. bazinis rodiklis pasirenkant investicijos į vieno (atskiro) emitento 
vertybinius popierius dydį. Pastarosios investicijos (investicijos į vieno emitento vertybinius 
popierius) dydžio pasirinkimas (nuo 5 iki 10 procentų grynųjų aktyvų) yra investavimo 
subjekto apsisprendimo rezultatas, t. y. jo (tiesiogiai priklausančios nuo jo valios) investavimo 
veiklos rezultatas. Tai reiškia, kad min÷tas 40 procentų rodiklis įpareigoja investavimo 
subjektą pasirinkti tokį investicijos į vieną emitento vertybinius popierius dydį, kuris neleistų 
jo viršyti.   

Pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalį kolektyvinio 
investavimo subjektas gali nesilaikyti šiame skirsnyje (šiuo atveju 37 straipsnio 2 dalyje) 
nustatytų investavimo apribojimų, jeigu jis pasinaudoja turimų vertybinių popierių ar pinigų 
rinkos priemonių suteikiama pirmumo teise; tokiu atveju, taip pat tada, kai investavimo 
taisyklių reikalavimai pažeidžiami d÷l priežasčių, nepriklausančių nuo valdymo įmon÷s ar 
investicin÷s kintamojo kapitalo bendrov÷s, neatitikimas turi būti pašalintas kiek įmanoma 
greičiau, ne v÷liau kaip per 6 m÷nesius. Pagal šio straipsnio 2 dalį įsteigto naujo kolektyvinio 
investavimo subjekto investicijų portfelis 6 m÷nesius nuo licencijos gavimo gali neatitikti 37, 
39 ir 40 straipsnių reikalavimų. Kolegija pažymi, kad pagal atsakovo poziciją pareišk÷jui 
taikytina nurodyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 2 dalies nuostata 
ta prasme, kad jis (pareišk÷jas) prival÷jo laikytis įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
reikalavimų nuo 2004 m. liepos 29 d., t. y. pra÷jus 6 m÷nesiams nuo veiklos licencijos 
išdavimo bendrovei „NSEL 30 indekso fondas“ dienos (2004 m. sausio 29 d.). Pareišk÷jas 
neginčija šios atsakovo pozicijos pagrįstumo. D÷l to ABTĮ 86 straipsnio 2 dalies taikymo 
prasme bylai yra reikšmingos bendrov÷s „NSEL 30 indekso fondas“ ir pareišk÷jo, kaip šios 
bendrov÷s valdytojo, investicin÷s veiklos po 2004 m. liepos 29 d. aplinkyb÷s. 

Aiškinant Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalį 
pažym÷tina, kad pagal šį straipsnį yra leistinas (toleruojamas) tik laikinas investavimo 
taisyklių nesilaikymas. Tai matyti iš straipsnio pavadinimo bei jo dviejų dalių turinio. Tai 
reiškia, kad investavimo taisyklių neatitikimas turi tur÷ti aiškias ribas laiko atžvilgiu. Iš šios 
straipsnio dalies turinio matyti, kad investavimo taisyklių pažeidimai (leistini šalinti ne v÷liau 
kaip per 6 m÷nesius) gali atsirasti d÷l priežasties, priklausančios nuo investavimo subjekto 
valios (kai jis pasinaudoja turimų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių suteikiama 
pirmumo teise), taip pat d÷l nepriklausančių nuo jo priežasčių. Kolegija pažymi, kad min÷tas 
priklausantis nuo investavimo subjekto valios taisyklių pažeidimas šioje normoje 
konkretizuotas ir yra vienas. Tuo tarpu pažeidimai, nepriklausantys nuo investavimo subjekto, 
n÷ra išvardyti. Tod÷l pagal šios įstatymo nuostatos prasmę pastarajai pažeidimų grupei 
priskirtini visi nepriklausomai nuo investavimo subjekto veiklos (jo valios) atsiradę 
investavimo taisyklių neatitikimai. Pagal šį kriterijų nurodytai grupei priskirtini ir 
investavimo taisyklių neatitikimai, atsiradę d÷l investavimo subjekto jau turimų vertybinių 
popierių (akcijų) kainos svyravimo rinkoje. D÷l to konstatuotina, kad tokio pobūdžio 
neatitikimai (pažeidimai) įstatymo leistini šalinti ne v÷liau kaip per 6 m÷nesius nuo jų 
atsiradimo dienos. 

Iš bylos (b. l. 48–49) matyti, kad 2004 m. liepos 30 d. pareišk÷jo valdoma bendrov÷ 
„NSEL 30 indekso fondas“ tur÷jo AB „Lietuvos telekomas“ 1 278 654 akcijas, kurių vert÷ 
sudar÷ 9,5 proc. bendrov÷s grynųjų aktyvų. Tuo metu bendrov÷s investicijų bendra suma 
sudar÷ 49,66 proc. bendrov÷s grynųjų aktyvų, t. y. viršijo Kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymo 37 straipsnio 2 dalies leistiną 40 proc. rodiklį. Per laikotarpį iki 2004 m. rugpjūčio 
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13 d. bendrov÷s turimų AB „Lietuvos telekomas“ akcijų skaičius padid÷jo iki 1 358 654, o 
investicijų bendra suma sudar÷ 49,95 proc. bendrov÷s grynųjų aktyvų, t. y. taip pat viršijo 
min÷tą 40 procentų rodiklį. Tai rodo, kad bendrov÷, įsigydama naujų AB „Lietuvos 
telekomas“ akcijų (t. y. vykdydama veiklą Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 
43 straipsnio 1 dalies taikymo prasme, nesąlygojamą nuo jos nepriklausančių priežasčių), 
nesilaik÷ 40 proc. rodiklio, t. y. veik÷ priešingai nei ją įpareigojo įstatymas (pašalinti 
neatitikimą kiek įmanoma greičiau). Panaši situacija yra užfiksuota ir d÷l AB „Ekranas“ 
akcijų įsigijimo. Kaip matyti iš bylos (b. l. 50–51), 2004 m. rugs÷jo 7 d. pareišk÷jo valdoma 
bendrov÷ „NSEL 30 indekso fondas“ tur÷jo AB „Ekranas“ 216 350 akcijų, kurių vert÷ sudar÷ 
6,44 proc. bendrov÷s grynųjų aktyvų. Tuo metu bendrov÷s investicijų bendra suma sudar÷ 
leistiną 38,88 proc. bendrov÷s grynųjų aktyvų. Kitą kalendorinę dieną (2004 m. rugs÷jo 8 d.) 
bendrov÷s turimų AB „Ekranas“ akcijų skaičius padid÷jo iki 221 729, o investicijų bendra 
suma šoktel÷jo iki 43,99 proc. bendrov÷s grynųjų aktyvų, t. y. tapo didesn÷ negu leistinas 
40 proc. rodiklis. Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą teis÷s normų aiškinimą, išvardytos faktin÷s 
bylos aplinkyb÷s leidžia daryti išvadą ir konstatuoti, kad nurodyti investavimo taisyklių 
pažeidimai atsirado ne d÷l akcijų kainos svyravimo rinkoje, o d÷l priklausančių nuo pareišk÷jo 
priežasčių, kurios nepatenka į sietiną su pirmumo teis÷s pasinaudojimu išimtį, numatytą 
įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje. 

Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas pripažintinas pagrįstu. 
Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo. 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 
1 punktu, teis÷jų kolegija 

 

n u t a r i a : 
 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 18 d. sprendimą palikti 

nepakeistą, o UAB investicinių bendrovių valdymo įmon÷s „Investicijų portfelių valdymas“ 
apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundžiama.  
 

 
 

1.3.6.2. D÷l Nuolatin÷s statybos komisijos priimto sprendimo (išvados) teisinio 
statuso 

 
Aiškinant Statybos įstatymo 23 straipsnį, aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. 
įsakymu Nr. 202 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.05:2002 
,,Nuolatin÷s statybos komisijos pavyzdiniai nuostatų“ 13 punktą, konstatuotina, kad: 
1) nuolatin÷s statybos komisijos išvada ir joje nurodytos rekomendacijos (pasiūlymai) 
skirti tam, kad juos įvertintų turintis teisę išduoti statybos leidimą subjektas; 2) 
išvadoje nurodyti pasiūlymai n÷ra privalomi išvados adresatui; 3) kompetentingam 
subjektui išdavus statybos leidimą arba atsisakius tai padaryti, Komisijos išvadoje 
nurodyti faktai ir jų teisinis įvertinimas tampa atitinkamo sprendimo, t. y. 
individualaus teis÷s akto, dalimi. ABTĮ taikymo prasme Komisijos išvada negali būti 
laikoma teis÷s aktu, tiesiogiai nustatančiu joje nurodytam asmeniui atitinkamas teises 
ar pareigas. Min÷ta išvada negali būti laikoma ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu 
teis÷s aktu. Joje nurodytos aplinkyb÷s gali būti teisminio nagrin÷jimo dalykas tik 
sprendžiant atsisakymo išduoti statybos leidimą pagrįstumo klausimą.  

 
Administracin÷ byla Nr. A11-130-2005. Procesinio sprendimo kategorija 13.2 
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N U T A R T I S 

2005 m. vasario 8 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos 
pirmininkas),  

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Michailui Sadovničiui, atsakovo atstovei Daivai 

Stalnionytei, 
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

pareišk÷jo UAB „Mabilta“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2004 m. spalio 15 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB „Mabilta“ 
skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei d÷l sprendimo panaikinimo. 

Teis÷jų kolegija 

 

n u s t a t ÷ : 
 

Pareišk÷jas UAB „Mabilta“ su skundu (b. l. 3–4), kurį patikslino (b. l. 55), kreip÷si į 
Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s 
administracijos Miesto pl÷tros departamento Nuolatin÷s statybos komisijos (Komisija) 
2004 m. birželio 16 d. išvadą nepritarti UAB „Mabilta“ prašymui išduoti leidimą daugiabučio 
gyvenamojo namo Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1, statybai; taip pat praš÷ 
įpareigoti Komisiją pritarti statybos daugiabučio gyvenamojo namo Vilniuje, J. Basanavičiaus 
g. 8 / Vingrių g. 1, leidimo išdavimui. 

Pareišk÷jas nurod÷, kad iš valstyb÷s išsinuomotoje 747 kv. m ploto valstybin÷s žem÷s 
sklypo dalyje, esančioje 2036 kv. m ploto sklype Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1 
(kadastro Nr. 0101/0057:120), planuoja daugiabučio gyvenamojo namo statybą. D÷l statybos 
leidimo išdavimo buvo kreiptasi į Komisiją, kuri 2003 m. spalio 1 d. nusprend÷ prašymo 
nepatenkinti, nes AB „Lietuvos draudimas“, kuris yra gretimo žem÷s sklypo Vilniuje, 
J. Basanavičiaus g. 8 (duomenys neskelbtini), naudotojas, nedav÷ sutikimo d÷l suprojektuoto 
gyvenamojo namo architektūrin÷s sienos su langais, nukreiptais į AB „Lietuvos draudimas“ 
išnuomotą sklypą. Pašalinus šį trūkumą, 2004 m. birželio 16 d. Komisijai v÷l buvo pateiktas 
prašymas. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad svarstant prašymą pastabos d÷l statybos leidimo 
išdavimo nebuvo pareikštos, ir tai buvo patvirtinta šios komisijos narių parašais, tačiau 
2004 m. birželio 22 d. susipažinęs su Komisijos 2004 m. birželio 16 d. protokolu Nr. 2 rado 
pastabą, kuri nebuvo pamin÷ta pos÷džio metu, – kad teikiamas daugiabučio gyvenamojo 
namo projektas neatitinka Vilniaus miesto valdybos 2001 m. lapkričio 15 d. sprendimu 
Nr. 2264V patvirtinto teritorijos Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1, detaliojo plano 
dalies d÷l užstatymo. Pareišk÷jo teigimu, Komisijos sprendimas atsisakyti išduoti statybos 
leidimą yra nepagrįstas, nes protokolas ir jame įrašytas sprendimas neatitinka faktiškai 
svarstymo metu priimto sprendimo, nes pastabų d÷l gyvenamojo namo projekto bei sklypo 
užstatymo nebuvo pareikšta. Ši komisija buvo nusprendusi išduoti leidimą statybai, ir tai 
tur÷jo būti įrašyta pos÷džio protokole. Pastaba d÷l užstatymo atsirado v÷liau, nes tai matyti iš 
protokole esančių ištaisymų. Pareišk÷jas teig÷, kad užstatyti viso sklypo neturi galimyb÷s, nes 
jam išnuomota tik dalis valstybin÷s žem÷s sklypo. Be to, sprendimas neteis÷tas ir d÷l to, kad jį 
pasiraš÷ Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento Statybų 
leidimų skyriaus (Statybų leidimų skyrius) ved÷jas A. Trapikas, kuris pos÷dyje nedalyvavo. 

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷ atsiliepime į pareišk÷jo UAB „Mabilta“ 
skundą (b. l. 46) praš÷ skundą atmesti.  
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Atsakovas nurod÷, kad Komisija 2004 m. birželio 16 d. pos÷dyje peržiūr÷jo 
daugiabučio gyvenamojo namo Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1, projektą ir 
protokole išd÷st÷ pastabas bei padar÷ išvadą, jog projektui nepritariama, nes n÷ra Kultūros 
vertybių apsaugos departamento atstovo parašo. Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. 
įsakymu Nr. 202 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.05:2002 
„Nuolatin÷s statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai“ (Nuostatai) 14 punkte nustatyta, kad 
komisijos protokolas d÷l leidimo statiniui statyti nekilnojamosios kultūros paveldo vertyb÷s 
teritorijoje visais atvejais galioja tik jį pasirašius už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą 
atsakingos įgaliotos institucijos atstovui. Taigi projektui nepritarta ne tik d÷l tų pastabų, kurias 
nurod÷ pareišk÷jas. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. spalio 15 d. sprendimu (b. l. 74–
76) pareišk÷jo UAB „Mabilta“ skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Komisijos 
2004 m. birželio 16 d. protokole Nr. 2 priimtą sprendimą nepritarti statybos leidimo išdavimui 
UAB „Mabilta“ ir įpareigojo šią komisiją iš naujo išspręsti pareišk÷jo prašymą d÷l statybos 
leidimo išdavimo. 

Teismas pažym÷jo, kad žem÷s sklypas, kuriame pareišk÷jas ketina statyti namą, yra 
saugomoje teritorijoje – Vilniaus senamiestyje, tod÷l vadovaujantis Nuostatų 4 punktu 
Komisijos pos÷dyje, svarstant pareišk÷jo prašymą d÷l statybos leidimo išdavimo, prival÷jo 
dalyvauti ir pateikti savo išvadą Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovas. Tačiau 
nors šios institucijos atstovas dalyvavo pos÷dyje, tačiau jis savo nuomon÷s, kuri yra 
privaloma, nepareišk÷. Tai leidžia konstatuoti, kad pareišk÷jo prašymas nebuvo išsamiai 
svarstytas (Statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583 redakcija) 
23 straipsnio 9 dalis, Nuostatų 11 punktas). Teismas taip pat pažym÷jo, kad pagal Nuostatų 
6, 9 punktų nuostatas statytojų (užsakovų) prašymai d÷l statybos leidimų išdavimo turi būti 
svarstomi viešai, t. y. dalyvaujant statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo atstovams. 
Nagrin÷jamu atveju nustatyta, kad dviejų komisijos narių nuomon÷s nepritarti statybos 
leidimo išdavimui ir atitinkamos pastabos, ištaisant anksčiau padarytus įrašus apie pritarimą 
leidimo išdavimui, buvo įrašytos pareišk÷jo atstovams nedalyvaujant, t. y. pažeidžiant 
nurodytose teis÷s normose įtvirtintą viešumo principą. Be to, taip pat nustatyta, kad 
Nuolatin÷s statybos komisijos pos÷dyje nedalyvavo bei nepareišk÷ nuomon÷s ir Statybų 
leidimų skyriaus ved÷jas A. Trapikas, tačiau šio pareigūno parašu protokole yra patvirtinta 
galutin÷ komisijos išvada. Teismas konstatavo, kad tokiais veiksmais buvo pažeisti Nuostatų 
11 punktas ir Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalis, nes išvadą patvirtino pos÷dyje 
nedalyvavęs asmuo. Statybų leidimų skyriaus ved÷jui negalint dalyvauti Nuolatin÷s statybos 
komisijos pos÷dyje jo įgaliojimai tur÷jo būti suteikti kitam asmeniui (Nuostatų 10 punktas). 
Esant tokioms aplinkyb÷ms teismas konstatavo, kad Nuolatin÷s statybos komisijos 2004 m. 
birželio 16 d. pos÷džio Nr. 23 protokolu Nr. 2 priimtas sprendimas nepritarti statybos leidimo 
išdavimui pareišk÷jui yra neteis÷tas, nes jį priimant buvo pažeistos pagrindin÷s procedūros, 
ypač taisykl÷s, tur÷jusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo 
pagrįstumą, t. y. Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies ir Nuostatų 6, 9, 11 punktų 
reikalavimai (Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 
3 punktas), tod÷l sprendimas naikintinas. Atsižvelgiant į tai, kad pareišk÷jo prašymas d÷l 
statybos leidimo išdavimo buvo svarstomas pažeidžiant nustatytą tvarką ir kad 
rekomendacijas statybos leidimams išduoda Komisija, ši komisija įpareigotina iš naujo 
išspręsti pareišk÷jo prašymą d÷l statybos leidimo išdavimo. 

Pareišk÷jas UAB „Mabilta“ apeliaciniame skunde (b. l. 80–81) prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. spalio 15 d. sprendimo dalį, kuria 
Komisija įpareigota iš naujo spręsti klausimą d÷l statybos leidimo išdavimo, ir priimti 
sprendimą įpareigoti Komisiją pritarti leidimui statyti daugiabutį gyvenamąjį namą Vilniuje, 
J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1. 

Pareišk÷jas nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis 
naikintina d÷l to, kad panaikinus Komisijos 2004 m. birželio 16 d. sprendimą nepritarti 
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statybos leidimo išdavimui lieka galioti šios komisijos 2003 m. spalio 1 d. protokolas Nr. 6. 
Šiuo protokolu buvo nuspręsta nepritarti analogiškam prašymui tod÷l, kad n÷ra AB „Lietuvos 
draudimas“, kuris yra gretimo žem÷s sklypo naudotojas, sutikimo. Šis trūkumas šiuo metu yra 
pašalintas (Vilniaus apskrities viršininko įsakymu nutraukta valstybin÷s žem÷s nuomos 
sutartis su AB „Lietuvos draudimas“). Pareišk÷jas teigia, kad nepatenkinęs antrojo skundo 
reikalavimo teismas atsakovui suteik÷ galimybę vilkinti klausimo d÷l statybos leidimo 
išdavimo sprendimą, t. y. surasti kitas priežastis, kad statybos leidimas nebūtų išduotas. Be to, 
Komisijos 2003 m. spalio 1 d. protokolą Nr. 6 be pastabų suderino MPD Kultūros vertybių 
skyriaus atstovas. Taigi teismas tuo klausimu nepasisak÷ ir nesvarst÷, kad panaikinus p 
Komisijos 2004 m. birželio 16 d. sprendimą, lieka galioti 2003 m. spalio 1 d. sprendimas. 

Teis÷jų kolegija 
 

k o n s t a t u o j a : 
 
Pareišk÷jas siekia teis÷s aktų nustatyta tvarka gauti leidimą daugiabučio gyvenamojo 

namo Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1, statybai. Teisinius santykius d÷l tokio 
pobūdžio leidimų išdavimo reglamentuoja Statybos įstatymas bei Nuostatai (iki 2005 m. 
sausio 12d. galiojusi redakcija), tod÷l yra būtina išaiškinti šių teis÷s aktų nuostatų d÷l statybos 
leidimo išdavimo tvarkos taikymo klausimą.  

Šiems santykiams reglamentuoti Statybos įstatyme skirtas 23 straipsnis, kurio 5 dalies 
2 punkte nustatyta, kad statybos leidimą išduoda savivaldyb÷s administracijos direktorius (jo 
įgaliotas savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojas). Straipsnio 16 dalyje nustatyta, 
kad jei statybos leidimas neišduodamas, valstybinio administravimo subjektas, kuriam 
pavesta išduoti šį leidimą, per 10 dienų nuo statytojo (užsakovo) dokumentų, nurodytų šio 
straipsnio 6 ar 7 dalyse, pateikimo praneša apie tai raštu statytojui (užsakovui), nurodydamas 
konkrečias leidimo neišdavimo priežastis; atsisakymą išduoti statybos leidimą statytojas 
(užsakovas) gali apskųsti ABTĮ tvarka. Taigi konstatuotina, kad statytojui (šiuo atveju –
pareišk÷jui) pateikus administravimo subjektui, kuriam pavesta išduoti statybos leidimą (šiuo 
atveju atsakovui), būtinus statybos leidimo išdavimui dokumentus, toks leidimas turi būti 
išduotas arba gali būti atsisakyta jį išduoti atitinkamu raštu, kuriame turi būti aiškiai 
suformuluota ir nurodyta tokio atsisakymo priežastis. Taip pat konstatuotina, kad atsisakymas 
išduoti leidimą yra skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. 

Iš Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2004 m. 
birželio 30 d. rašto Nr. 51-6981-(2.8) matyti, kad pareišk÷jo 2004 m. birželio 7 d. prašymas 
Nr. 03-1653 išduoti min÷tą statybos leidimą nebuvo patenkintas; atsisakymo išduoti leidimą 
priežastimi nurodytos Komisijos 2004 m. birželio 16 d. protokole Nr. 2 išvados nepritarti 
leidimo išdavimui priežastys (b. l. 5, 6). Tod÷l d÷l pirmiau pateiktų argumentų konstatuotina, 
kad šis raštas (atsisakymas išduoti statybos leidimą) gali būti administracinių bylų teisenos 
tvarka nagrin÷tino skundo dalykas. Pažym÷tina, kad pareišk÷jo skundas d÷l sprendimo 
atsisakyti išduoti leidimą statybai paduotas teismui 2004 m. liepos 2 d., t. y. per ABTĮ 
33 straipsnyje nustatytą terminą. 

Pareišk÷jo paduotame pirmosios instancijos teismui skunde ir jo patikslintame skunde 
prašoma panaikinti 2004 m. birželio 16 d. Komisijos išvadą. Statybos įstatymo 23 straipsnio 
9 dalyje nustatyta, kad nurodyta komisija privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka 
teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus 
(reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus; komisija protokolu įformina 
statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldyb÷s administracijos 
direktoriui (jo įgaliotam savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojui) išduoti ar 
neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą. Iš šios teis÷s normos matyti, kad 
komisijos sprendimai (išvados) išduoti ar neišduoti statybos leidimą yra rekomendacinio 
pobūdžio. Tai yra nustatyta ir Nuostatų 8 punkte. Taigi pagal šį požymį komisijos priimtas 
sprendimas (išvada) ABTĮ taikymo prasme negali būti priskirtas prie individualių teis÷s aktų, 
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nes jis savaime nesukelia jame nurodytam asmeniui konkrečių teisių ar pareigų. Be to, 
kolegija pažymi, kad Statybos įstatymo 23 straipsnyje n÷ra nuostatos, leidžiančios apskųsti 
komisijos išvadą. Nuostatų 13 punkte nurodyta, kad ginčus d÷l statybos leidimo išdavimo ar 
neišdavimo tarp institucijų ir subjektų (atstovaujamų komisijoje) sprendžia savivaldyb÷s 
meras (jo įgaliotas savivaldyb÷s administratorius) arba teismas. Šiame punkte nurodyti galimo 
teisminio ginčo šalys – komisijoje atstovaujami institucijos bei subjektai. Tai leidžia daryti 
išvadą, kad būtent šių šalių (institucijų ir subjektų) tarpusavio ginčai, o ne ginčai tarp 
komisijos ir min÷tų institucijų bei subjektų gali būti teisminio nagrin÷jimo dalykas.  

Taigi, aiškinant Statybos įstatymo 23 straipsnį, Nuostatų 13 punktą (teigiant, kad 
Komisijos išvada savaime nesukelia teisinių pasekmių joje nurodytiems asmenims), 
konstatuotina, kad:1) Komisijos išvada ir joje nurodytos rekomendacijos (pasiūlymai) skirti 
tam, kad juos įvertintų turintis teisę išduoti statybos leidimą subjektas; 2) išvadoje nurodyti 
pasiūlymai n÷ra privalomi išvados adresatui; 3) kompetentingam subjektui išdavus statybos 
leidimą arba atsisakius tai padaryti, Komisijos išvadoje nurodyti faktai ir jų teisinis 
įvertinimas tampa atitinkamo sprendimo, t. y. individualaus teis÷s akto, dalimi. D÷l to 
konstatuotina, kad ABTĮ taikymo prasme Komisijos išvada negali būti laikoma teis÷s aktu, 
tiesiogiai nustatančiu joje nurodytam asmeniui atitinkamas teises ar pareigas. Kartu 
konstatuotina, kad min÷ta išvada negali būti laikoma ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu 
teis÷s aktu. Joje nurodytos aplinkyb÷s (šiuo atveju atsisakymo pritarti statybos leidimo 
išdavimui priežastys) gali būti teisminio nagrin÷jimo dalykas tik sprendžiant atsisakymo 
(numatyto Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 punkte) išduoti statybos leidimą pagrįstumo 
klausimą.  

Kolegija pažymi, kad pirmiau nurodytame savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros 
departamento 2004 m. birželio 30 d. rašte bei pareišk÷jo skundžiamoje Komisijos 2004 m. 
birželio 16 d. išvadoje priežastimi atsisakyti išduoti statybos leidimą nurodyta aplinkyb÷, kad 
išvadoje n÷ra Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovo parašo. Iš pastarosios išvados 
matyti, kad joje n÷ra pateikta šios institucijos pozicija statybos leidimo pritarimo klausimu. 
(Pažym÷tina, kad Komisijos 2003 m. spalio 1 d. išvadoje toks pritarimas buvo; b. l. 7). Iš šios 
išvados taip pat matyti, kad savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 
Kultūros vertybių skyriaus atstovas keit÷ savo poziciją d÷l pritarimo leidimui. (Pažym÷tina, 
kad Komisijos 2003 m. spalio 1 d. išvadoje toks pritarimas buvo). Išvardytos faktin÷s bylos 
aplinkyb÷s leidžia daryti išvadą, kad tarp pareišk÷jo ir Kultūros vertybių apsaugos 
departamento kilo ginčas d÷l statybos leidimo išdavimo ar neišdavimo. Ir pareišk÷jas, ir 
Kultūros vertybių apsaugos departamentas Nuostatų taikymo prasme yra atstovaujami 
Komisijoje (Nuostatų 9 punktas), tod÷l pagal Nuostatų 13 punktą toks ginčas gali būti 
nagrin÷jamas teisme, o Kultūros vertybių apsaugos departamentas yra tinkamas atsakovas 
nagrin÷jant tokio pobūdžio administracinius ginčus. 

Kolegija taip pat pažymi, kad Kultūros vertybių apsaugos departamentas yra kultūros 
vertybių apsaugos valstyb÷s valdymo institucija (Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 
įstatymo 5 straipsnis). Vienas iš šio departamento uždavinių yra prižiūr÷ti nekilnojamųjų 
kultūros vertybių valdymą, naudojimą ir disponavimą, šių vertybių priešavarinius, remonto, 
pritaikymo, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir kitus darbus (Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugos įstatymo 6 straipsnio 3 punktas). Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo 7 straipsnio 12 punktą departamentas turi teisę atstovauti valstyb÷s 
interesams teismuose d÷l nekilnojamųjų kultūros vertybių. D÷l to šis departamentas yra 
tinkamas atsakovas ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo taikymo požiūriu. 

D÷l pirmiau pateiktų teisinių argumentų ir išvardytų faktinių aplinkybių kolegija 
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustat÷ šios bylos šalių procesinę 
pad÷tį, priimdamas skundą neteisingai nustat÷ ginčo pobūdį ir nesi÷m÷ ABTĮ 37 straipsnio 
4 dalyje numatytų veiksmų, tod÷l netinkamai pritaik÷ ir išaiškino materialin÷s teis÷s normas. 
Teismo priimtas sprendimas naikintinas (ABTĮ 142 straipsnio 1 dalis, 143 straipsnis), o byla 
grąžintina teismui nagrin÷ti iš naujo. 
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio 
1 dalies 4 punktu, teis÷jų kolegija 

 
n u t a r i a : 

 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti 

ir perduoti bylą tam pačiam teismui nagrin÷ti iš naujo.  
Nutartis neskundžiama.  

 
 

1.3.6.3. D÷l būtinumo nustatyti statinio bendrosios nuosavyb÷s bendraturčių 
sutikimo statybos darbams buvimo faktą 

 
Statybos teisinius santykius reguliuojančiuose teis÷s aktuose nustatyta, kad statybos 
leidimui gauti yra būtinas statinio bendrosios nuosavyb÷s bendraturčių sutikimas, 
tačiau nereglamentuota, kaip toks sutikimas turi būti išreikštas. Vertinant, ar yra 
bendraturčių sutikimas leidžiamiems rekonstrukcijos darbams, reikia vadovautis CK 
4.85 straipsnio nuostatomis, t. y. nustatyti, kad sutikimą dav÷ dauguma visų patalpų 
savininkų, arba kad bendrijos įstatuose yra nustatyta kitokia tokio sutikimo pri÷mimo 
tvarka ir susirinkimo sprendimas priimtas šios laikantis.  

 
Administracin÷ byla Nr. A14-05-2005. Procesinio sprendimo kategorija 13.2 

S P R E N D I M A S 

2005 m. kovo 23 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų 

Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Sigitos Rud÷nait÷s (praneš÷ja),  
sekretoriaujant Laurai Šiaučiulytei, 
dalyvaujant pareišk÷jai G. M., pareišk÷jos atstovui advokatui Leonidui Pčelincevui, 

trečiojo suinteresuoto asmens atstovams G. F. G., advokatui Rimantui Jonynui, 
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal 

pareišk÷jos G. M. apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. 
balandžio 5 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jos G. M. skundą atsakovui 
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentui d÷l leidimo 
panaikinimo.  

Teis÷jų kolegija 
n u s t a t ÷ : 
 

G. M. skundu kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s 
administracijos Miesto pl÷tros departamento (toliau – MPD) 2003 m. spalio 28 d. leidimą 
Nr. NK/1640/03-1467 garažo rekonstrukcijai ir antro aukšto antstatui su administracin÷mis, 
komercin÷mis, sand÷liavimo ir kitomis patalpomis (projekto korektūra) statyti. Ji paaiškino, 
kad yra pastato bendrasavinink÷. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybin÷s 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Vilniaus miesto inspekcija 2001 m. 
liepos 2 d. pri÷m÷ naudoti jos pastatytą kioską–saloną, esantį tame pačiame pastate, o 2002 m. 
spalio 25 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos 
valstybin÷s priežiūros skyrius pripažino tinkamomis naudoti ten pat esančias komercines 
patalpas (parduotuvę), į kurias ji įregistravo nuosavyb÷s teises. Jai priklausančių patalpų 
sienos ir rekonstruojamo garažo siena yra bendra. Statybomis pagal min÷tą leidimą yra 
pažeidžiamos jos, kaip bendraturt÷s, teis÷s, tačiau atsakovas sustabdyti leidimo galiojimą, o 
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tretysis suinteresuotas asmuo stabdyti statybą atsisak÷. Pagal Statybos techninio reglamento 
(toliau – Reglamentas) STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 15.3 punktą statytojui buvo 
būtina gauti jos sutikimą, tod÷l leidimas išduotas pažeidžiant nustatytą tvarką (b. l. 4–5). 
Pareišk÷ja ir jos atstovas teismo pos÷dyje papildomai paaiškino, kad naujai statomas 
priestatas yra visai nauja patalpa su atskiromis komunikacijomis. Statybos leidimu, jų 
nuomone, pažeisti Statybos įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, kuriuo 
privalu vadovautis ir garažų eksploatavimo bendrijoms, reikalavimai. Pagal aplinkos ministro 
2003 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 200 pasiūlymai keisti paskirtį turi būti svarstomi viešai, 
nes bendrija įkurta tik garažų statybai. Protokolas be narių sąrašo ir susirinkimo dalyvių 
parašų negalioja, nes nebuvo kvorumo. Pareišk÷jai, garažų bendrijoje tur÷jusiai tris garažų 
boksus, keisti jų paskirtį leido susirinkimas. Tuo tarpu bendrijos pirminink÷s G. sūnaus 
statomo dviejų aukštų priestato antro aukšto siena kokiais 15 cm „įlindo“ ant jos stogo. 
Pareišk÷ja pripažino, kad pirmojo aukšto siena, prie kurios patalpas pirmame aukšte prisistat÷ 
G. ir ant kurios antrame aukšte mūrijo patalpas, yra bendro naudojimo konstrukcija. 

Atsakovas atsiliepime į skundą su juo nesutiko. Jis paaiškino, kad leidimas išduotas 
bendrijai pagal ankstesnio projekto, kuriam bendrija tur÷jo iki 2002 m. liepos 26 d. galiojusį 
leidimą, korektūrą, o pareišk÷ja yra šios bendrijos nar÷. Bendrijos susirinkimas min÷tai 
korektūrai pritar÷, tod÷l jos atskiro sutikimo nereik÷jo (b. l. 43). Atsakovo atstov÷ teismo 
pos÷dyje papildomai paaiškino, kad visas pastatas registruotas bendrijos vardu, pareišk÷ja turi 
tik savo dalį šiame pastate. 

Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų 
planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros departamentas atsiliepimu į skundą su juo 
nesutiko ir paaiškino, kad statybos leidimas išduotas teis÷s aktų nustatyta tvarka, 
rekonstrukcijos projekto korektūra svarstyta bendrijos susirinkime, priimtas sprendimas pagal 
bendrijos įstatų 23.8 punktą. Kadangi pareišk÷ja yra bendrijos nar÷, tai jos sutikimas nebuvo 
reikalingas (b. l. 25). Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo pos÷dyje papildomai 
paaiškino, kad svarstomu atveju greičiausiai yra statybos problemų, nes siena yra bendra, 
anksčiau pastatyto priestato stogo skarda išlindo per 20–30 cm už sienos, tod÷l ant stogo 
statant antrą aukštą, ją teko atlenkti (statytojas ją tur÷s grąžinti į pirminę pad÷tį). Bendrijos 
susirinkimo protokolai nenuginčyti, ar priimant sprendimą buvo kvorumas, netikrinama, o 
leidimas išduotas bendrijai, bet stato G. savo l÷šomis. 

Tretysis suinteresuotas asmuo 483-ioji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija su 
skundu nesutiko. G. M. garažų paskirties pastate nuosavyb÷s teise turi patalpas, tačiau 
bendrosios konstrukcijos (pamatai, privažiavimai, stogas,inžineriniai tinklai) priklauso 
bendrijai bendrosios jungtin÷s nuosavyb÷s teise ir jomis disponuojama pagal bendrijos įstatus 
(8.6 punktas). Derinti klausimus su kiekvienu bendrijos nariu nenumatyta, klausimai išspręsti 
1998 m. geguž÷s 18 d. ir 2002 m. kovo 15 d. susirinkimų sprendimais. Skundą prašoma 
palikti nenagrin÷tą, pareišk÷jai praleidus skundo padavimo terminą (b. l. 26–27).  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. balandžio 5 d. sprendimu skundą 
atmet÷. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtino, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷je 1996 m. 
rugs÷jo 3 d. įregistruota 483-ioji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija bei jos įstatai 
(b. l. 29–33). Garažai (64 boksai) tuometiniame Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro įmon÷s Vilniaus filiale įregistruoti 1992 metais (b. l. 71). Iš į bylą pateiktų 
dokumentų nustatyta, kad bendrija 1998 metais prad÷jo esamų garažų rekonstrukcijos darbus 
(b. l. 97), tod÷l Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 362V buvo 
patvirtintas požeminių garažų teritorijos Kalvarijų gatv÷je Nr. 122 nedidelių veiklos mastų 
detalusis planas (b. l. 73–75) ir buvo rengiamas rekonstrukcijos projektas, o v÷liau (bendrijai 
paprašius) – šio projekto korektūra (b. l. 77–94). Iki projekto korektūros bendrijai vykdyti 
statybos darbus pagal pirminį rekonstrukcijos projektą buvo išduotas 2001 m. liepos 26 d. 
leidimas Nr. KPO1-127 garažo rekonstrukcijai užstatant antstatą su dviem priestatais, galiojęs 
iki 2002 m. liepos 26 d. (b. l. 72).Suderinus ir patvirtinus projekto korektūrą, bendrijai 
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išduotas skundžiamas 2003 m. spalio 28 d. leidimas Nr. NK/1640/03-1467, galiosiantis iki 
2013 m. spalio 28 d. (b. l. 44). Korektūros esm÷ – pakeisti dalį suprojektuotų garažų boksų į 
biurų, sargo patalpas ir santechninių medžiagų sand÷lį, nes maž÷ja paklausa garažų statybai, 
t. y. antrame aukšte vietoje 2001 metais suprojektuotų 9 blokų suprojektuoti 4 biurai su 
atskirais į÷jimais iš lauko, vietoje 2 boksų garažo projektuojami ofisas su atskiru į÷jimu iš 
lauko, vietoje 7 blokų projektuojamas santechninių medžiagų sand÷lis (b. l. 89–91). D÷l 
rekonstrukcijos projekto priimtas sprendimas bendrijos 2002 m. kovo 15 d. visuotiniame 
susirinkime (b. l. 96). Pareišk÷ja savo turimų patalpų rekonstrukciją taip pat atliko pagal 
bendrijai 2001 m. liepos 26 d. išduotą leidimą Nr. KPO1-127 ir projekto korektūrą (b. l. 118). 
G. M. šiai bendrijai priklausančiame pastate bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise priklauso 
patalpos. Duomenų apie tai, kad G. M. šį turtą būtų iš bendrijos turto atsidalijusi, į bylą 
nepateikta, tod÷l konstatuota, kad siena, d÷l kurios kilo ginčas, yra bendro naudojimo 
konstrukcija (CK 4.82 straipsnis) ir priklauso pareišk÷jai bendrąja daline nuosavyb÷s teise, šio 
fakto neginčijo ir pati pareišk÷ja. Nurodyta, kad pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai 
d÷l bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų 
savininkų balsų dauguma ir, jei savininkų bendrijos įstatuose nenumatyta kitaip, galioja ir 
visiems kitiems patalpų savininkams. Pagal bendrijos įstatų 24 punktą (b. l. 29–33) 
sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus kai 
kuriuos klausimus, nesusijusius su garažų rekonstrukcija. Iš bendrijos narių 2002 m. kovo 
15 d. susirinkimo protokolo nustatyta, kad jame dalyvavo 24 garažų savininkai, prašymams 
rekonstruoti garažus ir d÷l to daryti projekto korektūrą pritarta vienbalsiai. Pagal Statybos 
įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 2 punktą (leidimo išdavimo metu galiojo 2002 m. gruodžio 
27 d. redakcija) statybos leidimą išduoda savivaldyb÷s meras (jo įgaliotas savivaldyb÷s 
administratorius ar kitas savivaldyb÷s administracijos tarnautojas). Kad gautų statybos 
leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldyb÷s merui (jo įgaliotam savivaldyb÷s administratoriui 
ar kitam savivaldyb÷s administracijos tarnautojui) tur÷jo pateikti nustatytus dokumentus. Šio 
įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatyta, kad statytojas (užsakovas) pateikia 
žem÷s sklypo nuosavyb÷s teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius 
dokumentus, taip pat žem÷s sklypo bendraturčių sutikimą, jei žem÷s sklypas priklauso jiems 
bendrosios nuosavyb÷s teise, ir statinio bendrosios nuosavyb÷s bendraturčių sutikimą, kai 
rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai. Kokia tvarka gaunamas 
bendraturčio sutikimas, kai rekonstruojamas bendrijos turtas, numatyta min÷tose CK normose 
ir bendrijos įstatuose. Analogiškai leidimų išdavimo tvarką ir pateiktinų dokumentų sąrašą 
reglamentuoja min÷to Reglamento 6.4 ir 15 punktai. Kolegija padar÷ išvadą, kad teis÷s aktų 
reikalavimai gaunant bendrijos narių sutikimą atlikti projekto korektūrą nebuvo pažeisti, nes 
teis÷s aktai nenumato pareigos leidimą išduodančiai institucijai pateikti bendrijos narių sąrašą, 
susirinkime dalyvavusių narių parašus ir pan. Nurodyta, kad pareišk÷jai manant, jog bendrijos 
sprendimas prieštarauja kokių nors kitų teis÷s aktų reikalavimams, ji tur÷tų šį sprendimą 
nuginčyti teismine tvarka. Padaryta išvada, kad skundžiamas leidimas rekonstruoti bendrijos 
garažų patalpas išduotas laikantis teis÷s aktų reikalavimų ir jį naikinti n÷ra teisinio pagrindo. 
Kolegijos nuomone, pareišk÷jos teis÷s šiuo atveju pažeistos ne bendrijai išdavus leidimą 
statyti patalpas (t. y. rekonstruoti esamą garažą), bet d÷l galimo netinkamo projekto 
sprendinių realizavimo ir statybos kokyb÷s. Nurodyta,kad žalos atlyginimo ji iš bendrijos ar 
konkretaus statytojo tur÷tų reikalauti CK VI knygos normų nustatyta tvarka. Pažym÷ta, jog 
tokią nuomonę pareišk÷ ir Valstybin÷ teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos (b. l. 98–99). 

Apeliaciniu skundu G. M. prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. 
balandžio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti. Teismo 
sprendimas byloje yra nepagrįstas ir neteis÷tas, teismas neteisingai išaiškino ir pritaik÷ 
materialin÷s teis÷s normas, ignoravo pareišk÷jos ir jos atstovo atskleistas svarbias bylos 
aplinkyb÷s. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalį 
pasiūlymas keisti patalpų paskirtį iki projektavimo sąlygų išdavimo turi būti nustatyta tvarka 
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viešai aptartas su bendrijos nariais bei kitų patalpų savininkais, o pagal 7 straipsnio 5 dalį 
viešo aptarimo išvados ir pasiūlymai, kurie neprieštarauja įstatymams bei kitiems teis÷s 
aktams, turi būti įrašyti į patalpų paskirties keitimo projektavimo sąlygas. 483-ioji GSEB 
atsakovui viešo aptarimo protokolų nepateik÷. Teismas padar÷ nepagrįstą išvadą, kad teis÷s 
aktų reikalavimai, gaunant bendrijos narių sutikimą atlikti projekto korektūrą, nebuvo 
pažeisti. Prašymo išduoti statybos leidimą forma nustatyta Statybos techninio reglamento 
(STR 1.07.01:2002) 1 priede. Su prašymu turi būti pateikti statinių bendraturčių sutikimai 
(STR l 07.01:2002 1 priedo 2 punktas), patalpų savininkų susirinkimo protokolas apie 
projekto viešo aptarimo rezultatus (STR 1.07.01:2002 1 priedo 11 punktas), tuo tarpu šie 
dokumentai atsakovui nebuvo pateikti. Nebuvo pateiktas kartu su prašymu ir 483-iosios 
GSEB 2002 m. kovo 15 d. susirinkimo protokolas. Atsakovas min÷tų dokumentų 
nepareikalavo. Taigi atsakovas, išduodamas statybos leidimą, pažeid÷ aplinkos ministro 
2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtinto STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 
15 punktą ir Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalį, 20 straipsnio 2 dalies 3 bei 4 papunkčius. 
Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį bendrijos narių 
susirinkimas laikomas teis÷tu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 dalis bendrijos narių. 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1994 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintų Garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijos pavyzdinių įstatų 24 punkto 2 dalyje nustatyta, kad 
visuotinis bendrijos narių susirinkimas laikomas teis÷tu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 
pus÷ bendrijos narių. Šiomis aplinkyb÷mis 483-iosios GSEB 2002 m. kovo 15 d. visuotinis 
bendrijos narių susirinkimas laikytinas neteis÷tu, susirinkimo priimti sprendimai yra niekiniai 
bei negali būti pagrindas priimant sprendimą d÷l statybos leidimo išdavimo. Sprendimas 
prieštarauja taip pat bendrijos steigimo ir veiklos tikslams, nurodytiems bendrijos įstatuose. 
Šis sprendimas 483-iosios GSEB nebuvo pateiktas atsakovui prieš priimant sprendimą d÷l 
statybos leidimo išdavimo. 483-iosios GSEB pateiktas 2002 m. kovo 15 d. visuotinio 
bendrijos narių susirinkimo protokolas teismo įvertintas neteisingai, nes visuotinio 
susirinkimo priimtas sprendimas yra niekinis, prieštarauja teis÷s aktų imperatyvioms 
normoms. Atsakovas netur÷jo teisinio pagrindo 2003 m. spalio 28 d. statybos leidimui 
Nr. NK/1640/03-1467 išduoti. Teismo nurodytos patalpos pareišk÷jai priklauso privačios 
nuosavyb÷s teise, apie tai liudija ir atitinkami dokumentai (b. l. 36–38). Pareišk÷ja yra dviejų 
garažų boksų savinink÷ ir 483-iosios GSEB pastate esančių bendro naudojimo patalpų, 
pagrindinių pastato konstrukcijų, bendro naudojimo inžinerinių tinklų bendrasavinink÷ 
(bendraturt÷). Komercin÷ patalpa (unikalus numeris 1097-4005-4019:0062), privačios 
nuosavyb÷s teise priklausanti pareišk÷jai, yra visiškai atskiras priestatas prie 483-iosios GSEB 
pastato, nesusijęs su 483-iosios GSEB pastatais, išskyrus bendras sienas. Leidimas šioms 
patalpoms statyti buvo gautas bendrijos vardu, tačiau statyta pareišk÷jos l÷šomis, tinkamomis 
naudotis patalpos pripažintos nedalyvaujant bendrijai, nuosavyb÷s teis÷s į patalpą 
įregistruotos pareišk÷jos vardu. Patalpos faktiškai yra visiškai atskiras pastatas su atskiromis 
komunikacijomis, įrengtomis pareišk÷jos prašymu ir l÷šomis. Kaip šios komercin÷s patalpos 
savinink÷, pareišk÷ja negali būti laikoma bendrijos nare, nes tai prieštarautų bendrijos 
įstatuose nustatytiems bendrijos veiklos tikslams. Buvo pažeistos jos teis÷s, nes jai nebuvo 
tinkamai pranešta apie 2002 m. kovo 15 d. visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kuris pri÷m÷ 
sprendimą apie garažų paskirties pakeitimą, ir d÷l to ji, kaip ir dauguma kitų bendrijos narių, 
netur÷jo galimyb÷s dalyvauti susirinkime svarstant svarbius visiems bendrijos nariams 
klausimus bei priimant atitinkamus sprendimus. Be to, priimant sprendimus, pažeistos 
pareišk÷jos, kaip komercinių patalpų savinink÷s, teis÷s. Turtin÷ žala atsirado būtent d÷l 
neteis÷tai išduoto statybos leidimo.  

483-ioji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija atsiliepime į apeliacinį skundą 
nurodo su skundo reikalavimais nesutinkanti. Bendrija 1998 m. prad÷jo garažų 
rekonstrukcijos darbus, Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 362V 
buvo patvirtintas požeminių garažų teritorijos Kalvarijų gatv÷je Nr. 122 nedidelių veiklos 
mastų detalusis planas ir buvo rengiamas rekonstrukcijos projektas, o v÷liau (bendrijai 
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paprašius) – šio projekto korektūra. Iki projekto korektūros vykdyti statybos darbus pagal 
pirminį rekonstrukcijos projektą buvo išduotas 2001 m. liepos 26 d. leidimas Nr. KPO1-127, 
galiojęs iki 2002 m. liepos 26 d. Suderinus ir patvirtinus projekto korektūrą, bendrijai 2003 m. 
spalio 28 d. išduotas leidimas Nr. NK/1640/03-1467, kurio galiojimo laikas yra iki 2013 m. 
spalio 28 d. Korektūros esm÷ buvo pakeisti dalį suprojektuotų garažų boksų į biuro patalpas. 
Apeliant÷ savo turimų patalpų rekonstrukciją taip pat atliko pagal bendrijai 2001 m. liepos 
26 d. išduotą leidimą Nr. KPO1-127 ir projekto korektūrą. Duomenų apie tai, kad G. M. šį 
turtą iš bendrijos turto atsidalijo, į bylą nepateikta. Nekilnojamojo turto registro duomenys 
rodo, kad apeliant÷s patalpos yra bendrijai priklausančiame pastate, šie duomenys n÷ra 
nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Statybos leidimas rekonstruoti bendrijos garažų patalpas 
išduotas laikantis teis÷s aktų reikalavimų, o apeliant÷s nuoroda į tai, kad pirmosios instancijos 
teismas tur÷jo vadovautis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis, o ne 
bendrijos įstatais, nemotyvuota. 

Teis÷jų kolegija 

 

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

Pareišk÷jos apeliacinis skundas patenkinamas. Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2004 m. balandžio 5 d. sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, 
kuriuo panaikinamas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros 
departamento 2003 m. spalio 28 d. išduotas statybos leidimas Nr. NK/1640/03-1467. 

Toks procesinis sprendimas priimamas teis÷jų kolegijai konstatavus, kad pirmosios 
instancijos teismas netinkamai pritaik÷ materialines teis÷s normas šalių ginčui spręsti, taip pat 
po teismo sprendimo pri÷mimo iš dalies pasikeitus faktin÷ms bylos aplinkyb÷ms.  

Pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo nagrin÷jamus teisinius santykius kaip 
ginčą, kilusį bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teis÷s subjektams įgyvendinant savo teises. 
Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareišk÷ja nuosavyb÷s teise valdo 
patalpas, esančias 483-iosios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos nariams 
priklausančiame garažų komplekse, Lietuvos Respublikos CK 4.82 straipsnio 1 dalies normos 
pagrindu tai reiškia, kad pareišk÷jai bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise su kitų patalpų 
savininkais priklauso pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindin÷s konstrukcijos ir 
įranga. 

CK 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalin÷s 
nuosavyb÷s teis÷s įgyvendinimo taisykl÷: sprendimai d÷l bendrojo naudojimo objektų 
valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir 
kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtin÷s veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.  

Ginčijamas atsakovo leidimas išduotas bendrame pastate esančių garažo patalpų 
rekonstrukcijai, t. y. veiksmams, susijusiems su bendrųjų naudojimo objektų disponavimu ir 
naudojimu, d÷l to išduodant šį leidimą tur÷jo būti taikomi CK 4.85 straipsnio reikalavimai d÷l 
bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s dalyvių pritarimo numatomiems rekonstrukcijos darbams. 
Nurodytos Civilinio kodekso normos yra perkeltos ir į tiesiogiai ginčijamus atsakovo 
veiksmus reglamentuojančius teis÷s aktus: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
23 straipsnio „Statybos leidimas“ 6 dalyje nustatyta, kad nor÷damas gauti statybos leidimą 
statytojas (užsakovas) savivaldyb÷s administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldyb÷s 
administracijos valstyb÷s tarnautojui), be kitų dokumentų, turi pateikti dokumentus, nurodytus 
šio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose; Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 
3 punkte nustatyta, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) turi 
pateikti savivaldyb÷s administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldyb÷s administracijos 
valstyb÷s tarnautojui) statinio bendrosios nuosavyb÷s bendraturčių sutikimą, kai 
rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai. 
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Pirmosios instancijos teismas pagrind÷ sprendimą 483-iosios GSEB 2003 m. kovo 5 d. 
susirinkimo nutarimu, kuriame 24 garažų savininkai pritar÷ garažų rekonstrukcijai, šį 
nutarimą vertindamas kaip tinkamą bendraturčių sutikimą. Tačiau 2004 m. gruodžio 6 d. 
Vilniaus miesto 1-ojo apylink÷s teismo sprendimu 483-iosios garažų statybos ir eksploatacijos 
bendrijos 2003 m. kovo 15 d. visuotinio susirinkimo priimti sprendimai pripažinti 
negaliojančiais. Bendrosios kompetencijos teismas šiame sprendime konstatavo, kad 483-
iosios garažų statybos ir eksploatacijos bendrijos 2003 m. kovo 15 d. visuotinis susirinkimas 
įvyko neteis÷taines  jame dalyvavo tik 24 iš 90 narių, o tuo metu galiojusių Garažų statybos ir 
eksploatavimo bendrijos pavyzdiniai įstatų 24 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata, kad 
bendrijos visuotinis susirinkimas laikomas teis÷tu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pus÷ 
bendrijos narių; 483-iosios GSEB įstatuose šis klausimas n÷ra reglamentuotas, taip pat n÷ra 
nustatyta kitokia negu CK 4.85 straipsnio 1 dalyje sprendimų d÷l bendrojo naudojimo objektų 
valdymo ir naudojimo pri÷mimo tvarka. 

Teis÷jų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo motyvas, kad atsakovas 
neprival÷jo vertinti, ar 483-iosios GSEB 2003 m. kovo 15 d. visuotinio susirinkimo 
protokolas yra tinkamas bendraturčių sutikimas rekonstrukcijai, yra klaidingas. Kaip nurodyta 
pirmiau, statybos teisinius santykius reguliuojančiuose teis÷s aktuose nustatyta, kad statybos 
leidimui gauti yra būtinas statinio bendrosios nuosavyb÷s bendraturčių sutikimas, tačiau 
nereglamentuota, kaip toks sutikimas turi būti išreikštas, tod÷l vertindamas, ar yra 
bendraturčių sutikimas leidžiamiems rekonstrukcijos darbams, atsakovas tur÷jo vadovautis 
CK 85 straipsnio nuostatomis, t. y. nustatyti, kad sutikimą dav÷ dauguma visų patalpų 
savininkų, arba kad bendrijos įstatuose yra nustatyta kitokia tokio sutikimo pri÷mimo tvarka ir 
susirinkimo sprendimas priimtas šios laikantis. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių 
įrodymų ir konstatuota Vilniaus miesto 1-ojo apylink÷s teismo sprendime, 483-iosios GSEB 
2003 m. kovo 15 d. visuotinio susirinkimo protokolas neatitiko n÷ vienos iš įstatyme nustatytų 
sąlygų, kad būtų laikomas tinkamu bendrasavininkių valios išreiškimu. 

D÷l pirmiau nurodytų aplinkybių teis÷jų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus miesto 
savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. spalio 28 d. leidimas 
Nr. NK/1640/03-1467 išduotas nesant tinkamo bendrojo naudojimo objektų bendrasavininkių 
sutikimo, tod÷l naikintinas kaip neteis÷tas iš esm÷s, t. y. savo turiniu prieštaraujantis 
aukštesn÷s galios teis÷s aktams (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).  

 
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 

2 punktu, teis÷jų kolegija 
 

n u s p r e n d ž i a : 

 
Pareišk÷jos apeliacinį skundą patenkinti. Panaikinti Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2004 m. balandžio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. 
Panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. 
spalio 18 d. išduotą statybos leidimą Nr. NK/1640/03-1467. 

Sprendimas neskundžiamas. 


