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I. Administracinių teismų praktika
1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1 Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 3 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4
daliai
Administracinė byla Nr. I17-11/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. rugsėjo 5 d..
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Ričardo Piličiausko,
Sigitos Rudėnaitės, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant Julianai Ostrouch,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 17 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl
sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 3 punktas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 daliai.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
1. Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo pareiškėjo antstolio Rimo Vižainiškio
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ir skolininko UAB „Smailė“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1-ojo
apylinkės teismo 2006 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio R.
Vižainiškio pareiškimą dėl sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko
UAB „Smailė“.
2. 2006 m. gegužės 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinę bylą
sustabdė ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti,
ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 3 punktas neprieštarauja
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 daliai.
Prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymams Vilniaus
apygardos teismas grindė šiais argumentais:
2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 3 punkte nustatyta,
kad byloms, kurios priimtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikoma Sprendimų
vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2005 m. spalio 28 d. sprendimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 432 „Dėl sprendimų vykdymo
instrukcijos patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinta Sprendimų vykdymo
instrukcija prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d.
nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“
1 punkto 3 papunkčiui ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
6 straipsnio 2 daliai. Šis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas
buvo oﬁcialiai paskelbtas 2005 m. lapkričio 3 d. Vilniaus apygardos teismui kilo
abejonių, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 3 punktas, kuriuo
leidžiama taikyti Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432, neprieštarauja
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 dalies nuostatai, pagal
kurią norminis aktas laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos
dienos, kai oﬁcialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas
dėl atitinkamo norminio akto pripažinimo neteisėtu.
II.
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Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos – rašytinis atsiliepimas. Atsakovas nurodo, kad ginčijama
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo nuostata neprieštarauja
aukštesnės galios teisės aktams. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais:
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis įtvirtina
principus, kuriais turi vadovautis viešojo administravimo subjektas: įstatymo
viršenybės, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio
bendradarbiavimo. Priimdama ginčijamą teisės aktą Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija siekė pagal jai suteiktą kompetenciją nustatyti iki tol atsiradusiems
teisiniams santykiams tokį teisinį reguliavimą, kuris atitiktų teisinės valstybės
principus bei viešojo administravimo reikalavimus. Vykdydama šį uždavinį Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 816 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1.3
punktu.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo
tvarkos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, teisėkūros subjektas įstatymo pabaigoje
paprastai nurodo jo įsigaliojimo tvarką, taip pat kitus įstatymus, kurie netenka
galios. Atsižvelgiant į tai, kad pagal minėto įstatymo 10 straipsnio 2 punktą teisės
aktas turi būti logiškas, glaustas ir aiškus, bet kuriame teisės akte turi būti nurodyta
ne tik tai, koks teisės aktas pripažįstamas netekusiu galios, bet ir koks teisės aktas
turėtų būti taikomas reguliuojant tuos visuomeninius santykius, kurie anksčiau
buvo sureguliuoti pripažintu netekusiu galios teisės aktu. Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerija tiek įstatymais, tiek poįstatyminiais aktais buvo įpareigota
užtikrinti vykdymo proceso normų taikymo tvarką poįstatyminiu teisės aktu,
atitinkančiu teisėtumo reikalavimus, priešingu atveju Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos neveikimas galėtų būti pripažintas neteisėtu.
3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 15 d.
nutartimi buvo atsisakyta patenkinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d.
sprendimo išaiškinimo ginčijamu klausimu. Nutartyje pažymėta, kad dėl teisės
aktų pripažinimo neteisėtais, atsiradusių teisės spragų užpildymas pirmiausia yra
teisėkūros subjektų pareiga, o spręsdami konkrečias bylas dėl vykdymo veiksmų
teisinio reglamentavimo spragas teisės aiškinimo pagalba gali išspręsti ir bendrosios
kompetencijos teismai. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
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nebūtų nustačiusi ginčijamos taisyklės, vykdymo proceso teisinių santykių subjektai
turėtų taikyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintą
Sprendimų vykdymo instrukciją. Vadovaujantis teisės principu lex retro non agit
(lot. – įstatymas atgal negalioja), teisėti vykdymo proceso dalyvių ir antstolių lūkesčiai
turėjo būti apsaugoti. Negalima iš asmens reikalauti laikytis elgesio taisyklių, kurios
neegzistavo jam darant veiką, tad nebuvo galima žinoti jų reikalavimų. Dėl šios
priežasties Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 3 punkte nustatyta,
kad byloms, kurios priimtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikoma Sprendimų
vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432. Būtinybę nustatyti ginčijamą taisyklę suponuoja
konstituciniai teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai. Nesureguliavus
šių teisinių santykių susidarytų situacija, kai antstoliai turėtų iš naujo peržiūrėti
visas vykdomąsias bylas ir visose vykdomosiose bylose perskaičiuoti vykdymo
išlaidas. Tuo būtų pažeidžiamos šių asmenų teisės ir įstatymų saugomi interesai,
nes vykdomieji dokumentai būtų priimti vykdyti galiojant vienam teisės aktui, o
vykdymą pabaigti reikėtų vadovaujantis kitomis teisės normomis. Neaiškumų kiltų
tęstiniams procesiniams veiksmams – turto areštui, vertinimui, realizavimui, taikant
2005 metų redakcijos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas.
4. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad teisėtus
lūkesčius gali sukelti net ir tie teisės aktai, kurie vėliau buvo Konstitucijos ir
įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai
(poįstatyminiai aktai – prieštaraujančiais Konstitucijai ir (arba) įstatymams).
Gali būti ir tokių faktinių situacijų, kai asmuo jau yra įgyvendinęs iš teisės akto,
kuris vėliau buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai (poįstatyminis aktas
– prieštaraujančiu Konstitucijai ir (arba) įstatymams), kilusias teises ir pareigas
kitų asmenų atžvilgiu, ir dėl to šiems kitiems asmenims pagal teisės aktus taip
pat atsirado atitinkami lūkesčiai. Sprendžiant, ar iš teisės akto, vėliau pripažinto
prieštaraujančiu Konstitucijai (poįstatyminio akto – prieštaraujančiu Konstitucijai
ir (arba) įstatymams), jo galiojimo metu kilusios asmens įgytos teisės turi būti
saugomos ir ginamos, ar ne, o jeigu taip, tai kokiu mastu, – kiekvienu atveju
būtina išsiaiškinti, ar neapsaugojus ir neapgynus šių įgytų teisių, nebus pažeistos
kitos Konstitucijos saugomos vertybės, ar nebus pažeista Konstitucijoje įtvirtintų,
jos ginamų ir saugomų vertybių pusiausvyra. Įstatymų leidėjas turi konstitucinę
priedermę įvertinti visas susijusias aplinkybes, ir, jei būtina, nustatyti tokį teisinį
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reguliavimą, kuris ypatingais atvejais leistų visiškai arba iš dalies apsaugoti ir apginti
teisei paklususių, įstatymo reikalavimų besilaikiusių asmenų įgytas teises, kilusias
iš teisės aktų, vėliau pripažintų prieštaraujančiais Konstitucijai (poįstatyminių
teisės aktų – Konstitucijai ir (arba) įstatymams), idant nebūtų nukrypta ir nuo
Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Šioje byloje ginčijamos teisės normos
priėmimas neprieštaravo teisėtumo principui, kadangi reguliuojant teisinius
santykius būtent per principus įgyvendinami teisės sampratos formuojami tikslai,
o konﬂikto tarp teisės normos ir principo atveju, pirmenybė turėtų būti teikiama
paminėtiems teisingumo, teisėtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo
principams.
5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d. sprendimu
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas
Nr. 432 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu
patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija buvo pripažinti negaliojančiais ne
dėl šių aktų turinio, o dėl formos trūkumų (formaliojo teisinio pagrindo pagal
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalį).
Rengdama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymą
Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ ir juo patvirtintą
Sprendimų vykdymo instrukciją, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
laikėsi poįstatyminio teisės akto leidybos procedūros ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 816 nustatytų įpareigojimų. Taigi
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-352
„Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ yra teisėtas, o jo 1.3 punkto
normos vertinimas negali būti prilygintas pripažinto prieštaraujančiu įstatymui
įsakymo vertinimui, nes ginčijama norma nustato visiškai naują ir teisėtą elgesio
taisyklę.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
III.
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso
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kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3 papunkčiu
Teisingumo ministerija įgaliota, suderinus su Finansų ministerija, parengti ir
patvirtinti Sprendimų vykdymo instrukciją.
2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 Lietuvos Respublikos teisingumo ministras
patvirtino Sprendimų vykdymo instrukciją (Žin., 2003, Nr. 3-82). Ši instrukcija
buvo keičiama teisingumo ministro 2003 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 47 (Žin.,
2003, Nr. 19-833), 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2003, Nr. 94-4259),
2004 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1R-37 (Žin., 2004, Nr. 2004-833), 2005 m. sausio
24 d. įsakymu Nr. 1R-21 (Žin., 2005, Nr. 12-402).
2. 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 Lietuvos Respublikos teisingumo
ministras patvirtino naujos redakcijos Sprendimų vykdymo instrukciją. Šio
įsakymo 2.1 punktu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio
31 d. įsakymas Nr. 432 ,,Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ ir
juo patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija pripažinti netekusiais galios.
Įsakymo 3 punkte nurodyta, kad byloms, kurios yra priimtos vykdyti iki šio
įsakymo įsigaliojimo, taikoma Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R352 paskelbtas 2005 m. lapkričio 3 d. ,,Valstybės Žiniose“ Nr. 130, publikacijos Nr.
4682.
3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. spalio 28 d. sprendimu
pripažino, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31
d. įsakymas Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ ir šiuo
įsakymu patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija (Žin., 2003, Nr. 3-82; 2003,
Nr. 19-833; 2003, Nr. 94 -4259; 2004, Nr. 2004-833; 2005, Nr. 12-402) prieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3 papunkčiui
ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai.
Teismo sprendimas paskelbtas 2005 m. lapkričio 3 d. ,,Valstybės Žiniose“ Nr. 130,
publikacijos Nr. 4677.
IV.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos ir kitais įstatymais spręsti
dėl norminių administracinių aktų (jų dalių) atitikties aukštesnės galios teisės
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aktams yra priskirta administracinių teismų jurisdikcijai. Jeigu administracinis
teismas tokį teisės aktą pripažįsta prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktui,
toks šio teismo sprendimas pagal Konstituciją ir įstatymus turi erga omnes poveikį
visai atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo praktikai (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Tai reiškia, kad norminis
administracinis aktas, kurį kompetentingas administracinis teismas pripažino
neteisėtu, nuo oﬁcialaus atitinkamo administracinio teismo sprendimo paskelbimo
dienos pašalinamas iš teisės sistemos ir nebegali būti taikomas. Ši taisyklė įtvirtinta
ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 dalyje, kurioje
nustatyta, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu
ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kurią oﬁcialiai buvo paskelbtas
įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo
dalies) pripažinimo neteisėtu.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 3 straipsnio 4 dalyje vartojama sąvoka „paprastai negali būti
taikomas“ negali būti aiškinama kaip suteikianti galimybę taikyti neteisėtu pripažintą
teisės aktą į ateitį. Ši nuostata aiškintina sistemiškai su Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad
administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir įvertinęs
neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu gali nustatyti, jog panaikintas
norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo
dienos, reiškia tai, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti
taikomas nuo tos dienos, kurią oﬁcialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio
teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo
neteisėtu, išskyrus atvejus, kai administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias
bylos aplinkybes ir įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu
nustato, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti
taikomas nuo jo priėmimo dienos. Taigi įstatymas suteikia administraciniam teismui
teisę uždrausti norminio administracinio akto taikymą nuo ankstesnės datos, nei
paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas, tačiau nesuteikia teisės
pratęsti pripažinto neteisėtu norminio akto taikymą ilgesniam terminui (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 15
d. nutartis administracinėje byloje Nr. Iı-4/2005).
Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas nediferencijuoja norminio administracinio
akto pripažinimo neteisėtu teisinių pasekmių priklausomai nuo tokio akto
pripažinimo neteisėtu priežasties. Neteisėtu pripažintas norminis administracinis
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aktas nuo atitinkamo administracinio teismo sprendimo oﬁcialaus paskelbimo
dienos nebegali būti taikomas nepriklausomai nuo to, ar jis buvo administracinio
teismo pripažintas neteisėtu dėl turinio, ar dėl formos trūkumų. Ši taisyklė svarbi
ir dėl to, kad administracinis teismas, nustatęs norminio administracinio akto
prieštaravimą aukštesnės galios teisės aktams dėl įstatymuose numatytų norminio
administracinio akto rengimo ir priėmimo procedūrų nesilaikymo, t.y. nustatęs,
kad ginčijamas norminis administracinis aktas yra neteisėtas visa apimtimi, gali
atsisakyti vertinti atskirų šio norminio administracinio akto nuostatų, dėl kurių
pareiškėjas kreipėsi į teismą konkrečioje byloje, teisėtumą (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 28 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. Iı-4/2005).
Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ar nutartis yra privalomi visoms
valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms, kitiems ﬁziniams ir juridiniams asmenims, ir turi būti vykdomas
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
9 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 14 str. 1
d.). Įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinė galia ir įstatyme nustatytas draudimas
taikyti norminį administracinį aktą, kompetentingo administracinio teismo
pripažintas neteisėtu, saisto ir viešojo administravimo subjektus, jiems vykdant
teisėkūros funkciją. Šis draudimas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams
draudžiama vėliau priimtais norminiais administraciniais aktais vėl nustatyti tokį
teisinį reguliavimą, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės
aktams, arba kitais norminiais administraciniais aktais pratęsti teismo neteisėtu
pripažinto norminio administracinio akto galiojimą. Priešingas aiškinimas neatitiktų
teisėtumo ir teisinio tikrumo principų reikalavimų (nes atitinkamų teisinių santykių
subjektams kiltų pagrįstų abejonių dėl atitinkamo norminio administracinio akto
galiojimo), pažeistų konstitucinį valdžių padalijimo principą. Administracinio
teismo sprendimo teisinė galia pakartotinai priimtais norminiais administraciniais
aktais negali būti įveikta (žr. mutatis mutandis Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimą).
V.
Administraciniam teismui pripažinus, kad norminis administracinis aktas
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, atitinkamam teisėkūros subjektui kyla
pareiga pakeisti teisinį reguliavimą taip, kad naujai nustatytas teisinis reguliavimas
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neprieštarautų aukštesnės galios teisės aktams, bei užpildyti dėl norminio
administracinio akto pripažinimo neteisėtu atsiradusias teisės spragas. Taigi dėl
teisės aktų pripažinimo neteisėtais, atsiradusių teisės spragų užpildymas pirmiausia
yra teisėkūros subjektų pareiga. Būtent tai pažymėjo ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 2005 m. lapkričio 15 d. nutartimi
atsisakydama išaiškinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio
28 d. sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos
patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija
prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo
Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3
papunkčiui ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio
2 daliai. Administracinis teismas, vykdydamas įstatymu jam pavestą a posteriori
norminių administracinių aktų teisėtumo kontrolę, negali duoti teisėkūros
subjektams privalomų nurodymų, kokiu konkrečiu būdu turėtų būti pašalinamos
dėl atitinkamo norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu atsiradusios
teisės spragos. Tai darydamas administracinis teismas pažeistų konstitucinį valdžių
padalijimo principą, viršytų įstatymu teismui priskirtos kompetencijos ribas. Tačiau
administraciniams teismams tenka pareiga įvertinti, esant atitinkamam įstatyme
numatytų subjektų kreipimuisi, ar vykdydamas teisės spragų pašalinimo funkciją
teisėkūros subjektas nenukrypo nuo imperatyvių teisės normų reikalavimų.
Kaip pagrįstai pažymi atsakovas, vykdydamas teisės spragų užpildymo
funkciją, teisėkūros subjektas yra saistomas ir konstitucinių teisingumo, teisinio
tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principų. Jis turi konstitucinę priedermę
įvertinti visas susijusias aplinkybes, ir, jei būtina, nustatyti tokį teisinį reguliavimą,
kuris ypatingais atvejais leistų visiškai arba iš dalies apsaugoti ir apginti teisei
paklususių, įstatymo reikalavimų besilaikiusių asmenų įgytas teises, kilusias iš
norminių administracinių aktų, vėliau pripažintų prieštaraujančiais aukštesnės galios
teisės aktams. Šie principai tampa ypač svarbūs reguliuojant teisinius santykius,
kurie pagal savo prigimtį yra tęstiniai. Siekdamas suderinti paminėtų principų
reikalavimus, teisėkūros subjektas gali pasirinkti skirtingus teisėkūros metodus
(pavyzdžiui, nustatyta tvarka patvirtinti pereinamojo laikotarpio nuostatas, ar
priimti laikinąjį teisės aktą, reglamentuojantį tęstinių veiksmų, pradėtų pagal teisės
aktą, administracinio teismo pripažintą negaliojančiu, užbaigimo tvarką). Kaip jau
minėta, konkretaus teisės spragų pašalinimo būdo pasirinkimas priklauso išimtinei
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teisėkūros subjekto kompetencijai. Tačiau vykdydami konstitucinę pareigą pakeisti
teisinį reguliavimą taip, kad naujai nustatytas teisinis reguliavimas neprieštarautų
aukštesnės galios teisės aktams, teisėkūros subjektai yra saistomi teisės normų
reikalavimų, tarp jų ir įstatymo nuostatų, draudžiančių bet kokiomis sąlygomis
taikyti norminį administracinį aktą, administracinio teismo pripažintą neteisėtu.
Net ir tol, kol paminėta konstitucinė teisėkūros subjekto pareiga nėra įvykdyta,
teismo neteisėtu pripažintas norminis administracinis aktas (jo dalis) jokiomis
aplinkybėmis negali būti taikomas. Šiuo atžvilgiu tokio teisės akto teisinė galia
yra panaikinta (žr. mutatis mutandis Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d.
nutarimą).
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad teisėtų lūkesčių apsaugos principas
taikomas tik asmenų jau įgytoms teisėms, kilusioms iš norminių administracinių
aktų, vėliau pripažintų prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams, t.y. teisėms,
įgytoms iki atitinkamo teisės akto pripažinimo neteisėtu. Po jo pripažinimo neteisėtu
teisės aktas negali sukurti teisinių santykių dalyviams jokių naujų teisių ir pareigų.
Tuo tarpu pratęsus neteisėtu pripažinto teisės akto taikymą tęstiniams teisiniams
santykiams, nebūtų išvengta situacijų, kai teisės ir pareigos pagal šį teisės aktą būtų
įgyjamos jau po to, kai buvo paskelbtas administracinio teismo sprendimas nurodytą
teisės aktą pripažinti neteisėtu.
VI.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, ministrų, Vyriausybės įstaigų,
kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės
aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo ,,Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės
aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo
instrukcijos patvirtinimo“ buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“ tą pačią dieną, kai
oﬁcialiai buvo paskelbtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio
28 d. sprendimas, kuriuo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos
patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija
prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr.
816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3 papunkčiui
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ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai. Taigi
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, ir kartu šio įsakymo 3
punktas, kuriuo nustatyta, kad byloms, kurios yra priimtos vykdyti iki šio įsakymo
įsigaliojimo, taikoma Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio
31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija, įsigaliojo po to,
kai oﬁcialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimas, pripažįstantis nurodytą Sprendimų vykdymo instrukciją neteisėta.
Nustačius, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 dalis
įtvirtina besąlyginį draudimą taikyti norminį administracinį aktą, administracinio
teismo pripažintą neteisėtu, nuo atitinkamo administracinio teismo sprendimo
oﬁcialaus paskelbimo dienos, pripažintina, kad Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo
instrukcijos patvirtinimo“ 3 punktas savo turiniu prieštarauja Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 daliai. Tuo pačiu atsakovo argumentai,
susiję su poįstatyminio teisės akto leidybos procedūros laikymusi, priimant
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. 1R-352
„Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, teisėjų kolegijos pripažįstami
teisiškai nereikšmingais nagrinėjamai bylai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27
d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin.,
2005, Nr. 130-4682) 3 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 3 straipsnio 4 daliai.
Sprendimas galutinis ir neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas ,,Valstybės žiniose“.
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr.
43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo
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taisyklių 73, 109 punktų, taip pat 143 punkto (su vėlesniais pakeitimais
ir papildymais) ta apimtimi, kuria nustatoma, kad vartotojas (sistemos
naudotojas) privalo apmokėti už pateiktas ar pristatytas dujas pagal šių
taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytai vartotojų (sistemos naudotojų)
grupei nustatytą dujų (perdavimo, paskirstymo) kainą, atitikties Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktams.
Administracinė byla Nr. I-12/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. rugpjūčio 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Artūro Drigoto, Stasio Gagio ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas
ir pranešėjas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Ilonai Čirgelienei,
atsakovo atstovams Arūnui Aleknai, Gintautui Danaičiui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
pareiškėjo Akmenės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą
ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43
patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių
73, 109 punktai, taip pat 143 punktas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ta
apimtimi, kuria nustatoma, kad vartotojas (sistemos naudotojas) privalo apmokėti
už pateiktas ar pristatytas dujas pagal šių taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytai
vartotojų (sistemos naudotojų) grupei nustatytą dujų (perdavimo, paskirstymo)
kainą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2
dalies 1, 4 ir 6 punktams.
Teisėjų kolegija
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n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas Akmenės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras
2006 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą,
prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo
ir tiekimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 73, 109 ir 143 punktai (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) ta apimtimi, kuria nustatoma, kad vartotojas (sistemos
naudotojas) privalo apmokėti už pateiktas ar pristatytas dujas <...> pagal šių taisyklių
73 bei 109 punktuose nurodytai vartotojų (sistemos naudotojų) grupei nustatytą
dujų (perdavimo, paskirstymo) kainą, neprieštarauja 2003 m. gegužės 20 d. priimto
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Nr. IX-1565) 1 straipsnio 2 dalies 1, 4
ir 6 punktų nuostatoms.
Akmenės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras nurodė, kad
2006 m. rugpjūčio 23 d. į Akmenės rajono apylinkės prokuratūrą kreipėsi uždaroji
akcinė bendrovė „Akmenės energija“, prašydama kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d.
įsakymo Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklių“ 73, 109 ir 143 punktų teisėtumo ištyrimo.
Pareiškėjas pažymėjo, kad 2006 m. rugsėjo 6 d. Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo
civilinę bylą Nr. 2-311-372/2006, kurioje tenkino akcinės bendrovės „Lietuvos
dujos“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės energija“ dėl 908 367, 00 Lt
įsiskolinimo už gamtinių dujų perdavimą bei paskirstymą ir 43 557,56 Lt palūkanų
priteisimo, taip pat priteisė 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą
nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo akcinei
bendrovei „Lietuvos dujos“. Minėtas sprendimas neįsiteisėjęs.
Akmenės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras savo prašyme
taip pat nurodė, kad UAB „Akmenės energija“ 2005 m. gamtinių dujų suvartojo
mažiau nei 15 milijonų kubinių metrų iš esmės tik todėl, kad jos pačios lėšomis buvo
pastatyta ir 2004 m. vasario mėnesį Naujoje Akmenėje pradėjo veikti nauja moderni
katilinė (toliau – ir Naujoji katilinė), dėl didesnio efektyvumo naudojanti žymiai
mažiau gamtinių dujų nei anksčiau vietoj jos veikusi senoji susidėvėjusi, nepatikima
ir neekonomiška katilinė, todėl per metus sunaudojamas gamtinių dujų kiekis jau
neviršija 15 milijonų kubinių metrų gamtinių dujų, kaip kad buvo iki šios Naujosios
katilinės pastatymo. UAB „Akmenės energija“ per metus sunaudojo mažiau kaip
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15 milijonų kubinių metrų gamtinių dujų, todėl AB „Lietuvos dujos“ priskyrė ją
6-ai dujų vartotojų grupei (iki tol UAB „Akmenės energija“ buvo priskiriama 7-os
grupės vartotojams) ir už gamtinių dujų paskirstymą reikalavo mokėti 6-ai vartotojų
grupei nustatytą kainą, t. y. žymiai didesnę.
Pareiškėjo manymu, reikšminga yra tai, kad Naujosios katilinės pastatymą
sąlygojo Šilumos ūkio įstatymo (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565
redakcija, galioja nuo 2003 m. liepos 1 d., Žin., 2003, Nr. 51-2254) 1 straipsnio 2
dalyje numatyti tikslai: mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką
šilumos tiekimą šilumos vartotojams; didinti šilumos gamybos, perdavimo ir
vartojimo efektyvumą; mažinti energetikos neigiamą poveikį aplinkai.
Pastačius Naująją katilinę vietoj susidėvėjusios senosios, UAB „Akmenės
energija“ pasiekė Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnyje nustatytus tikslus: dėl
Naujosios katilinės žymiai didesnio efektyvumo ir sutrumpėjusių šilumos tinklų
(nes Naujoji katilinė pastatyta arčiau gyvenamųjų namų) sumažėjo šilumos tiekimo
vartotojams sąnaudos, padidėjo šilumos tiekimo patikimumas, efektyvumas ir
tiekiamos šilumos energijos kokybė, o sumažėjus sunaudojamų gamtinių dujų
kiekiui, neabejotinai sumažėjo ir šilumos energetikos neigiamas poveikis aplinkai
(2003 m. UAB „Akmenės energija“ tų pačių vartotojų karšto vandens ir šildymo
poreikiams tenkinti sunaudojo apie 15,6 milijonų kubinių metrų dujų, o 2005 m. –
tik 13,233 milijonų kubinių metrų dujų, t. y. apie 2 milijonais kubinių metrų dujų
mažiau).
Pareiškėjo nuomone, negalima tokia situacija, kad UAB „Akmenės energija“
savo lėšomis pasiekė minėtus Šilumos ūkio įstatyme nustatytus tikslus ir dėl to
sumažėjo per metus sunaudojamų gamtinių dujų kiekis, o AB „Lietuvos dujos“ gaus
materialinę naudą (UAB „Akmenės energija“ mokant už gamtinių dujų paskirstymą
didesnę kainą), nesuteikusi UAB „Akmenės energija“ jokių papildomų paslaugų,
vien tik remdamasi galimai įstatymui prieštaraujančio norminio administracinio
akto (Taisyklių) ir Taisyklių pagrindu parengtos sutarties nuostatomis.
Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog esant nurodytai situacijai, UAB „Akmenės
energija“, nors ir atlikusi visus nuo jos priklausančius veiksmus Šilumos ūkio
įstatymo numatytiems tikslams pasiekti ir į Naujosios katilinės statybą investavusi
ne vieną milijoną litų, negalėtų pasiekti vieno iš pagrindinių šio įstatymo keliamų
tikslų – šilumos tiekimą užtikrinti mažiausiomis sąnaudomis, nes sumokėjus AB
„Lietuvos dujos“ reikalaujamą sumą (908 367 Lt skolos ir 43 557, 56 Lt palūkanų)
už gamtinių dujų paskirstymą, UAB „Akmenės energija“ sąnaudos ne sumažėtų, o
atvirkščiai, net padidėtų.
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Abejones ginčijamo norminio administracinio akto teisėtumu pareiškėjas
taip pat grindžia šiais argumentais:
1. Taisyklių 73 ir 109 punktuose sistemos naudotojai ir gamtinių dujų
vartotojai, priklausomai nuo perduodamo, paskirstomo ir suvartojamo dujų kiekio,
suskirstyti į grupes, o 143 punkte nustatyta, kad vartotojas (sistemos naudotojas)
privalo apmokėti už pateiktas ar pristatytas dujas <....> pagal šių taisyklių 73 bei
109 punktuose nurodytai vartotojų (sistemos naudotojų) grupei nustatytą dujų
(perdavimo, paskirstymo) kainą. Kainų reguliavimas yra pavestas Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Vartotojams, suvartojantiems daugiau
dujų, nustatytos mažesnės dujų kainos. Pareiškėjo nuomone, Taisyklėse, siekiant
jas suderinti su Šilumos ūkio įstatyme nustatytais tikslais, turi būti numatyta, kad
vartotojai (sistemos naudotojai), kurie po taisyklių įsigaliojimo padidino šilumos
gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą ir dėl to priskiriami mažesnį
gamtinių dujų kiekį suvartojančiai vartotojų grupei, privalo apmokėti už pateiktas
ar pristatytas dujas pagal kainas, nustatytas tai vartotojų (sistemos naudotojų)
grupei, kuriai vartotojas (sistemos naudotojas) buvo priskiriamas iki efektyvumo
padidinimo, jeigu šiai grupei nustatytos mažesnės kainos. Nesant tokios nuostatos,
Taisyklių 73, 109 ir 143 punktai prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2
dalies 1, 4 ir 6 punktų nuostatoms.
2. Šilumos tiekimo įmonių veiklos sąnaudų dydis yra susijęs su viešuoju
interesu, nes padidėjus šilumos tiekimo įmonių veiklos sąnaudoms, atitinkamai
didėja ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kaina šilumos vartotojams. Be
to, galiojanti Taisyklių redakcija neskatina šilumos tiekimo įmonių didinti šilumos
gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, tuo pačiu nemažinamas energetikos
neigiamas poveikis aplinkai.
II.
Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į Akmenės rajono
apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą, nurodė, kad Taisyklių 73,
109 ir 143 punktai neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir
6 punktų nuostatoms. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais:
1. Šilumos ūkio įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas
(Žin., 2000, Nr. 89-2743), kurio pagrindu patvirtintos Taisyklės, iš esmės reguliuoja
skirtingus visuomeninius santykius. Šilumos ūkio įstatymas reglamentuoja šilumos
ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą su šilumos vartotojais,
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tarpusavio ryšius ir atsakomybę. Tuo tarpu Gamtinių dujų įstatymas nustato
bendruosius gamtinių dujų sektoriaus organizavimo principus ir gamtinių dujų
įmonių veiklą bei santykius su vartotojais (tiekiant, paskirstant, perduodant ir
laikant gamtines dujas). Kaip matyti, Šilumos ūkio įstatymas ir Gamtinių dujų
įstatymas reglamentuoja atskirų energetikos sektorių reguliuojamas veiklas.
Taisyklės, kurios patvirtintos Gamtinių dujų nuostatoms įgyvendinti, nustato
gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo tvarką bei sąlygas,
naudojimosi gamtinių dujų sistema tvarką. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad
skiriasi Taisyklių ir Šilumos ūkio įstatymo reguliavimo objektas, todėl Taisyklės
negali būti tapatinamos su Šilumos ūkio įstatymu ir tuo labiau prieštarauti Šilumos
ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktuose įtvirtintiems įstatymo tikslams.
Ginčijami Taisyklių punktai neužkerta kelio siekti Šilumos ūkio įstatymo tikslų.
2. Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio nuostatomis gamtinių
dujų sektoriuje perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo veikla yra reguliuojama
išduodant atitinkamas licencijas. Šios licencijuojamos veiklos sąlygas nustato
Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.
743. Gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad licencijas išduoda,
sustabdo bei licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija (toliau – ir Komisija). Gamtinių dujų įstatymo 6 straipsnyje yra
nustatyta, kad dujų įmonių santykiai su vartotojais ir sistemos naudotojais grindžiami
sutartimis – draudžiama perduoti, paskirstyti, laikyti, tiekti ir naudoti dujas be
sutarties arba nesilaikant sutarties sąlygų. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato
dujų tiekimo vartotojams ir dujų perdavimo bei paskirstymo sutarčių standartines
(pavyzdines) sąlygas, kurios privalomos dujų įmonėms ir vartotojams. Gamtinių
dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas vienas iš pagrindinių perdavimo
ar paskirstymo veikla besiverčiančių dujų įmonių veiklos reikalavimas – perdavimo,
paskirstymo, laikymo įmonėms draudžiama diskriminuoti sistemos naudotojus,
atskirų kategorijų vartotojus kitų vartotojų ar su šiomis įmonėmis susijusių įmonių
naudai. Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje įtvirtinta imperatyvi norma, kad
viršutines dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainų ribas trejų metų laikotarpiui
nustato Komisija. Komisija, nustatydama gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo
kainų viršutines ribas, vadovaujasi Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo
metodika, patvirtinta Komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 03-15 (Žin.,
2005, Nr. 51-1737) ir įvertina kiekvienos dujų įmonės faktines paskutinių trejų metų
veiklos sąnaudas ir jų prognozes trejiems metams.
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3. Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 10 dalimi bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ (Žin., 2001,
Nr. 84-2936) 3 punktu, Ūkio ministerijai buvo pavesta parengti ir patvirtinti Taisykles
Gamtinių dujų įstatymo nuostatoms įgyvendinti. Siekiant Taisyklėse nustatyti
gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo veiklos reguliavimą,
Taisyklių 73 punkte yra įtvirtintas sistemos naudotojų skirstymas į grupes pagal
faktiškai per metus į dujų pristatymo vietą paskirstomą dujų kiekį, o Taisyklių 109
punkte įtvirtinta, kad vartotojai pagal dujų vartojimo pobūdį skirstomi į dvi grupes:
buitiniai vartotojai ir ne buitiniai vartotojai. Taisyklių 73 ir 109 punktuose įtvirtintas
vartotojų skirstymas į kategorijas yra minimas Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio
2 dalyje ir grindžiamas ekonominiu tikslingumu, derinant ne tik vartotojų, bet ir
perdavimo, paskirstymo, laikymo įmonių interesus.
4. Taisyklių 143 punkte įtvirtinta, kad „vartotojas (sistemos naudotojas)
privalo apmokėti už patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas paslaugas. Vartotojas
(sistemos naudotojas) už patiektas 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“. Vadovaujantis Taisyklių 144 punktu, dujų
perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainas kiekvienais metais nustato perdavimo,
paskirstymo ir laikymo įmonės. Šios įmonės dujų perdavimo ar paskirstymo kainą
gali nustatyti vienodą visoms grupėms (pavyzdžiui, mažesnius skirstymo tinklus
turintys operatoriai gali nusistatyti vieną skirstymo paslaugos kainą) arba nustatyti
kiekvienai grupei atskirai. Todėl Taisyklių 73, 109 ir 143 punktų nuostatos neturi
tiesioginės įtakos nustatant dujų perdavimo ar paskirstymo kainas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Pareiškėjas Akmenės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras
prašo ištirti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43
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patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 73,
109 punktų, taip pat 143 punkto (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) teisėtumą.
Taisyklių 73 ir 109 punktai buvo keisti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005
m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-160. Pareiškėjo kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą metu galiojo ir bylos nagrinėjimo metu galioja Taisyklių
2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-160 redakcija. Taisyklių 143 punktas nebuvo
keičiamas. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija tirs Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių
dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 73 punkto (2005 m.
balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-160 redakcija), 109 punkto (2005 m. balandžio 19
d. įsakymo Nr. 4-160 redakcija), taip pat 143 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktams.
IV.
Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių bei
Šilumos ūkio įstatymo taikymo sričių
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis nustato
įstatymo paskirtį – reglamentuoti šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos
ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir
atsakomybę.
Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktai nustato Šilumos
ūkio įstatymo tikslus. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina tikslą
mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos
vartotojams, 4 punktas numato tikslą didinti šilumos gamybos, perdavimo ir
vartojimo efektyvumą, 6 punktas įtvirtina tikslą mažinti šilumos energijos neigiamą
poveikį aplinkai.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43
patvirtintos Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės
priimtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio
10 dalį.
Gamtinių dujų įmonių veiklą bei santykius su vartotojais (tiekiant,
paskirstant, perduodant ir laikant gamtines dujas), taip pat ir su šilumos tiekimo
įmonėmis, pareiškėjo kreipimosi į teismą metu reglamentavo 2000 m. spalio 10
d. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Gamtinių dujų įstatymo 1 str.).
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2007 m. balandžio 19 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymo redakcija, kuri ir toliau reglamentuoja dujų įmonių veiklą bei jų santykius
su vartotojais (Gamtinių dujų įstatymo 1 str. 1 d.). Bendrą energetikos veiklą,
energetikos plėtojimo ir valdymo pagrindus, efektyvų energijos ir energijos išteklių
vartojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Energetikos
įstatymo 1 str. 1 d.).
Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo
prašymą nurodo argumentus, jog skiriasi Taisyklių ir Šilumos ūkio įstatymo
reguliavimo objektas, todėl Taisyklės negali prieštarauti Šilumos ūkio įstatymo 1
straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktuose išvardintiems tikslams. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija su šiuo atsakovo argumentu nesutinka.
Energetikos sektoriai yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Pagal Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, energetikos veikla laikoma ekonominė
veikla, kuri apima energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą,
gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą,
rinkodarą, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimą. Energetikos sektoriai yra
energetikos sritys, tiesiogiai susijusios su kuria nors energijos išteklių ar energijos
rūšimi: elektra, šiluma, branduoline energija, gamtinėmis dujomis, kietuoju kuru,
nafta, naftos produktais, atsinaujinančiais energijos šaltiniais (Energetikos įstatymo
2 str. 4 d.). Nors Energetikos įstatymas reglamentuoja bendrą energetikos veiklą, o
atskirų energetikos sektorių veiklos ypatumus nustato kiti įstatymai (Energetikos
įstatymo 1 str. 1 d.), energetikos sektoriaus bendrumas suponuoja, jog tarp atskirus
energetikos sektorius reglamentuojančių teisės aktų neturi būti prieštaravimų.
Nors Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės
įgyvendina Gamtinių dujų įstatymo nuostatas, tačiau šios Taisyklės, kaip
poįstatyminio lygio teisės aktas, neturi užkirsti kelio pasiekti Šilumos ūkio įstatyme
numatytus tikslus. Be to, į Šilumos ūkio įstatymo reguliavimo sritį patenka šilumos
ūkio valstybinis valdymas ir šilumos ūkio subjektų veikla. Šilumos ūkio įstatymo
2 straipsnio 30 dalis šilumos ūkį apibrėžia kaip energetikos ūkio sritį, tiesiogiai
susijusią su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.
Jeigu šilumos ir karšto vandens gamybai yra naudojamos gamtinės dujos, gamtinių
dujų tiekimas šilumos įmonėms tampa susijęs su šilumos ūkio veikla ir Šilumos
ūkio įstatymo tikslų pasiekimu.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių
dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių bei Šilumos ūkio įstatymo
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taikymo sritys yra susijusios, todėl Taisyklių prieštaravimas Šilumos ūkio įstatymo
tikslams nėra neįmanomas.
V.
Dėl ginčijamo
tikslingumo santykio

teisinio reguliavimo teisėtumo ir ekonominio bei politinio

Pareiškėjas kelia abejonę dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo
ir tiekimo taisyklių 73, 109 punktų, taip pat 143 punkto atitikties Šilumos ūkio
įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktuose įtvirtintiems Šilumos ūkio įstatymo
tikslams. Pasak pareiškėjo, Taisyklėse, siekiant jas suderinti su Šilumos ūkio įstatyme
nustatytais tikslais, turi būti numatyta, kad vartotojai, (sistemos naudotojai), kurie
po taisyklių įsigaliojimo padidino šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo
efektyvumą ir dėl to priskiriami mažesnį gamtinių dujų kiekį suvartojančiai vartotojų
grupei, privalo apmokėti už pateiktas ar pristatytas dujas pagal kainas, nustatytas
tai vartotojų (sistemos naudotojų) grupei, kuriai vartotojas (sistemos naudotojas)
buvo priskiriamas iki efektyvumo padidinimo, jeigu šiai grupei nustatytos mažesnės
kainos.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato
administracinių teismų atliekamos viešojo administravimo subjektų kontrolės
ribas. Teismas nevertina ginčijamo akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar
ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas
įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos,
taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir
gavo atitinkamus įgaliojimus.
Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktuose įtvirtinti
Šilumos ūkio įstatymo tikslai gali būti pasiekti įvairiais teisinio reguliavimo
būdais. Konkretaus būdo pasirinkimas priskiriamas teisės aktą priimančio viešojo
administravimo subjekto kompetencijai, tačiau siekdamas įstatyme nurodytų tikslų
viešojo administravimo subjektas yra saistomas bendrųjų viešojo administravimo
principų (teisėtumo, proporcingumo, draudimo diskriminuoti ir kt.). Tarp įvairių
teisės aktais siekiamų tikslų turi egzistuoti pusiausvyra, vieno tikslo negalima
nepagrįstai iškelti paneigiant kitą. Jeigu susiduriama su konkrečių tikslų tarpusavio
konkurencija, kuriam tikslui suteikti prioritetą pasirenka teisės aktą priimantis
viešojo administravimo subjektas, tačiau tai turi būti daroma kuo mažiau darant
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įtaką likusių tikslų įgyvendinimui. Šis prioritetų nustatymas patenka į ekonominio
ir politinio tikslingumo kategoriją, kurios administraciniai teismai nevertina
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d.). Politinis ar ekonominis
tikslingumas reiškia viešojo administravimo subjekto diskreciją pasirinkti
visuomeninių santykių raidos prioritetus, nustatyti raidos strategiją, nepažeidžiant
aukštesnių teisės aktų reikalavimų. Administracinių teismų kompetencija tokiu
atveju apsiriboja tikrinimu, ar įgyvendindamas ekonominę ir politinę diskreciją
viešojo administravimo subjektas nepažeidė teisės principų ir normų.
Savo pareiškime Vyriausiajam administraciniam teismui pareiškėjas
nurodo, koks teisinis reguliavimas, jo nuomone, geriausiai atitiktų Šilumos ūkio
įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktuose išvardintus tikslus, o nesant
tokio reguliavimo, pasak pareiškėjo, ginčijami Taisyklių punktai minėtiesiems
tikslams prieštarauja. Minėta, kad įstatymo tikslai gali būti pasiekti įvairiomis
tiek įstatyminio, tiek poįstatyminio reguliavimo priemonėmis. Kai ginčijama
norminio administracinio akto atitiktis įstatymo tikslams, kiekvienu atveju būtina
atriboti viešojo administravimo subjekto politinę bei ekonominę diskreciją, kurios
administraciniai teismai netikrina, bei administracinio akto teisėtumo klausimą,
patenkantį į administracinių teismų kompetenciją. Toks atribojimas įmanomas tik
išanalizavus konkrečios bylos aplinkybes.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas kelia klausimą dėl gamtinių dujų
vartotojų (sistemos naudotojų), padidinusių šilumos gamybos efektyvumą ir
dėl to sumažinusių dujų vartojimą priskyrimo vartotojų (sistemos naudotojų)
grupei, kuriai vartotojas (sistemos naudotojas) buvo priskiriamas iki efektyvumo
padidinimo. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklėse
vartotojų (sistemos naudotojų) grupės sudarytos pagal suvartojamą (perduodamą,
paskirstomą) dujų kiekį (Taisyklių 73, 109 p.). Galimybė priskirti gamtinių dujų
vartotojus (sistemos naudotojus) vienai iš grupių, priklausomai nuo šilumos
gamybos efektyvumo padidinimo, taisyklėse nėra nustatyta. Tokio kriterijaus
nustatymas priklauso politinei ir ekonominei atsakovo diskrecijai. Administraciniai
teismai neturi kompetencijos duoti nurodymus teisės akto leidėjui, koks kriterijus
turi būti pasirinktas reguliuojant dujų ir dujų paskirstymo (perdavimo) kainas,
jei nustatytieji kriterijai nepažeidžia bendrųjų viešojo administravimo principų ir
viešojo administravimo subjektui suteiktų diskrecijos ribų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pareiškėjas kelia ne Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklių 73, 109 punktų, taip pat 143 punktų teisėtumo, bet jų ekonominio ir politinio
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tikslingumo klausimą. Norminių administracinių aktų ekonominio ir politinio
tikslingumo vertinimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d., 37 str. 2 d. 1 p.), todėl byla
nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101
straipsnio 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija
n u t a r i a:
Norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Akmenės rajono apylinkės
prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo,
paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 73 punktas (2005 m. balandžio 19 d.
įsakymo Nr. 4-160 redakcija), 109 punktas (2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr.
4-160 redakcija), taip pat 143 punktas ta apimtimi, kuria nustatoma, kad vartotojas
(sistemos naudotojas) privalo apmokėti už pateiktas ar pristatytas dujas pagal šių
taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytai vartotojų (sistemos naudotojų) grupei
nustatytą dujų (perdavimo, paskirstymo) kainą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktams, nutraukti.
Nutartis neskundžiama.
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2. Dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl dienpinigių ir kitų išmokų, susijusių su komandiruotės išlaidomis,
neįskaitymo į darbo užmokestį, taikant administracinę atsakomybę pagal
ATPK 414 straipsnio 1 ir 2 dalis
Darbo užmokesčio sąvoka yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186
straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, jog darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą,
darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo
užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet
kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą.
Darbo kodekso 220 straipsnis reglamentuoja garantijas ir kompensacijas tarnybinių
komandiruočių atveju. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, darbuotojams,
pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės
laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami
dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos, kurių dydį ir
mokėjimo tvarką nustatyta Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintos
„Darbuotojų ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo
tvarkos“ 5.5 punkte nurodyta, kad į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį neįskaitomi
dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su komandiruotės išlaidomis <...>.
Nurodytų teisės normų sisteminis ir teleologinis aiškinimas suponuoja išvadą, kad
dienpinigiai į darbo užmokesčio sąvoką, taikant administracinę atsakomybę pagal
ATPK 414 straipsnio 1 ir 2 dalis, nepatenka.
Administracinė byla Nr. N16-1020/2007
Procesinio sprendimo kategorija 27
NUTARIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gegužės 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Algirdo Taminsko, Vaidos Urmonaitės (pranešėja) ir Virgilijaus Valančiaus
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(kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo G. M.
apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 27 d.
nutarimo G. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnas G. M. 2006
m. rugpjūčio 9 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2006
m. rugpjūčio 1-8 dienomis UAB „Gepala“ (toliau – ir Įmonė, Bendrovė) operatyvaus
patikrinimo metu patikrinus 2006 m. Bendrovės komandiruojamiems į užsienį
vairuotojams dienpinigių priskaitymą, komandiruočių įsakymus, nustatyta, kad
vairuotojų išvykimai į komandiruotes įforminti Bendrovės direktoriaus įsakymais,
kuriuose nėra nurodyta buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė, numatomų
apmokėti komandiruotės išlaidų rūšys. Be to, komandiruojamiems į užsienį
vairuotojams buvo priskaitytos mažesnės dienpinigių normos nei nustatyta teisės
aktuose, kurie reglamentuoja dienpinigių apskaičiavimo tvarką ir dydį: vairuotojui
A. B. pagal avansines apyskaitas už 5 dienų ir 3 dienų komandiruotes į Čekiją
apskaičiuota ir išmokėta atitinkamai 300 Lt ir 180 Lt, nors pagal normas turėjo
būti atitinkamai 550 Lt ir 330 Lt; vairuotojui J. M. pagal avansines apyskaitas už 5
dienų komandiruotę į Lenkiją ir už 4 dienų komandiruotę į Vokietiją apskaičiuota ir
išmokėta atitinkamai 300 Lt ir 440 Lt, nors pagal normas turėjo būti atitinkamai 550
Lt ir 788 Lt; vairuotojui V. Š. pagal avansines apyskaitas už 2 dienų komandiruotę į
Čekiją, už 2 dienų komandiruotę į Vokietiją ir už 2 dienų komandiruotę į Lenkiją
apskaičiuota ir išmokėta atitinkamai 120 Lt, 220 Lt ir 120 Lt, nors pagal normas
turėjo būti atitinkamai 220 Lt, 394 Lt ir 220 Lt. G. M., būdamas UAB „Gepala“
direktoriumi, minėtais veiksmais pažeidė Darbo kodekso (toliau – ir DK) 220
straipsnį, 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.
1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis dydžio ir mokėjimo
tvarkos“ 5 punktą, 2003 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos“ 12 punktą
ir 1996 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministro įsakymą Nr.
116 „Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio
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komandiruotes“. G. M. veika kvaliﬁkuota pagal Administracinių teisės pažeidimų
kodekso (toliau – ir ATPK) 414 straipsnio 1 dalį.
II.
Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. nutarimu G.
M. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 414
straipsnio 2 dalyje, ir skyrė jam 5 000 Lt baudą. Teismas konstatavo, kad G. M. kaltė
dėl teisės pažeidimo padarymo įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu,
G. M. prisipažinimu dėl teisės pažeidimo padarymo, Vilniaus apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos atstovės paaiškinimais, kita bylos medžiaga. Teismas pažeidėjo
atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatė.
III.
Apeliaciniu skundu G. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės
teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. nutarimą ir bylą nutraukti. Apeliaciniame skunde
nurodoma, kad pagal ATPK 414 straipsnio 2 dalį, administracinė atsakomybė
kyla, kai yra pažeidžiama darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.
Vadovaujantis DK 186 straipsniu, 220 straipsnio 1 dalimi, Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, dienpinigiai
ir kitos kompensacijos, mokamos darbuotojams, išsiųstiems į tarnybines
komandiruotes, nepatenka į darbo užmokesčio sąvoką. Todėl komandiruotpinigių
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas neturi administracinio teisės
pažeidimo, numatyto ATPK 414 straipsnio 2 dalyje, požymių.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas tenkintinas.
ATPK 414 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už darbo
užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos
darbo apmokėjimo įstatyme, kolektyviniame susitarime, kolektyvinėje arba darbo
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sutartyje, pažeidimą ne dėl darbuotojo kaltės. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta
atsakomybė už minėtus veiksmus asmeniui, baustam administracine nuobauda už
šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus.
Darbo užmokesčio sąvoka yra įtvirtinta Darbo kodekso 186 straipsnio 1
dalyje: darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo
sutartį. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo užmokestis apima pagrindinį
darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio
išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą.
Darbo kodekso 220 straipsnis, kurio reikalavimų pažeidimu administracinio
teisės pažeidimo protokole kaltinamas apeliantas, reglamentuoja garantijas ir
kompensacijas tarnybinių komandiruočių atveju. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalių
nuostatas, darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama,
kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo
užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote
susijusios išlaidos, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650
patvirtintos ,,Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio
apskaičiavimo tvarkos“ 5.5 punkte nurodyta, kad į darbuotojo vidutinį darbo
užmokestį neįskaitomi dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su komandiruotės
išlaidomis <...>.
Šių teisės normų sisteminis ir teleologinis aiškinimas suponuoja išvadą, kad
dienpinigiai, kurių netinkamu paskaičiavimu ir išmokėjimu Įmonės darbuotojams
kaltinamas apeliantas, į darbo užmokesčio sąvoką nepatenka, taigi apelianto G. M.
veikoje, kuria jis kaltinamas administracinio teisės pažeidimo protokole nėra ATPK
414 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties.
Administracinio teisės pažeidimo protokole taip pat nurodyta, kad G. M. pažeidė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 ,,Dėl
išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis dydžio ir mokėjimo tvarkos“
5 punktą, 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 ,,Dėl komandiruočių sąnaudų
atskaitymo iš pajamų tvarkos“ 12 punktą ir Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministro
įsakymą Nr. 116 ,,Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems
į užsienio komandiruotes“. Šie teisės aktai nereglamentuoja darbo užmokesčio
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, tad jei jų atskiri reikalavimai ir buvo pažeisti,
tai nesudaro ATPK 414 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto pažeidimo objekto ir
objektyviosios pusės elementų.
Remdamasi išdėstytu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos
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teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl skundžiamas
nutarimas naikinamas, administracinė byla nutraukiama remiantis ATPK 250
straipsnio 1 punktu, nesant G. M. veikoje ATPK 414 straipsnio 2 dalyje numatyto
administracinio teisės pažeidimo sudėties.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144
straipsnio 3 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
G. M. apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. nutarimą
panaikinti, bylą nutraukti.
Nutarimas neskundžiamas.
2.2. Dėl administracinės nuobaudos skyrimo terminų nutraukus baudžiamąjį
procesą
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 2
dalyje nustatyta, kad nutraukus baudžiamąjį procesą, kai padarytas atitinkamas
administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę,
administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo
sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą dienos.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 2 dalis negali būti taikoma, kai
iki ikiteisminio tyrimo pradžios buvo pasibaigę bendrieji administracinės nuobaudos
skyrimo terminai.
Administracinė byla Nr. N3-1264/2007
Procesinio sprendimo kategorija 27
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. rugpjūčio 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
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teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Ričardo Piličiausko
(pranešėjas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant asmeniui traukiamam administracinėn atsakomybėn I. B.,
vertėjai Gitanai Aleliūnaitei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal I. B. apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 5 d. nutarties
I. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:
Zarasų rajono apylinkės prokuratūra I. B. atžvilgiu 2006-09-28 priėmė
nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo baudžiamojoje byloje Nr. 58-1001125-06 (b. l. 33). Nutarimu medžiaga perduota Zarasų rajono savivaldybės
administracinei komisijai prie rajono savivaldybės tarybos dėl administracinės
atsakomybės taikymo pagal ATPK 110 straipsnį, 188 straipsnį.
Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos
skyriaus pareigūnas I. B. 2006-11-03 surašė administracinio teisės pažeidimo
protokolą Nr. P267541. Kaip pažeidimo esmė nurodyta tai, kad I. B. nuo 2001
m., vykdydamas savo tariamą teisę, neprileisdavo I. K. bei jos šeimos narių prie
Kamariškio ežero žvejoti arba kitaip naudotis, nes I. K. ir jos šeimos nariai vengė I.
B. dėl jo vedžiojamo be antsnukio šuns bei akivaizdaus ginklo demonstravimo. Savo
veiksmais I. B. padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 188 straipsnyje (b. l. 22-23).
Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos
skyriaus pareigūnas I. B. 2006-11-03 surašė administracinio teisės pažeidimo
protokolą Nr. P267542. Kaip pažeidimo esmę nurodė tai, kad 2004 m. vasarą, tiksliai
nenustatytu laiku, Zarasų rajone, Suvieko seniūnijoje, Kamariškių kaime, I. B. vedė
savo šunį be antsnukio, su pavadėliu, tačiau neužtikrino, kad gyvūnas negalėtų
pasiekti einančios mažametės A. T., gim. 1993 m., ir leido šuniui ją uostyti. Šuo
suurzgė ir išgąsdino mažametę. Savo veiksmais I. B. pažeidė Zarasų rajono tarybos
1998-12-10 sprendimu Nr. 169 patvirtintų Gyvūnų laikymo Zarasų rajone taisyklių
1.6; 1.16; 5.1.2 punktų reikalavimus ir ATPK 110 straipsnio 3 dalį (b. l. 45-46).
Zarasų rajono savivaldybės administracinė komisija prie rajono savivaldybės
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tarybos 2006-11-23 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 182
I. B. už pažeidimo, numatyto ATPK 110 straipsnio 3 dalyje, padarymą skyrė 500
Lt baudą; už pažeidimo, numatyto ATPK 188 straipsnyje, padarymą skyrė 150 Lt
baudą (b.l. 65-66). Nuobaudas subendrinus, galutinę paskyrė 500 Lt baudą.
I. B. kreipėsi į teismą, skundu prašė nutarimą panaikinti ir administracinę bylą
nutraukti. Paaiškino, kad keletą metų nuomoja Kamariškių ežerą. Jokių konﬂiktų
su kaimynais nėra, prašantys gauna leidimus žvejoti. Konﬂiktuojama su kaimyne
I. T. Nesutarimai prasidėjo dėl to, kad I. T. kartu su tuometiniu savo sugyventiniu
brakonieriavo jo ežere. Pranešus apie pažeidimą, atvyko aplinkos apsaugos pareigūnas,
pažeidėjai buvo nubausti. 2006 m. pavasarį iškelta baudžiamoji byla remiantis I. T.
skundu, kuriame nurodyta, kad I. B. 2004 m. vasarą akivaizdžiai demonstravo jai
ginklą, vedžiojo be antsnukio šunį, grasino. 2006-09-28 Zarasų rajono apylinkės
prokuratūros nutarimu baudžiamoji byla buvo nutraukta. Po baudžiamosios
bylos nutraukimo praėjus beveik dviem mėnesiams, atvyko policijos pareigūnas ir
surašė protokolus dėl tariamų administracinės teisės pažeidimų. Administracinėje
komisijoje nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, nei pareiškėja, nei
kiti liudytojai nedalyvavo. Pažeidimų, už kuriuos skirta administracinė nuobauda,
I. B. teigia nepadaręs. Šuo visada būdavęs su antsnukiu, pavadėliu ir laikomas
automobilyje. I. B. paaiškino esąs įsitikinęs, kad skundas parašytas kerštaujant. Be
to, praėjus pustrečių metų po įvykių, kuriais yra kaltinamas, sunku įrodyti savo
nekaltumą bei nustatyti tikrąsias tų įvykių aplinkybes.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 5 d. nutartimi
nutarė skundą atmesti. Teismas nurodė, kad institucija surinko pakankamus kaltės
įrodymus, tinkamai kvaliﬁkavo asmens veiką. I. B. kaltė įrodyta administracinio
teisės pažeidimo protokolais (b. l. 22-23, 45-46), liudytojo apklausos protokolais
(b. l. 31, 32, 48-49), nutarimu dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo baudžiamojoje
byloje Nr. 58-1-00125-06 (b. l. 33-38, 57-62). I. B. paaiškinimas, kad jis nepadarė
administracinio teisės pažeidimo, protokoluose nurodytų pažeidimų, paneigiamas
byloje esančiais faktiniais duomenimis ir vertintinas kaip vienas iš pasirinktų
gynybos būdų, siekiant išvengti atsakomybės. Be to, abejoti pareigūno, surašiusio
administracinio teisės pažeidimo protokolus ir pareigūnų, priėmusių nutarimą,
sąžiningumu nėra pagrindo, nes nenustatytas ryšys, kuris būtų galėjęs lemti
jų šališkumą, ﬁksuojant I. B. padarytus teisės pažeidimus. Teisės pažeidimas
kvaliﬁkuotas teisingai, t. y. pagal ATPK 110 straipsnio 3 dalį, 188 straipsnį, ir
pagrįstai paskirta galutinė nuobauda – 500 Lt bauda, sankcijos, įstatymo numatytos
už sunkesnįjį iš padarytų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Nuobauda skirta
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pareigūnų, turinčių teisę spręsti tos kategorijos bylas, todėl priimtas nutarimas yra
teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra pagrindo. Administracinės bylos nutraukimo
pagrindas (ATPK 250 str.) neįrodytas.
I. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartį ir priimti nutarimą nutraukti administracinio
teisės pažeidimo bylą. Apeliantas nurodo, kad jis yra rusakalbis ir, atvykęs su
dokumentais į Vilniaus apygardos administracinį teismą, parodė šaukimą budinčiam
policininkui. Atvyko žymiai anksčiau prieš posėdžio pradžią. Laukti turėjo dar dvi
valandas. Policininkas, pažiūrėjęs į jo šaukimą, pasakė, kad I. B. lauktų prie durų. Į
posėdį ėjo žmonės, o I. B. laukė. Kai atėjo laikas nagrinėti jo bylą, I. B. pastebėjo, kad
jo į posėdį nekviečia. Kai vėl priėjo prie policininko, I. B. buvo paaiškinta, kad ne
ten laukiąs – jam reikia būti Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Kai I. B.
nuvyko į Vilniaus apygardos administracinį teismą, posėdis jau buvo pasibaigęs. Jis
negalėjo įrodyti savo nekaltumo. Be to, Vilniaus apygardos administracinis teismas,
priimdamas šią nutartį, netinkamai išaiškino faktines aplinkybes bei klaidingai
nustatė teisės pažeidimo buvimo faktą. I. B. iškelta byla yra kaimynės I. K. kerštas.
Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad byla iškelta beveik po dvejų metų nuo tariamai
įvykusių konﬂiktų. Administracinėje komisijoje jis prašė iškviesti į posėdį pareiškėją,
liudytojus, bet į prašymus nebuvo atsižvelgta. Praėjus pustrečių metu po įvykių,
kuriais I. B. kaltinamas, jam sunku įrodyti savo nekaltumą, sudėtinga nustatyti ir
visas tikrąsias tų įvykių aplinkybes. Jeigu administracinė byla nebus nutraukta, tai
reikš Zarasų rajono policijos pareigūnų įgyvendintą persekiojimą už kritiką. Tai irgi
draudžia Konstitucija.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Dėl pažeidimo, numatyto ATPK 110 straipsnio 3 dalyje
I. B. kaltinamas padaręs šį pažeidimą 2004 m. vasarą, tiksliai nenustatytu
laiku. ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinė nuobauda gali
būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo
dienos. ATPK 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutraukus baudžiamąjį procesą,
kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui
administracinę atsakomybę, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau
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kaip per du mėnesius nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą dienos.
Dėl I. B. ikiteisminis tyrimas pradėtas 2006 m. balandžio 12 d. (b. l. 33), t.y.
praėjus beveik 2 metams nuo galimo pažeidimo padarymo dienos, jau pasibaigus
ATPK 35 straipsnyje numatytiems administracinės nuobaudos skyrimo terminams.
Teismas vertina, kad ATPK 35 straipsnio 2 dalis negali būti taikoma, kai iki
ikiteisminio tyrimo pradžios buvo pasibaigę bendrieji administracinės nuobaudos
skyrimo terminai.
ATPK 250 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad administracinio teisės
pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai
iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35
straipsnyje numatyti terminai. Todėl administracinio teisės pažeidimo byla dėl
pažeidimo, numatyto ATPK 110 straipsnio 3 dalyje, nutraukiama.
Dėl pažeidimo, numatyto ATPK 188 straipsnyje
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog „teismas,
nustatęs, kad protokolas yra surašytas netinkamai – nenurodyti esminiai <...>
administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai, yra kitų esminių protokolo,
ar bylos medžiagos trūkumų, kliudančių bylą nagrinėti teisme, turėtų grąžinti
bylą protokolą surašiusiai institucijai administracinio teisės pažeidimo protokolui
patikslinti arba papildomai tirti priklausomai nuo bylos aplinkybių. Grąžindamas
administracinio teisės pažeidimo bylą, apylinkės teismas priima motyvuotą nutartį,
kurioje nurodo nustatytus trūkumus, trukdančius nagrinėti administracinio teisės
pažeidimo bylą teisme“ (Administracinių teismų praktika Nr. 7, 258 p.).
Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad
kiekvienas konkretus atvejis, kai protokolas yra surašytas netinkamai, yra
individualus. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į konkrečias bylos
aplinkybes, turi įvertinti, ar protokolo trūkumai kliudo bylą nagrinėti teisme – t.y.,
ar gali būti pašalinti, taikant ATPK 284 straipsnio 2 dalį, ar tik institucijai, įgaliotai
surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, surašant naują administracinio
teisės pažeidimo protokolą. Teismo procesinis sprendimas grąžinti bylą protokolą
surašiusiai institucijai administracinio teisės pažeidimo protokolą trūkumams
pašalinti, įforminamas motyvuota nutartimi, kuri yra skundžiama bendra tvarka
(Administracinė byla Nr. N3-444/2006).
Kaip matyti iš Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos
Viešosios tvarkos skyriaus pareigūno 2006-11-03 surašyto administracinio teisės
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pažeidimo protokolo Nr. P267541 turinio, jame nėra nurodyta, kada konkrečiai I. B.
padarė pažeidimą. Protokole nurodyta, kad pažeidimas yra daromas nuo 2001 m.,
ignoruojant ATPK 35 straipsnyje numatytus nuobaudų skyrimo terminus. Protokole
taip pat nėra nurodyta, kokius konkrečius veiksmus atliko I. B., kurių I. K. šeimos
narių atžvilgiu I. B. atliko neteisėtus veiksmus. Iš šio protokolo negalima spręsti,
ar nėra pasibaigę administracinių nuobaudų skyrimo terminai, neaiškios teisminio
nagrinėjimo ribos, asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, nėra
sudarytos prielaidos gynybai – nenurodyta, kada ir kokius konkrečius veiksmus jis
atliko. Šių trūkumų Zarasų rajono savivaldybės administracinė komisija prie rajono
savivaldybės tarybos 2006-11-23 nutarime neištaisė. Šiame nutarime nėra nurodyta
jokia data, kada, komisijos nuomone, padarytas pažeidimas, numatytas ATPK 188
straipsnyje (b. l. 65-66).
Todėl teismas vertina, kad šioje byloje administracinio teisės pažeidimo
protokolas yra surašytas netinkamai – su esminiais trūkumais, kurie negali
būti pašalinti teisme, todėl teismas grąžina bylą šioje dalyje institucijai, įgaliotai
surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, kad būtų pašalinti paminėti
trūkumai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
I. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartį
panaikinti ir priimti naują sprendimą:
Zarasų rajono savivaldybės administracinės komisijos prie savivaldybės
tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimą panaikinti.
Administracinio teisės pažeidimo bylą dalyje, kurioje I. B. kaltinamas
pažeidimo, numatyto ATPK 110 straipsnio 3 dalyje, padarymu, nutraukti.
Administracinio teisės pažeidimo bylą dalyje, kurioje I. B. kaltinamas
pažeidimo, numatyto ATPK 188 straipsnyje, padarymu, grąžinti iš naujo tirti Zarasų
rajono policijos komisariatui.
Nutartis neskundžiama
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2.3. Dėl teisėtais būdais gautų duomenų pripažinimo įrodymais administracinių
teisės pažeidimų bylų teisenoje
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje įrodymai gali būti tik teisėtais būdais
gauti duomenys. Šis procesinės teisės principas expressis verbis nėra išdėstytas Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, bet jis kyla iš ATPK 256 straipsnio
1 dalies, įpareigojančios pareigūnus laikytis įstatymų nustatant, ar yra padarytas
administracinis teisės pažeidimas, ATPK 1 straipsnio, kuriuo administracinių teisės
pažeidimų kodekso uždavinys yra saugoti piliečių teises bei laisves, nustatytą valdymo
tvarką, stiprinti teisėtumą, Konstitucijoje įtvirtintą teisinės valstybės principą.
Teisės mokslo ir teismų praktikos yra pripažįstama, kad duomenys gali būti laikomi
neteisėtai gauti, jeigu buvo pažeistos žmogaus teisės, proceso principai, buvo panaudota
neleistina prievarta, atlikti veiksmai ir jų rezultatai nebuvo tinkamai užﬁksuoti, o taip
pat – valdžios institucijos veiksmai atlikti nesilaikant tam veiksmui atlikti numatytų
pagrindinių taisyklių, duomenys gauti iš neteisėtų šaltinių.
Administracinė byla Nr. N3-1679/2007
Procesinio sprendimo kategorija 32; 49
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. birželio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno, Birutės
Janavičiūtės, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus, rašytinio proceso
tvarka išnagrinėjo M. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarties M. J. administracinio teisės pažeidimo
byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:
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I.
M. J. 2006 m. birželio 24 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo
protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
(toliau – ir ATPK) 124 straipsnio 5 dalį už tai, kad M. J. 2006 m. birželio 24 d. apie
19.31 val., kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 75 kilometre, vairuodamas automobilį
,,MB E500“, važiavo 185 km/h greičiu, viršijo leistiną maksimalų 90 km/h greitį, ir
tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 175.1 punkto reikalavimus.
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo
priežiūros tarnybos (toliau – ir Institucija) pareigūnas 2006 m. liepos 10 d. nutarimu
M. J. pagal ATPK 124 straipsnio 5 dalį paskyrė 1 250 Lt baudą ir, vadovaudamasis
ATPK 1302 straipsnio pastaba, pažeidimą įvertino 8 balais.
II.
M. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas
panaikinti Institucijos 2006 m. liepos 10 d. nutarimą ir bylą nutraukti. Skunde
nurodė, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas nepagrįstai, o
nutarimas yra neteisėtas. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teigimu,
jo iniciatyva dėl šios institucijos pareigūnų neteisėtų veiksmų yra pradėtas tarnybinis
patikrinimas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartimi
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą atmetė. Teismas konstatavo,
kad KET 175.1 punkto pažeidimo faktą patvirtina administracinio teisės pažeidimo
protokolo, policijos pareigūnų tarnybinių pranešimų duomenys, liudytojų
parodymai. Teismas pažymėjo, kad netikėti liudytojų parodymais nėra pagrindo.
Be to, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neginčija administracinio
teisės pažeidimo protokole ir nutarime nurodytų faktinių aplinkybių. Liudytojų
parodymais nustatyta, kad M. J. su greičio matavimo prietaiso užﬁksuotais
rodmenimis – 185 km/h buvo supažindintas. Administracinėn atsakomybėn
patrauktas asmuo šios aplinkybės taip pat neneigia. Patikros liudijimas Nr. 1531652
patvirtina, kad greičio matuoklio „Berkut R“ Nr. 0403004 patikra atlikta 2005 m.
spalio 11 d. ir patikros liudijimas galioja iki 2006 m. spalio 11 d. Prietaisų „Berkut
R“ naudojimas Lietuvoje nėra uždraustas. Teismas nurodė, kad abejoti techninės
priemonės rodmenimis nėra pagrindo. Byloje nėra duomenų, kad nurodytu greičio
matavimo prietaisu buvo užﬁksuotas kito automobilio važiavimo greitis. Taip
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pat pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad bet kokio pobūdžio pretenzija,
reiškiama policijos pareigūnui, neatleidžia vairuotojo nuo pareigos laikytis KET,
saugiai vairuoti transporto priemonę, nekelti pavojaus kitiems eismo dalyviams.
Teismas nurodė, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra administracinis teisės
pažeidimas, inkriminuotas M. J., todėl jo argumentų dėl policijos pareigūnų elgesio
ir veiksmų šioje byloje nenagrinėjo. Administracinėn atsakomybėn patraukto
asmens atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.
III.
Apeliaciniu skundu M. J. prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir Institucijos 2006 m. liepos 10 d. nutarimą
bei administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Apelianto nuomone, teismas
nepasinaudojo visomis įrodinėjimo priemonėmis, o byloje nėra neginčytinai
pareiškėjo kaltę pagrindžiančių įrodymų. Teismas liudytojams uždavinėjo
primityvius klausimus, tačiau nebuvo daromas garso įrašas. Teismas netinkamai
vertino pareiškėjo ir patrulių pasakytus ir parašytus teiginius. Taip pat teismas
nepagrįstai iš pradžių atsisakė prie bylos prijungti DVD laikmeną, kurioje užﬁksuoti
patrulių parodymus paneigiantys įrašai, o apelianto pateikto DVD teisėja nesugebėjo
peržiūrėti. Be to, apeliantas nurodo, kad byloje nėra greičio matavimo prietaiso
„Berkut“ naudojimo instrukcijos, o jo rodmenys rodo matavimų rezultatą ne tarp tų
objektų, kuriuos nurodo patruliai, ir ne tokiu būdu matuojant, kaip nurodo patruliai.
Apelianto teigimu, patruliai pažeidimo ﬁksavimo metu vairavo jau keletą metų
nebegaminamą automobilį ,,VW Vento“, kuriuo, jei pareiškėjas tikrai būtų važiavęs
185 km/h greičiu, jo nebūtų paviję. Be to, pareigūnai tarnybinius pranešimus parašė
policijos automobilyje ranka, tačiau jų byloje nėra – yra kompiuteriu atspausdinti
pranešimai. M. J. nurodė, kad ATPK nenumato tokio procesinio veiksmo, kaip
supažindinimas su greičio matavimo prietaiso parodymais. Todėl administracinėn
atsakomybėn patrauktas asmuo neprivalėjo stebėti, ką patruliai nešiojasi. Apeliantas
nurodė, kad vienas patrulis neleistinai naudojosi mobiliuoju telefonu. Taip pat,
kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžių salių durys nėra
sandarios, kitas patrulis galėjo klausytis, kokius parodymus duoda pirmasis.
Apeliacinio skundo papildyme M. J. nurodė, kad pirmosios instancijos
teismas jam grąžino DVD laikmeną, kas įrodo, kad šis įrodymas nebuvo tirtas. Taip
pat pabrėžė, kad nesant byloje greičio matavimo prietaiso naudojimo instrukcijos,
teismas negalėjo išsiaiškinti ir nesiaiškino, kokiu būdu buvo matuojamas automobilio
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greitis. Nuo to priklauso matavimo rezultatai.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros tarnyba prašė apeliacinio skundo
netenkinti ir atmesti jį kaip nepagrįstą. Institucijos nuomone, teismas tinkamai ištyrė
ir įvertino įrodymus, argumentuotai atsakė, kodėl atmeta nepatikimus įrodymus.
Teismo proceso metu M. J. turėjo galimybę naudotis visomis jam priklausančiomis
teisėmis.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. kovo 9 d. nutarimu
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens apeliacinį skundą tenkino, Vilniaus
miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybos
2006 m. liepos 10 d. nutarimą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m.
rugsėjo 25 d. nutartį panaikino, administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė.
Apeliacinės instancijos teismas nesutiko su Vilniaus apygardos administracinio
teismo išvada dėl greičio matavimo prietaisų ,,Berkut R“ naudojimo Lietuvoje
galimybių. Elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad
elektroninių ryšių ištekliai gali būti naudojami: 1) be atskiro leidimo, kai Ryšių
reguliavimo tarnyba nustato, jog atitinkamus elektorinių ryšių išteklius galima
naudoti be atskiro leidimo; 2) gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti
elektroninių ryšių išteklius. Taigi minėtas įstatymas leidimų naudoti elektroninių
ryšių išteklius būtinumo ir jų išdavimo klausimus išimtinai priskiria Ryšių
reguliavimo tarnybos kompetencijai.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 2007 m. vasario 15 d. rašte
nurodė, kad greičio matavimo prietaisai ,,Berkut R“ veikdami naudoja radijo dažnius
(kanalus) iš 24,05 - 24,25 GHz radijo dažnių juostos. Pagal radijo dažnių (kanalų),
kuriuos galima naudoti be leidimo, sąrašo, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu
Nr. 1V-27 ,,Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo,
sąrašo patvirtinimo“, 5 punktą bei Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 ,,Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 4 ir 5 punktus, anksčiau nurodyti radijo dažniai
(kanalai) gali būti naudojami tik gavus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos leidimą. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos
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vidaus reikalų ministerijos į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl atitinkamų radijo dažnių
(kanalų) skyrimo kreipėsi 2006 m. sausio 30 d. Leidimas naudoti radijo dažnius
(kanalus), kurių vidurio dažnis 24,150 ± 0,100 GHz išduotas 2006 m. vasario 20 d.
Tačiau leidimo 9-me punkte nurodyta, kad būtina gauti ir leidimą naudoti radijo stotį,
prieš pradedant ją naudoti, jei radijo stoties spinduliuotės galia >100 mW. Kadangi
greičio matavimo prietaisų ,,Berkut R“ ekvivalentinė izotropinė spinduliuotės galia
yra didesnė nei 100 mW, šių prietaisų naudojimui reikalingas Ryšių reguliavimo
tarnybos leidimas. Ryšių reguliavimo tarnyba 2006 m. vasario 21 d. raštu Nr. (11.13)1B-684 atkreipė Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos dėmesį, kad viena iš radijo dažnių naudojimo sąlygų yra
reikalavimas gauti leidimą naudoti radijo stotį. Duomenų, kad Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos būtų kreipęsis
dėl leidimo išdavimo naudoti greičio matavimo prietaisą – radijo ryšio stotį ,,Berkut
R“, byloje nėra. Ryšių reguliavimo tarnyba anksčiau minėtame rašte Vyriausiajam
administraciniam teismui nurodė, kad ji Informatikos ir ryšių departamentui
nebuvo ir nėra išdavusi leidimo naudoti radijo ryšio stotį ,,Berkut R“.
Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis ATPK 256 straipsnio 1 dalimi,
pažymėjo, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie
faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta
tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar
dėl jo padarymo asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės teisingai
išspręsti bylą. Pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu transporto priemonės greitį,
taigi – ir asmens kaltę dėl nustatyto greičio viršijimo, laikytini greičio matavimo
prietaiso parodymai. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo,
kad apelianto vairuojamo automobilio greitis buvo ﬁksuotas su technine greičio
matavimo priemone, kuri buvo panaudota, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t.
y. neturint reikalingo leidimo. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
kaltė negali būti įrodinėjama ir grindžiama neleistinomis įrodinėjimo priemonėmis.
Institucijos nutarimas ir pirmosios instancijos teismo nutartis, kurie iš esmės buvo
grindžiami įrodymais, gautais neteisėtai panaudojant įrodinėjimo priemonę – radijo
ryšio stotį ,,Berkut R“, negali būti laikomi teisėtais.
V.
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo
priežiūros tarnyba 2007 m. kovo 22 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
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teismą, prašydama atnaujinti procesą M. J. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Prašymas atnaujinti procesą grindžiamas šiomis aplinkybėmis:
1. Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-124 transporto priemonių
radiolokacinis greičio matuoklis „Berkut“ (modiﬁkacijos „Berkut R“ ir „Berkut P“)
įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1653 patvirtintų Lietuvos matavimo registro
nuostatų 3 punkte nustatyta, kad registro objektai yra Valstybinės metrologijos
tarnybos prie aplinkos ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti matavimo
priemonių tipai, kuriuos Lietuvos Respublikoje leidžiama gaminti arba naudoti.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 patvirtintų Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir
naudojimo taisyklių III skyrius numato atvejus, kada skiriami ir naudojami radijo
dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu,
viešosios tvarkos palaikymu ir pan. Pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 patvirtinto Radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento 9 punktą,
minėtas reglamentas netaikomas aparatams, naudojamiems veikloje, susijusioje su
visuomenės saugumu, gynyba, valstybės saugumu ir baudžiamojo proceso metu.
Minėtų teisės aktų nuostatų apeliacinės instancijos teismas neįvertino.
3. Policija yra asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinanti
policijos pareigūnų ir įstaigų visuma. Vienas iš policijos uždavinių yra eismo
priežiūra, o greičio kontrolė – vienas iš eismo saugumo užtikrinimo būdų. Policijos
greičio matavimo prietaisų naudojimas yra veikla, susijusi su visuomenės saugumu,
todėl gauti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti
prietaisą nėra būtina. Be to, leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriuos
naudoja minėti prietaisai, yra išduoti.
4. Vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. kovo 9 d. nutarime nukrypo
nuo teismų praktikos, suformuluotos bylose Nr. N10-1960/2006, N17-1963/2006,
kuriose nebuvo konstatuota, kad greičio matavimo prietaisu „Berkut“ ﬁksuojami
įrodymai yra neteisėti.
VI.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. balandžio 19 d.
nutartimi nutarė atnaujinti procesą M. J. administracinio teisės pažeidimo byloje
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Nr. N16-261/2007; perduoti bylą apeliacine tvarka nagrinėti Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui.
Teismas nurodė, kad 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi administracinio teisės
pažeidimo byloje Nr. N9-1489/2006, 2007 m. sausio 26 d. nutartimi administracinio
teisės pažeidimo Nr. N15-159/2007 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegijos radiolokaciniu greičio matuokliu ,,Berkut“, kuriam išduoti
leidimai naudoti radijo dažnius vykdant eismo priežiūros funkcijas, užﬁksuotus
duomenis pripažino tinkama įrodinėjimo priemone. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas padarė išvadą, kad, Institucijai pažeidus Ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymuose nustatytą greičio matavimo prietaiso
,,Berkut“ naudojimo tvarką, t. y., nesant leidimo radijo ryšio stočiai ,,Berkut“, šio
greičio matavimo prietaiso parodymai yra neleistini įrodymai Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 256 straipsnio 1 dalies prasme. Priežastinio ryšio, kiek
tai, kad prieš pradedant naudoti greičio matavimo prietaisą ,,Berkut“ nebuvo gautas
leidimas radijo ryšio stočiai turėjo įtakos (galėjo turėti įtakos) matavimo prietaiso
ﬁksuojamų parodymų tikrumui, teismas nevertino ir netyrė. Kaip matyti iš išdėstyto,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, sprendžiant dėl tokiu pat
būdu gautų įrodymų leistinumo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 256
straipsnio 1 dalies prasme, išsiskyrė. Dėl šios priežasties teismas padarė išvadą,
kad procesas byloje Nr. N16-261/2007 atnaujintinas Administracinių bylų teisenos
įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu.
Be to, teismas pažymėjo, kad pareiškėjas prašo atnaujinti procesą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto
pagrindu, dėl nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą padaryto esminio
materialinės teisės normų pažeidimo jas taikant, galėjusio turėti įtakos priimti
neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir
naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 ,,Dėl radijo dažnių (kanalų)
skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ III skyrius reglamentuoja ir specialią
tvarką, pagal kurią skiriami ir naudojami radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai,
susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės
pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo
saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir
kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis
funkcijomis. Policijos greičio matavimo prietaisų naudojimas yra veikla, susijusi su
visuomenės saugumu (Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 2 str. 1 d.,
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4 str. 1 d., 5 str. 1 d.). Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, dėl
Institucijos teisės gauti ir naudotis radijo dažniais specialia tvarka nepasisakė. Tokiu
būdu, galėjo būti netinkamai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios teisės
Institucijai naudotis radijo dažniais suteikimo tvarką.
VII.
Atnaujinus bylos nagrinėjimą, buvo gauti Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos paaiškinimai, kuriuose nurodoma, pagal Elektroninių ryšių
įstatymo 50 straipsnio 3 dalį, Tarnyba „vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio reglamentu, Nacionaline radijo dažnių
paskirstymo lentele, radijo dažnių (kanalų) naudojimo planu ir radijo ryšio plėtros
planais, skiria radijo dažnius (kanalus) ir kitus elektroninių ryšių išteklius, reikalingus
veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu,
valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių
eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir
kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis
funkcijomis“.
Vadovaujantis Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 81.7 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija arba jos įgaliota institucija gali Tarnybai pateikti prašymus skirti radijo
dažnius (kanalus) veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, valstybės
pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga.
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, kaip Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgaliota
institucija, 2006 m. sausio 30 d. rašte Nr. 6-9-9R-692 prašė skirti radijo dažnius
(kanalus) eismo priežiūros funkcijoms atlikti. Tarnybos 2006 m. vasario 20 d.
leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) Nr. (12.21)-4R-00648 ir Nr. (12.21)4R-00649 (toliau abu kartu – Leidimai) 5 punkte nurodyta, kad Tarnybos skirtų
radijo dažnių (kanalų) paskirtis – radiolokacinių greičio matavimo prietaisų
naudojimas, vykdant eismo priežiūros funkcijas. Vadovaujantis Elektroninių ryšių
įstatymo 50 straipsnio 3 dalimi ir Radijo dažnių skyrimo ir naudojimo taisyklių
III skyriaus nuostatomis, Informatikos ir ryšių departamentui radijo dažniai
(kanalai) radiolokacinių greičio matavimo prietaisų naudojimui, vykdant eismo
priežiūros funkcijas, buvo skirti veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu,
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bet ne visuomenės saugumui užtikrinti, kadangi visuomenės saugumo veikla nei
Įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje, nei Radijo dažnių skyrimo ir naudojimo taisyklių
81.7 punkte nėra įvardinta. Pagrindiniai policijos uždaviniai yra įtvirtinti Lietuvos
Respublikos policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio l dalyje, kuriame viešosios
tvarkos užtikrinimo, visuomenės saugumo užtikrinimo bei saugaus eismo priežiūros
uždaviniai yra įvardijami atskirai, todėl saugaus eismo priežiūros veikla nelaikytina
analogiška visuomenės saugumo veiklai. Ryšių reguliavimo tarnyba pažymėjo, kad
vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 5 punktu, tarnyba
pagal savo kompetenciją užtikrina, kad Lietuvos Respublikoje naudojama aparatūra
ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomus reikalavimus.
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrengimų techninis reglamentas,
patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (toliau – ir Reglamentas),
nustatantis esminius reikalavimus aparatams, parengtas įgyvendinant 1999 m. kovo
9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrengimų
ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (toliau –
ir Direktyva) nuostatas. Pagal Direktyvos l straipsnio 5 dalį, Direktyva netaikoma
aparatams, kurie naudojami išimtinai veikloje, susijusioje su visuomenės saugumu,
gynyba, valstybės saugumu (įskaitant valstybės ekonominės gerovės veiksmus,
susijusius su valstybės saugumo reikalais) ir valstybės veiksmų baudžiamosios teisės
srityje. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, Direktyvos l straipsnio 5 dalies, o tuo
pačiu ir Reglamento nuostatos neturėtų būti aiškinamos plečiamai, todėl policijos
naudojamiems greičio matavimo prietaisams taikytinos Reglamento nuostatos.
Ryšių reguliavimo tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Komisija taip pat laikosi
nuomonės, kad Direktyva yra taikoma radarams, tarp jų ir policijos naudojamiems
radarams. Ryšių reguliavimo tarnyba pažymėjo, kad vienas iš Tarnybos uždavinių
pagal Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 punktą yra užtikrinti efektyvų elektroninių
ryšių išteklių naudojimą. Įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad
radijo dažnių (kanalų) naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti radijo dažnius
(kanalus) nustatytos sąlygos gali būti susijusios su veiksmingu ir efektyviu radijo
dažnių (kanalų) naudojimu. Radijo dažnių skyrimo ir naudojimo taisyklių 47.5.2
punkte numatyta, jog leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) gali būti nustatytas
reikalavimas, kad prieš pradėdamas naudoti kiekvieną radijo stotį, radijo dažnio
(kanalo) naudotojas privalo gauti Tarnybos leidimą naudoti stacionariąją ir (ar)
judriąją radijo stotį. Vadovaujantis Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti
be atskiro leidimo, sąrašo, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-27, 92
eilutėje nustatytomis sąlygomis, 24,0-24,25 GHz radijo dažnių juostoje veikiantys
radijo ryšio įrenginiai gali būti naudojami be atskiro leidimo naudoti radijo dažnį
(kanalą) tik tuo atveju, jeigu nėra viršijama 100 mW ekvivalentinės izotropinės
spinduliuotės galia, nes būtent dėl tokių aukščiau minėtos radijo dažnių juostos
naudojimo sąlygų Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai
(CEPT) priklausančios valstybės, tarp jų ir Lietuva, yra susitarusios CEPT Europos
radijo ryšių biuro (ERC) rekomendacijos ERC/REC 70-03 6 priede.
Ryšių reguliavimo tarnyba nurodė, kad Informatikos ir ryšių departamentas
2006 m. sausio 30 d. rašte Nr. 6-9-9R-692 nurodė, kad jo pageidaujama maksimali
spinduliuotės galia sudaro iki 2 W, Tarnyba, siekdama užtikrinti efektyvų
Informatikos ir ryšių departamentui skirtų radijo dažnių naudojimą bei siekdama
išvengti radijo trukdžių kitiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams, 2006 m.
vasario 20 d. leidime naudoti radijo dažnius (kanalus) Nr. (12.21)-4R-00648 9
punkte nustatė reikalavimą gauti Tarnybos leidimą naudoti radijo stotį, jeigu šios
radijo stoties ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galia didesnė negu 100 mW.
Informatikos ir ryšių departamentas 2006 m. kovo 9 d. rašte Nr. 6-9-3RN-20 pranešė
Tarnybai apie ketinamus naudoti aparatus vykdant eismo priežiūrą, tarp kurių buvo
paminėti ir greičio matavimo prietaisai „Berkut R“, ir paprašė jiems išduoti leidimus
naudoti radijo stotis. 2006 m. kovo 23 d. Tarnyba išdavė leidimus naudoti radijo
stotis visiems Informatikos ir ryšių departamento ketinamiems naudoti aparatams,
išskyrus radiolokacinius greičio matavimo prietaisus „Berkut“, kadangi jų atitiktis
esminiams Reglamento reikalavimams nebuvo patvirtinta. Policijos vykdomoje
eismo priežiūros veikloje naudojamiems greičio matavimo prietaisams netaikoma
išimtis, nustatyta Reglamento 9 punkte ir, vadovaujantis Leidimų 9 punktu, būtina
gauti leidimus naudoti radijo stotis. Greičio matavimo prietaisų „Berkut“ atitiktis
Reglamento reikalavimams nėra patvirtinta. Bendrąja prasme aparatų veikimo
patikimumas sietinas su aparatų atitikimu jiems taikomiems darniesiems Europos
arba Lietuvos standartams.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Teismų, nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, praktikoje
pripažįstama, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje įrodymai gali
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būti tik teisėtais būdais gauti duomenys. Šis procesinės teisės principas expressis
verbis nėra išdėstytas Administracinių teisės pažeidimų kodekse, bet jis kyla
iš ATPK 256 straipsnio 1 dalies, įpareigojančios pareigūnus laikytis įstatymų
nustatant, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ATPK 1 straipsnio,
kuriuo administracinių teisės pažeidimų kodekso uždavinys yra saugoti piliečių
teises bei laisves, nustatytą valdymo tvarką, stiprinti teisėtumą, Konstitucijoje
įtvirtintą teisinės valstybės principą. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne
kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, be
kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad <...> visos valstybės valdžią įgyvendinančios
ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, visi pareigūnai turi veikti remdamiesi
teise, paklusdami Konstitucijai ir teisei; konstitucinis teisinės valstybės principas
reikalauja, kad jurisdikcinės ir kitos teisės taikymo institucijos siektų nustatyti
objektyvią tiesą ir sprendimus priimtų tik teisės pagrindu (2004 m. gruodžio 13 d.,
2006 m. sausio 16 d. nutarimai).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat atkreipia
dėmesį, kad teisėtumo principas yra vienas esminių principų, kurių privalo laikytis
viešojo administravimo subjektai savo veikloje, ir kuris reiškia, kad visa viešojo
administravimo subjektų veikla turi atitikti teisės normų reikalavimus. Šis principas
ne sykį akcentuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr.,
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose
Nr. A1–495/2005, P-98/2003, A3-1143/2002, Nr. Iı-4/2005 ir kt.).
Teisės mokslo ir teismų praktikos yra pripažįstama, kad duomenys gali būti laikomi
neteisėtai gauti, jeigu buvo pažeistos žmogaus teisės, proceso principai, panaudota
neleistina prievarta, atlikti veiksmai ir jų rezultatai nebuvo tinkamai užﬁksuoti,
o taip pat – valdžios institucijos veiksmai atlikti nesilaikant tam veiksmui atlikti
numatytų pagrindinių taisyklių, duomenys gauti iš neteisėtų šaltinių.
Nagrinėjamoje byloje asmens kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą yra
grindžiama duomenimis, gautais elektroninių ryšių pagalba, panaudojus radijo
stotį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymi, kad tokių aparatų
panaudojimas yra detaliai reglamentuotas įstatymų, o institucija, rinkdama duomenis
apie galimai padarytą administracinį teisės pažeidimą, jų privalo laikytis.
Elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje, 2 dalyje, 3 dalyje nustatyta, kad
elektroninių ryšių ištekliai naudojami ir skiriami šio Įstatymo ir Ryšių reguliavimo
tarnybos nustatytų elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių
nustatyta tvarka ir sąlygomis; elektroninių ryšių ištekliai gali būti naudojami: 1) be
atskiro leidimo, kai Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad atitinkamus elektroninių
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ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo; 2) gavus Ryšių reguliavimo
tarnybos leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius.
Greičio matavimo prietaisai ,,Berkut R“ veikdami naudoja radijo dažnius
(kanalus) iš 24,05 - 24,25 GHz radijo dažnių juostos (b. l. 106). Pagal radijo dažnių
(kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo, patvirtinto Ryšių
reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m.
kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-27 ,,Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti
be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ 5 punktą bei Radijo dažnių (kanalų)
skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 ,,Dėl radijo dažnių
(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 4 ir 5 punktus, anksčiau
nurodyti radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tik gavus Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos leidimą. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo
taisyklių 47.5.2 punkte numatyta, jog leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) gali būti
nustatytas reikalavimas, kad prieš pradėdamas naudoti kiekvieną radijo stotį, radijo
dažnio (kanalo) naudotojas privalo gauti Tarnybos leidimą naudoti stacionariąją ir
(ar) judriąją radijo stotį.
M. J. kaltinamas padaręs pažeidimą 2006 m. birželio 24 d. Prieš tai, t. y. 2006
m. sausio 30 d., Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl atitinkamų
radijo dažnių (kanalų) skyrimo (b. l. 109). Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 20 d. išdavė leidimą naudoti radijo dažnius
(kanalus), kurių vidurio dažnis 24,150 ± 0,100 GHz, ir leidimo 9-me punkte nurodė,
kad būtina gauti ir leidimą naudoti radijo stotį, prieš pradedant ją naudoti, jei radijo
stoties spinduliuotės galia >100 mW. Be to, Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 21 d. raštu Nr. (11.13)-1B-684 atkreipė
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos dėmesį, kad viena iš radijo dažnių naudojimo sąlygų yra reikalavimas
gauti leidimą naudoti radijo stotį. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2006 m. kovo 9 d. rašte Nr. 6-9-3RN-20
pranešė Tarnybai apie ketinamus naudoti aparatus, vykdant eismo priežiūrą, tarp
kurių buvo paminėti ir greičio matavimo prietaisai „Berkut R“, ir paprašė jiems
išduoti leidimus naudoti radijo stotis. 2006 m. kovo 23 d. Tarnyba išdavė leidimus
naudoti radijo stotis visiems Informatikos ir ryšių departamento ketinamiems
naudoti aparatams, išskyrus radiolokacinius greičio matavimo prietaisus „Berkut“,
kadangi jų atitiktis esminiams Reglamento reikalavimams nebuvo patvirtinta. Taigi
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2006 m. birželio 24 d., užﬁksuojant galimą M. J. pažeidimą, kompetentingai Vidaus
reikalų ministerijos institucijai buvo žinoma, kad naudoti „Berkut R“, nepažeidžiant
įstatymų reikalavimų, nėra galima.
Teismas atmeta institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo
protokolą, argumentus, kad Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės leidimas panaudoti prietaisą „Berkut R“ nebuvo reikalingas.
Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio
14 d. įsakymu Nr. 138 yra patvirtintas Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių techninis reglamentas. Juo yra nustatytas laisvo radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių judėjimo ir jų teikimo į rinką,
naudojimo bei jungimo į telekomunikacijų tinklus sąlygos, esminiai reikalavimai,
taip pat įpareigojimai, susiję su informacija apie sąsajų speciﬁkacijas, atitikties
šiems reikalavimams įvertinimo, patvirtinimo ir priežiūros tvarka bei sąlygos
(Reglamento 1 p.). Šio Reglamento 9 punkte nustatyta, kad jis netaikomas aparatams,
naudojamiems veikloje, susijusioje su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės
saugumu ir baudžiamojo proceso metu. Policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio 1
dalies turinio analizė patvirtina, kad šiame įstatyme viešosios tvarkos užtikrinimo,
visuomenės saugumo užtikrinimo bei saugaus eismo priežiūros uždaviniai yra
įvardijami atskirai. Visuomenės saugumas ir saugaus eismo priežiūra yra skirtingi
terminai, ir įstatymų leidėjo netapatinami. Todėl saugaus eismo priežiūros veikla
nelaikytina analogiška visuomenės saugumo veiklai. Be to, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2006 m. sausio
30 d. kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl atitinkamų radijo dažnių (kanalų)
skyrimo aparatams, skirtiems naudoti eismo priežiūrai. Todėl paminėto Reglamento
9 punktas nėra taikytinas šioje byloje.
Institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat
teigia, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005
m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 patvirtintų Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir
naudojimo taisyklių III skyrius numato atvejus, kada skiriami ir naudojami radijo
dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu,
viešosios tvarkos palaikymu, ir jame nėra numatyta, kad būtina gauti leidimus
radijo stotims. Palyginus šio akto II ir III skyrių, akivaizdu, kad II skyrius numato
bendrąsias taisykles, o III skyrius – specialias taisykles, kai radijo dažniai skiriami
valstybės ir jos institucijų nekomercinėms reikmėms. III skyrius nereglamentuoja
sprendimo dėl leidimo naudoti radijo dažnius priėmimo, jo įforminimo ir turinio.
Todėl skiriant radijo dažnius valstybės ir jos institucijų nekomercinėms reikmėms
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yra taikytinas ir 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 patvirtintų Radijo dažnių
(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių IV skirsnis, numatantis leidimo naudoti
radijo dažnius (kanalus) priėmimą, šio leidimo turinį, kurio 47.5.2 punkte yra
numatyta ir Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
teisė pareikalauti gauti leidimą naudoti radijo stotį.
Institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat
teigia, kad 2004 m. spalio 11 d. Metrologijos tarnybos įsakymu Nr. V-124 transporto
priemonių radiolokacinis greičio matuoklis „Berkut“ (modiﬁkacijos „Berkut R“ ir
„Berkut P“) įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Teismas pažymi, kad
įstatymai nenustato, kad greičio matuoklį įrašius į Lietuvos matavimo priemonių
registrą išnyksta pareiga laikytis elektroninius ryšius reglamentuojančių taisyklių,
tarp jų – ir susijusių su radijo dažnių (kanalų) bei radijo stočių panaudojimu.
Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.
1653 „Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro įsteigimo ir Lietuvos matavimo
priemonių registro nuostatų patvirtinimo“ yra patvirtinti Lietuvos matavimo
priemonių registro nuostatai. Šių nuostatų 3 punkte yra numatyta, kad registro
objektai yra Valstybinės metrologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės
aktų nustatyta tvarka patvirtinti matavimo priemonių tipai, kuriuos Lietuvos
Respublikoje leidžiama gaminti arba naudoti. Taigi visų pirma matavimo priemonė
turi būti Lietuvos Respublikoje leidžiama naudoti, o tik po to – įtraukta į Lietuvos
matavimo priemonių registrą.
Teismas taip pat pažymi, kad Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės administraciniai sprendimai, susiję su galimybe panaudoti
prietaisą „Berkut R“, yra galiojantys ir nėra nuginčyti.
Iš šių aplinkybių bei aukščiau paminėtų teisės normų seka, kad 2006 m.
birželio 24 d., nustatant galimai padarytą M. J. pažeidimą, greičio matavimo
prietaisas „Berkut R“ buvo valdžios institucijų naudojamas neteisėtai – neturint Ryšių
reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduoto atitinkamo
leidimo. Viešojo administravimo subjektui (policijos institucijai) pažeidus Ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymuose nustatytą greičio matavimo prietaiso
„Berkut R“ naudojimo tvarką, gauti įrodymai pripažintini neleistinais, įrodinėjant
Kelių eismo taisyklių pažeidimo faktą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat pažymi, kad aparatas
„Berkut R“ buvo panaudotas ne tik neteisėtai, bet ir juo nustatyti duomenys yra
abejotini. Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007-05-21 raštu teismui paaiškino, kad greičio matavimo prietaisų „Berkut“
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atitiktis Reglamento reikalavimams nėra patvirtinta. Bendrąja prasme aparatų
veikimo patikimumas sietinas su aparatų atitikimu jiems taikomiems darniesiems
Europos arba Lietuvos standartams. Greičio matavimo prietaisų tinkamam
veikimui yra būtinas aparato atsparumas elektromagnetinių bangų spinduliuotei.
Darniojo Lietuvos standarto LST EN 300 440-2 VI. 1.2:2004 „Elektromagnetinio
suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažojo nuotolio įrenginiai (MNĮ).
Radijo ryšio įrenginiai, naudojami nuo l GHz iki 40 GHz dažnių diapazone. 2
dalis. Darnusis Europos standartas pagal 1999/5/EB direktyvos 3.2 straipsnį“ 4.2.1
punktas („Gretimojo kanalo atrankumas juostoje“) nustato, kad gretimojo kanalo
atrankumo juostoje parametras yra nematuojamas, kai aparato imtuvas ir siųstuvas
veikia tuo pačiu radijo dažniu, o siųstuvas negali būti išjungtas. Kadangi greičio
matavimų prietaisų „Berkut“ veikimas yra pagrįstas „Doplerio efektu“, t. y. aparato
imtuvas ir siųstuvas veikia tuo pačiu radijo dažniu, o siųstuvas negali būti išjungtas,
Tarnyba, atsižvelgiant į Standarto 4.2.1 punkto nuostatas, greičio matavimo prietaisų
„Berkut“ gretimojo kanalo atrankumo juostoje parametro matavimų rezultatų
neturi. Atsižvelgiant į tai, kad gretimojo kanalo atrankumo juostoje parametras yra
reikšmingas aparato veikimo patikimumui, neturėdama duomenų apie šį parametrą,
Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės negali pateikti
išvados, kokio stiprio elektromagnetiniam signalui gretimame kanale esant, greičio
matavimo prietaiso parodymų duomenys galėtų būti paveikti.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį,
kad įrodinėjant Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir leistino greičio viršijimo
faktą, techninių greičio matavimo priemonių parodymai yra viena pagrindinių
įrodinėjimo priemonių. Atsižvelgiant į šios įrodinėjimo priemonės tokio pobūdžio
bylose reikšmę, itin svarbu, kad dėl greičio matavimo priemonių parodymų tikslumo
nekiltų jokių abejonių. Tai įmanoma užtikrinti tik griežtai laikantis greičio matavimo
prietaiso panaudojimo tvarkos, tame tarpe ir nustatytos kitų viešojo administravimo
subjektų – šiuo atveju Ryšių reguliavimo tarnybos – teisės aktuose.
Galiojančiame ATPK yra įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas,
reiškiantis, jog jokie teismui pateikti duomenys neturi iš anksto nustatytos galios,
ir nei viena įrodymų rūšis neturi pranašumo prieš kitą. Visi administracinę bylą
nagrinėjančio pareigūno ištirti duomenys yra vertinami pagal tas pačias taisykles:
pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų
bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu ir teisine sąmone
(ATPK 257 str.). Teismui nepripažinus prietaiso „Berkut R“ duomenų leistinais
įrodymais šioje byloje, likusių įrodymų nepakanka konstatuoti, kad M. J. viršijo greitį
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administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytu mastu. Todėl administracinio
teisės pažeidimo bylos teisena turi būti nutraukta remiantis ATPK 250 straipsnio 1
punktu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutinka su
institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą, argumentu, kad
ankstesnėse Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse yra atvejų, kai
nebūdavo konstatuota, jog greičio matavimo prietaisu „Berkut R“ ﬁksuojamiįrodymai
yra neteisėti. Tačiau vien aplinkybė, kad tuo pačiu klausimu Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje yra buvę priimta kitokių nutarčių, pati savaime
nėra pagrindas atmesti M. J. apeliacinį skundą šioje byloje. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2006 m. gegužės 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.
P17-44/2006 jau yra konstatavęs, kad teismų praktika nėra statiškas dalykas. Ji gali
būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai
motyvuojant (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą). Teismas šioje
byloje siekia stiprinti žmogaus teisių apsaugą administraciniame procese, užtikrinti
didesnį įrodinėjimo priemonių patikimumą, sudaryti didesnes galimybes nustatyti
tiesą byloje ir užtikrinti teisėtumo principo įgyvendinimą viešojo administravimo
subjektų (policijos įstaigų) veikloje. Teismas vertina, kad paminėti tikslai pateisina
teismų praktikos kitimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
162 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 9 d. nutarimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
2.4. Dėl teismo posėdžio protokolo reikšmės administracinių teisės pažeidimų
bylų teisenoje
Nors ATPK 285 straipsnyje numatyta, kad nagrinėdamas administracinio teisės
pažeidimo bylą, kolegialus organas rašo protokolą, tačiau tai nereiškia, jog bylą
nagrinėjant apylinkės teisme (kai tai daro teisėjas vienasmeniškai), teismo posėdžio
protokolas neturi būti rašomas.
Teismo posėdžio protokolas paprastai atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant asmenų
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teisę į tinkamą ir sąžiningą teismo procesą. Jame ﬁksuojami esminiai bylos nagrinėjimo
momentai, asmenų atvykimas į teismo posėdį, įrodymų tyrimas ir kt. Toks ﬁksavimas
užtikrina, jog teismas savo procesinį sprendimą grįs tik tais įrodymais, kurie buvo
ištirti teismo posėdyje. Teismo posėdžio protokolas ypač svarbus apeliacinio proceso
metu, kadangi administracinio teisės pažeidimo bylos apeliacine tvarka nagrinėjamos
rašytinio proceso tvarka, jeigu teisėjų kolegija nenusprendžia kitaip (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 137 str. 2 d.), todėl byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai,
liudytojų parodymai paprastai vertinami pagal byloje esančią medžiagą. Nesant byloje
teismo posėdžio protokolo, apeliacinės instancijos teismas turi labai ribotas galimybes
įvertinti byloje pirmosios instancijos teisme atliktą įrodymų tyrimą, ypač liudytojų
duotus parodymus ir kitų asmenų žodinius paaiškinimus.
Administracinė byla Nr. N1 -1333/2007
Procesinio sprendimo kategorija 27
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. liepos 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Anatolijaus Baranovo, Vaidos Urmonaitės, Virgilijaus Valančiaus (kolegijos
pirmininkas ir pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos
valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus
miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 5 d. nutarimo D. P. administracinio
teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Lietuvos Respublikos
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valstybinės darbo inspekcijos (toliau – ir VDI)

pareigūnas 2007 m. sausio 16 d. individualios įmonės „Dinatos statyba“ direktoriui
D. P. pagal ATPK 412 straipsnį surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už
2006 m. lapkričio 24 d. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus reikalavimo
Nr. 0657-0061 pašalinti nustatytus trūkumus nevykdymą. Atlikus patikrinimą IĮ
„Dinatos statyba“ buvo nustatyta, kad 2006 m. spalio 26 d. atleidus iš darbo įmonės
darbuotojus V. R. ir M. R., su jais nebuvo atsiskaityta. Administracinio teisės
pažeidimo protokole nurodyta, kad 2006 m. lapkričio 24 d. D. P. buvo įteiktas VDI
reikalavimas, kuriame nurodyta iki 2006 m. gruodžio 22 d. pašalinti nurodytus
pažeidimus, jis įpareigotas minėtiems darbuotojams sumokėti vidutinį darbo
užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką bei įstatymų nustatyto dydžio delspinigius.
2007 m. sausio 16 d. atlikus pakartotinį patikrinimą buvo nustatyta, kad pažeidimai
per nustatytus terminus nepašalinti.
II.
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. vasario 5 d. nutarimu D. P.
iškeltą administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė.
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. vasario 5 d. nutarime
rėmėsi D. P. paaiškinimais teisme, jog su minėtais darbuotojais buvo atsiskaityta jų
atleidimo iš darbo dieną, tačiau pastarieji atsisakė pasirašyti mokėjimo žiniaraštyje.
Teismas nurodė, kad pateikti duomenys patvirtino D. P. parodymus. Iš byloje
esančių duomenų buvo matyti, kad V. R. ir M. R. 2006 m. spalio 26 d. buvo atleisti
iš darbo už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus. Byloje buvo 2006 m. spalio 26
d. atsisakymo pasirašyti mokėjimo žiniaraštyje akto nuorašas. Šiuo aktu IĮ „Dinatos
statyba“ direktorius D. P. bei dar šeši įmonės darbuotojai patvirtino, kad 2006
m. spalio 26 d. su V. R. ir M. R. buvo visiškai atsiskaityta, jiems iš kasos išmokėti
pinigai, tačiau pastarieji kategoriškai atsisakė pasirašyti mokėjimo žiniaraštyje ir iš
įmonės biuro pasišalino. Byloje taip pat buvo mokėjimo žiniaraštis bei atsiskaitymo
su V. R. ir M. R. lapeliai. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, Vilniaus miesto
1-asis apylinkės teismas nurodė, kad V. R. ir M. R. parašų nebuvimas mokėjimo
žiniaraštyje negali būti pakankamu pagrindu tvirtinti, kad su minėtais darbuotojais
nebuvo atsiskaityta. Dėl šios priežasties teismas padarė išvadą, kad pats 2006 m.
lapkričio 24 d. Valstybinės darbo inspekcijos reikalavimas Nr. 0657-0061 buvo
neteisėtas ir neturėjo būti vykdomas, todėl administracinio teisės pažeidimo byla D.
P. atžvilgiu nutraukta.
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III.
Apeliaciniu skundu Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius prašo
panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 5 d. nutarimą ir
D. P. administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėti iš esmės.
Apeliantas atkreipia dėmesį, kad pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos
operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, 19 punktą, jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo
žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti. Šiame
teisės akte nenumatyta, kad pinigų išmokėjimo faktą galima patvirtinti atsisakymo
pasirašyti mokėjimo žiniaraštyje laisvos formos aktu. Apelianto nuomone, tuo
atveju, kai darbuotojams faktiškai yra išmokamas darbo užmokestis, tačiau jie
atsisako pasirašyti mokėjimo žiniaraštyje, tokie veiksmai traktuojami kaip svetimo
turto pagrobimas (Baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.). Anot VDI, IĮ „Dinatos
statyba“ direktorius nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad V. R. ir M. R. būtų
pripažinti kaltais įvykdę vagystę arba kad dėl šio įvykio buvo kreiptasi į teisėsaugos
organus, todėl vadovaujantis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo
taisyklių 19 punktu, turi būti laikoma, kad su V. R. ir M. R. nebuvo atsiskaityta.
Atsiliepime į apeliacinį skundą D. P. nurodo, kad su juo nesutinka dėl šių motyvų:
1. 2006 m. spalio 26 d. su V. R. ir M. R. buvo visiškai atsiskaityta, iš kasos buvo
išmokėti pinigai, tačiau jie kategoriškai atsisakė pasirašyti mokėjimo žiniaraščiuose,
todėl pinigų išmokėjimo faktas buvo užﬁksuotas šį incidentą mačiusių darbuotojų
parašais. Tai patvirtina ir byloje esantys mokėjimo žiniaraštis bei atsiskaitymo su
minėtais darbuotojais lapeliai.
2. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad nesant pinigų gavėjų parašų negalima
laikyti, jog pinigai buvo darbuotojams išmokėti. Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d.
nutarimu Nr. 179 patvirtintose Kasos darbo organizavimo ir kasos atlikimo taisyklėse
(19 p.) numatyta, kad pinigai, neįforminti kasos pajamų orderiais, laikomi kasos
pertekliumi ir įskaitomi į ūkio subjekto pajamas. Šiuo atveju kasos dokumentuose
nustatyta, kad pinigai V. R. ir M. R. buvo išmokėti, o jų parašų nebuvimas
paaiškinamas jų piktybiniais veiksmais – atsisakymu pasirašyti žiniaraščiuose.
3. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, jog šiame Vyriausybės nutarime
nenumatyta galimybė pinigų išmokėjimo faktą įrodinėti laisvos formos surašytu
aktu. Tokia galimybė šiuo nutarimu ir neturi būti numatyta, nes tai numato teismų
praktika.

58

Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.
D. P. traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 412 straipsnį už
Valstybinės darbo inspekcijos teisėto reikalavimo nevykdymą. Valstybinės darbo
inspekcijos 2006 m. lapkričio 24 d. reikalavime be kitų suformuluotas reikalavimas
atsiskaityti su V. R. ir M. R., išmokant jiems darbo užmokestį, delspinigius ir vidutinį
darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Apeliacinis skundas grindžiamas
argumentu, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d.
nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimų
taisyklių 19 punktą, jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra
pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti, taigi nesant pinigų gavėjo
parašo, pinigų neišmokėjimo fakto negalima nuginčyti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179
patvirtintos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimų taisyklės
reglamentuoja ūkio subjektų kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir
įforminimo tvarką. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja,
kad šios taisyklės reglamentuoja ﬁnansinius teisinius santykius ir nereglamentuoja
teisinių santykių, susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu. Šiuos santykius
reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso normos. Darbo kodekso 201
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai,
vieta ir tvarka nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse. Pagal Darbo kodekso
202 straipsnį, visiems darbuotojams darbdavys turi įteikti atsiskaitymo lapelius. Į
atsiskaitymo lapelius įrašomos darbuotojui apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos
sumos. Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintos Kasos
darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimų taisyklės nereglamentuoja
įrodinėjimo priemonių leistinumo teisme. Šiose taisyklėse taip pat nėra nuostatų,
kurios draustų darbo užmokesčio išmokėjimo faktą įrodinėti liudytojų parodymais,
rašytiniais įrodymais ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Pinigų gavėjų parašų
mokėjimo žiniaraštyje buvimas (nebuvimas) neabejotinai yra svarbus įrodymas,
galintis patvirtinti ar paneigti pinigų išmokėjimo faktą. Tačiau šis faktas taip pat gali
būti įrodinėjamas ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Apelianto argumentas, jog
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sprendžiant administracinės atsakomybės klausimą pinigų gavėjo parašo nebuvimas
automatiškai reiškia, kad pinigai nebuvo sumokėti, pripažįstamas nepagrįstu.
Pirmosios instancijos teismas nutraukė D. P. atžvilgiu iškeltą administracinio
teisės pažeidimo bylą, konstatavęs, kad atsiskaitymo faktą patvirtina byloje esantys
duomenys – D. P. parodymai, 2006 m. spalio 26 d. atsisakymo pasirašyti mokėjimo
žiniaraštyje akto nuorašas. Tačiau teismas, pažeisdamas ATPK 284 straipsnio 1
dalį, nesiėmė priemonių visapusiškai išsiaiškinti bylos aplinkybes. Iš byloje esančių
dokumentų nematyti, jog apie administracinio pažeidimo bylos nagrinėjimą,
išskyrus D. P., būtų buvę pranešta kitiems asmenims, kurie būtų galėję teismui
pateikti svarbių įrodymų byloje. Teismas nešaukė į bylą liudytojais V. R. ir M. R.,
kurie būtų galėję paliudyti apie bylai reikšmingus 2006 m. spalio 26 d. įvykius.
Nebuvo apklausti ir asmenys, pasirašę 2006 m. spalio 26 d. atsisakymo pasirašyti
mokėjimo žiniaraštyje aktą. Byloje nėra duomenų, kad apie teismo posėdį būtų
buvę pranešta institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą
(ATPK 280 str. 3 p.).
Skundžiamame nutarime nurodoma, kad D. P. teisme paaiškino, jog su
minėtais darbuotojais buvo atsiskaityta jų atleidimo iš darbo dieną, tačiau pastarieji
atsisakė pasirašyti mokėjimo žiniaraštyje. Byloje nėra teismo posėdžio protokolo,
todėl apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės patikrinti, kokius parodymus
teisme davė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, ar šie parodymai
išsamūs ir neprieštaringi. Nors ATPK 285 straipsnyje numatyta, kad nagrinėdamas
administracinio teisės pažeidimo bylą, kolegialus organas rašo protokolą,
tačiau tai nereiškia, jog bylą nagrinėjant apylinkės teisme (kai tai daro teisėjas
vienasmeniškai) teismo posėdžio protokolas neturi būti rašomas. Administracinė
atsakomybė pagal savo pobūdį yra panaši į baudžiamąją atsakomybę (žr. Vyriausiojo
administracinio teismo 2003 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
259-03; Administracinių teismų praktika Nr. 4, 64-67 p.), todėl bylose, kuriose
gali būti taikoma baudžiamajai atsakomybei artima sankcija, asmeniui turėtų būti
suteikiamos ne mažesnės jo teisių apsaugos garantijos. Už ATPK 412 straipsnyje
numatyto pažeidimo padarymą asmeniui gali būti skirta bauda nuo 100 iki 1 300
Lt, o ši sankcija gali būti palyginama su baudomis, skiriamomis už baudžiamuosius
nusižengimus, kurių dydis nuo 1 MGL iki 50 MGL (Baudžiamojo kodekso 47 str. 2
d., 3 d. 1 p.). Baudžiamojo proceso metu teisiamajame posėdyje privalo būti rašomas
protokolas (Baudžiamojo proceso kodekso 261 str.). Teismo posėdžio protokolas
vaidina svarbų vaidmenį, užtikrinant asmenų teisę į tinkamą ir sąžiningą teismo
procesą. Jame ﬁksuojami esminiai bylos nagrinėjimo momentai, asmenų atvykimas
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į teismo posėdį, įrodymų tyrimas ir kt. Toks ﬁksavimas užtikrina, jog teismas savo
procesinį sprendimą grįs tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje.
Teismo posėdžio protokolas ypač svarbus apeliacinio proceso metu, kadangi
administracinio teisės pažeidimo bylos apeliacine tvarka nagrinėjamos rašytinio
proceso tvarka, jeigu teisėjų kolegija nenusprendžia kitaip (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 137 str. 2 d.), todėl byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai,
liudytojų parodymai paprastai vertinami pagal byloje esančią medžiagą. Nesant
byloje teismo posėdžio protokolo, apeliacinės instancijos teismas turi labai ribotas
galimybes įvertinti byloje pirmosios instancijos teisme atliktą įrodymų tyrimą, ypač
liudytojų duotus parodymus ir kitų asmenų žodinius paaiškinimus.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog
nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Vilniaus miesto 1-ame apylinkės
teisme nebuvo tinkamai išaiškinta ir atskleista bylos esmė, neištirti ir neįvertinti
visi įrodymai. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, privalo
papildomai ištirti bylos aplinkybes, šaukti į teismą liudytojus ir vertinti įrodymų
visumą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus
apeliacinį skundą iš dalies patenkinti.
Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. vasario 5 d. nutarimą
panaikinti ir D. P. administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti tam pačiam teismui
nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

2.5. Dėl asmens teisės asmeniškai ar per atstovą dalyvauti teisme, sprendžiant
nemokamų viešųjų darbų pakeitimo į administracinį areštą klausimą
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstama, kad galimybė asmeniui
asmeniškai ar per atstovą dalyvauti teisme, sprendžiant jo laisvės apribojimo klausimą,
yra viena fundamentalių garantijų.
Galiojantis ATPK nereglamentuoja teismo proceso tvarkos, kai teismas ATPK 334
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straipsnio tvarka nagrinėja nemokamų viešųjų darbų pakeitimo į areštą klausimą.
Tačiau tai neatleidžia teismo nuo pareigos laikytis taisyklių, nustatytų Žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, bei taisyklių, pripažįstamų susiklosčiusios
teismų praktikos.
Nagrinėjant baudos pakeitimo į areštą klausimą, pažeidėjui būtina pranešti apie bylos
nagrinėjimą teismo šaukimu, kuris turi būti įteiktas pagal bendras šaukimų įteikimo
taisykles. Administraciniu areštu apribojama asmens laisvė, tokio klausimo sprendimo
nepranešus asmeniui, pažeidžia asmens teisę į teisingą teismo procesą, numatytą
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijoje.
Administracinė byla Nr. N3-1442/2007
Procesinio sprendimo kategorija 40
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko
(pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. B. apeliacinį skundą dėl Biržų
rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 1 d. nutarimo S. B. administracinio teisės
pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
S .B. 2006-08-17 Biržų rajono policijos komisariato pareigūno nutarimu
Nr. E 384824 nubaustas pagal ATPK 124 straipsnio 4 dalį 500 Lt bauda, įvertinant
pažeidimą 6 balais, pagal ATPK 129 straipsnį – 5 000 Lt bauda. S. B. galutinė
nuobauda paskirta 5 000 Lt bauda, įvertinant pažeidimą 6 balais.
Biržų rajono apylinkės teismo 2006-12-29 nutarimu S. B. paskirta bauda buvo
pakeista 400 valandų nemokamų viešųjų darbų.
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Biržų rajono policijos komisariatas kreipėsi į teismą, prašydamas Biržų rajono
apylinkės teismo 2006-12-29 nutarimu paskirtus 400 valandų nemokamų viešųjų
darbų pakeisti administraciniu areštu ATPK 334 straipsnyje nustatyta tvarka.
Biržų rajono apylinkės teismas 2007 m. kovo 1 d. nutarimu nutarė S. B.
keturių šimtų valandų nemokamus viešuosius darbus pakeisti trisdešimties parų
administraciniu areštu, jo pradžią skaičiuojant nuo sulaikymo dienos. Teismas
nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, jog pažeidėjas viešuosius darbus turėjo atlikti
Biržų miesto seniūnijoje, tačiau 2007-02-15 seniūnė K. Padbarotkina raštu Biržų
r. policijos komisariatą informavo, kad S. B. į seniūniją nebuvo atvykęs. Pažeidėjui
nemokami viešieji darbai buvo paskirti gavus asmeninį sutikimą. Teismas padarė
išvadą, kad S. B., siekdamas išvengti paskirtos nuobaudos už administracinį teisės
pažeidimą, piktybiškai neatlieka paskirtų nemokamų viešųjų darbų.
S. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2007
m. kovo 1 d. nutarimą. Apeliantas nurodo, kad viešieji darbai jam buvo paskirti
Biržų rajono apylinkės teismo 2006-12-29 nutarimu. Teismo nutarime nenurodyta,
kur jis privalo darbus atlikti, jokio nurodymo dėl to jis iki šiol nėra gavęs. Posėdyje,
kuriame bauda buvo pakeista viešaisiais darbais, dalyvauti negalėjo, nes nuo
2006-12-21 buvo sulaikytas baudžiamojoje byloje Nr. 54-1-645-06 ir suimtas iki
2007-01-10. Jis nenuvyko į Biržų miesto seniūniją ir dėl kitų svarbių priežasčių
– jo tėvas yra invalidas, kuriam invalidumas paskirtas neterminuotai, dėl apelianto
suėmimo buvo pablogėjusi jo tėvo sveikata. Apeliantas įsipareigoja atlikti jam
paskirtus viešuosius darbus.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnyje nustatyta, kad teismas,
apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios
sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą
tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė; teismo nesaisto apeliacinio skundo
argumentai, ir jis privalo patikrinti visą bylą.
Teismas pažymi, kad skundžiamu teismo nutarimu asmeniui už pažeidimą
paskirtas 30 parų areštas. Teismo pritaikyta nuobauda yra asmeniui apribota laisvė,
ir jis šiuo atveju turi teises, numatytas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnyje ir 6 straipsnyje, inter alia asmeniškai ar
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per atstovą dalyvauti teismo posėdyje, žinoti, kada ir kur bylą, susijusią su laisvės
apribojimu, nagrinėja teismas.
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstama, kad galimybė
asmeniui asmeniškai ar per atstovą dalyvauti teisme, sprendžiant jo laisvės apribojimo
klausimą, yra viena fundamentalių garantijų (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1986
m. spalio 21 d. sprendimas byloje Sanchez-Reisse prieš Šveicariją, § 51).
Galiojantis ATPK nereglamentuoja teismo proceso tvarkos, kai teismas ATPK
334 straipsnio tvarka nagrinėja nemokamų viešųjų darbų pakeitimo į areštą klausimą.
Tačiau tai neatleidžia teismo nuo pareigos laikytis taisyklių, nustatytų Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, bei taisyklių, pripažįstamų
susiklosčiusios teismų praktikos.
Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjant baudos pakeitimo
į areštą klausimą, teismų praktikoje yra laikomasi taisyklių, jog pažeidėjui būtina
pranešti apie bylos nagrinėjimą teismo šaukimu, kuris turi būti įteiktas pagal
bendras šaukimų įteikimo taisykles (Administracinių teismų praktika Nr. 3,
260 p., taip pat – Administracinė byla Nr. N3-581/2006). Paminėtoje byloje
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad administraciniu
areštu apribojama asmens laisvė, tokio klausimo sprendimo nepranešus asmeniui,
pažeidžia asmens teisę į teisingą teismo procesą, numatytą Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje.
Nagrinėjamoje byloje S. B. nemokami viešieji darbai buvo pakeisti į
administracinį areštą. Skundžiamu teismo nutarimu ilgam laikotarpiui buvo apribota
asmens laisvė. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad S. B. būtų buvę pranešta
apie teismo posėdį. Teismas nesudarė galimybės S. B. pareikšti prieštaravimus dėl
arešto skyrimo, kuriuos jis išdėstė savo apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos
teismas jų neišnagrinėjo ir dėl jų nepasisakė. Priimtas nutarimas neteisėtas, todėl
panaikinamas.
Paminėti procesiniai pažeidimai yra esminiai. Apeliacinės instancijos teismas,
nagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, jų ištaisyti negali, todėl byla gražinama
pirmosios instancijos teismui teikimui dėl viešųjų darbų pakeitimo į administracinį
areštą nagrinėti iš naujo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144
straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
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S. B. apeliacinį skundą patenkinti.
Biržų rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 1 d. nutarimą panaikinti.
Grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui teikimui dėl viešųjų darbų pakeitimo į
administracinį areštą nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus
administravimo srityje
3.1. Dėl mokesčių teisinių santykių
3.1.1. Dėl nelegaliai pagaminto alkoholio apmokestinimo akcizo
mokesčiu
Fiskalinio neutralumo principas neleidžia mokestine prasme skirtingai vertinti teisėtai
ir neteisėtai pagaminto etilo alkoholio. Etilo alkoholis, nors ir pagamintas neteisėtai,
gali būti akcizo objektu.
Tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą,
baudžiamąjį nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu
metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato.
Akcizų įstatymas nenumato, kad sunaikintas neteisėtai pagamintas etilo alkoholis yra
atleidžiamas nuo akcizų.
Administracinė byla Nr. A6-238/2007
Procesinio sprendimo kategorij 9.4; 23.1
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gegužės 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko, Sigitos Rudėnaitės,
Algirdo Taminsko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
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dalyvaujant atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
ﬁnansų ministerijos atstovui Šarūnui Jazukevičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų
ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006
m. liepos 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. B. skundą
atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų
ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Tauragės apskrities valstybinei
mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė
Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos 2006 m. kovo 24 d.
sprendimą Nr. 68-36 bei Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2006
m. vasario 6 d. sprendimą Nr. (12.26-5)-(5-10)-6. Nurodė, kad atsakovas netinkamai
taikė Akcizų įstatymo nuostatas. Pareiškėjo nuomone, šis įstatymas yra taikomas
tik prekėms, kurios pagal galiojančius įstatymus laikomos tokiomis. Baudžiamojo
kodekso 201 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę už naminės degtinės
gaminimą, laikymą, gabenimą ar kitokį jos realizavimą. Naminė degtinė, pagaminta
pažeidžiant Baudžiamojo kodekso normas, nėra prekė, o nusikalstamu būdu
pagamintas alkoholio pakaitalas, kuris neturi būtinų prekei požymių. Tokiu būdu
pagaminta degtinė negali būti apmokestinta. Atsakovas nepagrįstai taikė Akcizų
įstatymo nuostatas ir prilygino naminės degtinės gamybą pramoninio alkoholio
gamybai. Nesuprantama atsakovo nuostata, kad asmuo, pagaminęs ar pradėdamas
gaminti naminę degtinę, turi atvykti į mokesčių inspekciją ir deklaruoti pagamintą
ar norimą pagaminti naminę degtinę. Darant prielaidą, kad tokia nuostata teisinga,
asmuo, deklaravęs, kad pagamino tam tikrą kiekį naminės degtinės ir pagal mokesčių
inspekcijos skaičiavimus sumokėjęs akcizo mokesčius, taptų legaliu šio produkto
gamintoju ir laikytoju. Tačiau taip nėra, ir mokesčio sumokėjimas bei alkoholio
gaminimo bei laikymo deklaravimas neatleidžia asmens nei nuo administracinės,
nei nuo baudžiamosios atsakomybės. Pareiškėjo įsitikinimu, nuteistasis, pagaminęs
naminę degtinę, kurioje yra nustatytas tam tikras kiekis etilo alkoholio bei už
tai nuteistas kriminaline bausme, neprivalo būti papildomai apmokestinamas
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jokiais mokesčiais.
Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų
ministerijos pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad Tauragės apskrities
valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Inspekcija), remdamasi Tauragės rajono
apylinkės teismo 2005 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. l -75105/2005, atliko pareiškėjo 2004 m. gruodžio 1 d. – 2005 m. sausio 31 d. laikotarpio
akcizų apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą ir surašė 2006 m.
sausio 6 d. patikrinimo aktą Nr. 20-05-10-57, kuriame papildomai apskaičiavo 1
488 Lt akcizų ir 163 Lt akcizų delspinigių. Inspekcija, išnagrinėjusi patikrinimo
aktą, 2006 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. (12.26-5)-(5-10)-6 patvirtino patikrinimo
akte papildomai apskaičiuotus 1 488 Lt akcizų ir 163 Lt akcizų delspinigių bei nuo
patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos akcizų sumos skyrė pareiškėjui 20
procentų dydžio – 298 Lt baudą. Atsakovas 2006 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 68-36
patvirtino Inspekcijos sprendimą. Ginčas kilęs dėl pareiškėjo nuo 2004 m. gruodžio
1 d. iki 2005 m. sausio 31 d. pagamintos naminės degtinės apmokestinimo akcizais.
Kadangi pareiškėjas per nurodytą laikotarpį pagamino akcizais apmokestinamą
prekę – etilo alkoholį (14,61 litrų 44,5 procentų stiprumo naminės degtinės, 400
litrų 10 procentų stiprumo raugo) ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje,
todėl jam pagal 2004 m. sausio 29 d. Akcizų įstatymo Nr. IX-1987 2 straipsnio
1 dalies 1 punkto, 4 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio 1 dalies 6 punkto, to paties
straipsnio 7 dalies, 9 straipsnio 7 dalies nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir
mokėti akcizą. Ši prievolė turi būti vykdoma neatsižvelgiant į tai, kad etilo alkoholis
pagamintas nelegaliai. Akcizų įstatymas nenumato išimčių ir sąlygų, kad akcizais
būtų apmokestinamos šiame įstatyme išvardintos prekės priklausomai nuo jų
pagaminimo būdo, t. y. legaliai ar nelegaliai. Atsakovas pažymėjo, jog teiginys, neva,
Akcizų įstatymas yra taikomas tik prekėms, kurios pagal galiojančius įstatymus
yra laikomos tokiomis, kad, pažeidžiant Baudžiamojo kodekso normas, pagaminta
naminė degtinė nėra prekė, nes neturi būtinų prekei požymių, nepagrįstas jokiomis
teisės normomis. Akcizais apmokestinamo etilo alkoholio sąvoka apibrėžta Akcizų
įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje. Baudžiamosios atsakomybės taikymas neeliminuoja
mokestinės atsakomybės taikymo, nes tai yra dvi savarankiškos teisinės atsakomybės
rūšys. Mokestis nėra bausmė už Baudžiamajame kodekse uždraustos veikos
padarymą. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 23 dalį, mokestis
– tai mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Ši
prievolė yra vykdoma konkrečiame mokesčių įstatyme nustatyta tvarka. Mokestinių
prievolių įvykdymas (akcizo ir su juo susijusių sumų apskaičiavimas ir sumokėjimas)
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negali pakeisti Baudžiamajame kodekse numatytų sankcijų už neteisėtą veiką ir
atvirkščiai.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 3 d. sprendimu
pareiškėjo skundą tenkino – panaikino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos 2006 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. 6836, kuriuo patvirtintas Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2006
m. vasario 6 d. sprendimas Nr. (12.26-5)-(5-10)-6 ir Tauragės apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos 2006 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. (12.26-5)-(5-10)-6, kuriuo
patvirtintas patikrinimo aktas Nr. 20-05-10-57 ir juo R. B. apskaičiuotas 1 488 Lt
akcizo mokestis, 163 Lt akcizo mokesčio delspinigių bei paskirta 298 Lt akcizo
mokesčio bauda.
Teismas nurodė, kad šios bylos ginčo dalykas – ar namų gamybos alkoholiniai
gėrimai gali būti laikomi akcizų objektu 2004 m. sausio 29 d. Akcizų įstatymo Nr.
IX-1987 prasme. Naminė degtinė yra neįteisinta ir pašalinta iš apyvartos. Akcizais
apmokestinamų prekių sąvokas pateikia Akcizų įstatymo 3 straipsnis. Šio straipsnio
10 dalyje apibrėžta akcizais apmokestinamo etilo alkoholio sąvoka. Akcizų įstatymo
2 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai
yra apmokestinami akcizais. Akcizų įstatymo 2 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodoma,
kokios prekės gali tapti akcizų objektu. Teismas konstatavo, kad, įvertinus tai, jog
įstatymas nenustato, kad nesantys civilinėje apyvartoje daiktai gali tapti akcizų
objektais, nepriklausomai, kur jie pagaminti, namų gamybos degtinė nepriskirtina
akcizinėms prekėms. Tokią veiką įstatymų leidėjas kriminalizavo, nustatydamas
atsakomybę baudžiamąja tvarka, tačiau pažeidėjui pasekmių mokesčių mokėjimo
prasme nenumatė.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos ﬁnansų ministerijos prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą
panaikinti ir priimti naują – atsakovo 2006 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. 68-36 palikti
nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Neteisingas teismo teiginys, kad namų gamybos degtinė negali būti laikoma
akcizų objektu. Pagal Akcizų įstatymą namų gamybos degtinė patenka į šio įstatymo
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3 straipsnio 10 dalies l punkte nurodytus produktus, t. y. klasiﬁkuojamus KN 2208
pozicijoje (KN 2208 – tai nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais mažesnė kaip 80 proc. tūrio; spiritai, likeriai ir kiti
spiritiniai gėrimai – vadovaujantis Europos Komisijos Reglamentu Nr. 1719/2005),
todėl laikoma etilo alkoholiu ir tampa akcizų objektu, kaip tai yra nustatyta šio
įstatymo 2 straipsnio l dalies l punkte.
2. Baudžiamosios atsakomybės taikymas neeliminuoja mokestinės
atsakomybės taikymo, nes tai yra dvi savarankiškos teisinės atsakomybės rūšys.
3. Bet koks nelegaliai pagamintas ir konﬁskuotas etilo alkoholis turi būti
apmokestinamas akcizais (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo byla Nr. 455/98).
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą atmesti. Teigia,
kad naminė degtinė nėra akcizų mokesčio objektas.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities
valstybinė mokesčių inspekcija prašo apeliacinį skundą tenkinti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja
IV.
Apeliacinis skundas tenkinamas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas
panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo skundas atmetamas.
Lietuvos Respublikos 2004 m. sausio 29 d. įstatymu Nr. IX-1987 Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymas (toliau – ir Akcizų įstatymas) buvo išdėstytas nauja
redakcija. Iš Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo
aiškinamojo rašto matyti, kad nauja įstatymo redakcija buvo priimta ruošiantis
Lietuvos narystei Europos Sąjungoje ir ja buvo siekiama galutinai suderinti akcizų
teisinį reguliavimą Lietuvoje su Europos Sąjungos acquis communitaire (galiojančia
Europos Sąjungos teise) šioje srityje. Naujos Akcizų įstatymo redakcijos (Lietuvos
Respublikos 2004 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. IX-1987 redakcija) 3 priede išvardinti
Europos Sąjungos institucijų teisės aktai, su kurių nuostatomis suderintas Akcizų
įstatymas, ir kurių nuostatų įgyvendinimui jis yra skirtas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės
Europos Sąjungoje“ (kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis) 2 dalyje nustatyta,
kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės
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sistemos dalis, ir kad jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos
Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų
kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
teisės aktus. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad šiose nuostatose yra expressis
verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo
pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių,
kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu,
nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė
galia), išskyrus pačią Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2006
m. gruodžio 21 d. nutarimai). Todėl Akcizų įstatymo, kuris, kaip minėta, priimtas
įgyvendinant atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, nuostatas būtina aiškinti,
atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytą teisinį reguliavimą šioje
srityje. Kadangi pagal Europos Bendrijų steigimo sutarties 234 straipsnio 1 dalies
b punktą, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas)
jurisdikcijai priklauso priimti preliminarų nutarimą dėl Bendrijos institucijų aktų
galiojimo ir išaiškinimo, taikydamas Europos Sąjungos teisės normas, teismas
taip pat privalo vadovautis Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais ir
preliminariais nutarimais (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 4 straipsnio 3 dalis).
Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 29 d. sprendimu išnagrinėtoje byloje
Tullihallitus prieš Kaupo Salumets ir kt., Nr. C-455/98, buvo nagrinėjamas klausimas
dėl kontrabandos būdu (t. y. neteisėtai) į Bendrijos teritoriją importuoto etilo
alkoholio apmokestinimo, taip pat ir apmokestinimo akcizo mokesčiu. Teisingumo
Teismas šioje byloje pažymėjo, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką,
ﬁskalinio neutralumo principas draudžia bet kokį bendro pobūdžio skirtumą tarp
teisėtų ir neteisėtų sandorių. Vien tai, kad tam tikras sandoris laikomas teisės
pažeidimu, nereiškia, kad jis atleidžiamas nuo mokesčių; toks atleidimas taikomas
tik tada, kai dėl tam tikrų prekių ar paslaugų ypatingų savybių, tarp teisėto ir
neteisėto sektorių negalima jokia konkurencija. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad
etilo alkoholis nėra produktas, kurio prekyba būtų draudžiama iš esmės ar dėl jo
specialių savybių. Anot Teisingumo Teismo, toks iš esmės legalus produktas kaip
etilo alkoholis, dėl priežasčių susijusių su jo kilme, kokybe ar grynumu, negali
būti lyginamas su narkotine medžiaga. Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį,
kad negalima paneigti fakto, jog egzistuoja konkurencija tarp kontrabandinio ir
teisėtai platinamo alkoholio, ir šia prasme būtent legali alkoholio prekybos rinka
yra kontrabandinių produktų taikinys. Todėl kontrabandos būdu į Bendriją
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importuotam etilo alkoholiui taikytini visi muito ir kiti mokesčiai, kurie įprastai
mokėtini pagal Europos Sąjungos teisę. Teisingumo Teismas konstatavo, kad 1992
m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su
akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir
kontrolės (toliau – ir Tarybos direktyva Nr. 92/12 arba Direktyva), 1992 m. spalio 19
d. Tarybos direktyva 92/83/EEB (toliau – ir Tarybos direktyva Nr. 92/83) dėl akcizo
mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo privalo būti
aiškinamos, kaip reiškiančios, kad jų nuostatos dėl mokestinės atsakomybės taip pat
yra taikytinos ir į Bendrijos teritoriją iš ne valstybių narių kontrabanda importuotam
etilo alkoholiui.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nei aktuali nagrinėjamai bylai ES teisė,
nei Akcizų įstatymas, apibrėždami akcizų objektą, tiesiogiai neišskiria tik teisėtai
pagaminto alkoholio. Savo ruožtu, kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos,
sprendžiant apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais klausimus, ﬁskalinio
neutralumo principas paprastai neleidžia daryti takoskyros tarp teisėtų ir neteisėtų
sandorių bei teisėtų (teisėtai įsigytų ar sukurtų) ir neteisėtų (neteisėtai įsigytų ar
sukurtų) prekių. Ši taisyklė netaikoma, kai prekės pasižymi atitinkamais požymiais,
dėl kurių jų civilinė apyvarta valstybėse narėse yra absoliučiai draudžiama, ir šios
prekės jokia forma niekada negalės teisėtai dalyvauti civilinėje apyvartoje, kai
tarp teisėto ir neteisėto ekonomikos sektorių negalima jokia konkurencija. Tačiau
etilo alkoholis nėra absoliučiai uždraustas produktas. Jis yra civilinės apyvartos
objektas, gali būti laikomas preke. Ūkio subjektai ir kiti asmenys, laikydamiesi teisės
aktų reikalavimų, gali etilo alkoholį gaminti, perdirbti, laikyti, pirkti, parduoti,
importuoti ir eksportuoti. Egzistuojant teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai,
neteisėtai pagamintas alkoholis konkuruoja su teisėtai apyvartoje esančiu alkoholiu,
gali daryti įtaką teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai. Todėl ﬁskalinio neutralumo
principas šiuo atveju neleidžia mokestine prasme skirtingai vertinti teisėtai ir
neteisėtai pagaminto etilo alkoholio. Atsižvelgdama į aukščiau paminėtą, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatuoja, kad etilo alkoholis, nors ir pagamintas neteisėtai
(pavyzdžiui, naminė degtinė), gali būti akcizo objektu.
Tarybos direktyvos Nr. 92/12 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad šios
Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, tarp kurių yra ir alkoholis bei
alkoholiniai gėrimai, tampa akcizų objektu (akcizais apmokestinamu produktu),
juos pagaminus 2 straipsnyje apibrėžtoje Bendrijos teritorijoje arba jų importo į
tą teritoriją metu. Tarybos direktyvos Nr. 92/12 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad
akcizas tampa mokėtinu, kai produktai išleidžiami vartojimui. Tarybos direktyvos
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Nr. 92/12 6 straipsnio 1 dalies 2 paragrafas nustato, kad akcizais apmokestinamų
produktų išleidimas vartojimui yra: a) bet koks šių produktų išgabenimas, įskaitant
ir neteisėtą, iš laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimo; b) bet kokia šių produktų
gamyba, įskaitant ir neteisėtą, kitaip nei taikant šiems produktams laikino akcizo
mokėjimo atidėjimo režimą; c) šių produktų importas, įskaitant ir neteisėtą, jeigu
jiems nebuvo pritaikytas laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimas. Taigi akcizais
apmokestinamo produkto teisėtas ar neteisėtas pagaminimas už akcizo mokėjimo
laikino atidėjimo režimo ribų, atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, suponuoja
prievolės mokėti taikytiną akcizą atsiradimą.
Teisingumo Teismas 2001 m. balandžio 5 d. sprendime byloje G. van de
Water prieš Staatssecretaris van Financiën, Nr. C-325/99, aiškindamas paminėtos
Direktyvos nuostatas, pažymėjo, kad pagal Tarybos direktyvos Nr. 92/12 nuostatas,
jos 11 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnį, akcizais apmokestinami produktai, už kuriuos
akcizai dar nesumokėti, privalo būti gaminami, perdirbami, laikomi akcizais
apmokestinamų prekių sandėlyje, tinkamai įsteigtame pagal ES valstybės narės,
kurioje yra šis sandėlis, leidimą. Teisingumo Teismas nurodė, kad iš Tarybos
direktyvos Nr. 92/12 esmės bei jos nuostatų, susijusių su akcizais apmokestinamo
sandėlio ir akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo apibrėžimu bei veikimu,
pavyzdžiui, 4 straipsnio b ir c punktų, 11 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio, 15
straipsnio 1 dalies, yra aišku, kad akcizais apmokestinamas produktas, kuris yra
laikomas už akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo ribų, privalo būti kažkuriuo
metu ir kažkokiu būdu išleistas vartoti, kaip tai suprantama pagal Tarybos direktyvos
6 straipsnio 1 dalį. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Bendrijos įstatymų
leidėjas aiškiai nurodė, kad bet kokia akcizais apmokestinamų produktų gamyba,
perdirbimas, laikymas ar cirkuliacija už akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo
ribų suponuoja akcizo tapimą mokėtinu. Todėl nacionaliniam teismui nustačius,
kad toks produktas nukrypo nuo akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo
nesumokant akcizo, akivaizdu, kad tokio produkto laikymas reiškia jo išleidimą
vartoti, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 6 straipsnio 1 dalį, ir akcizas tapo
mokėtinu. Teisingumo Teismas konstatavo, kad Tarybos direktyvos Nr. 92/12 6
straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama, kad vien tik pagal Direktyvos 3 straipsnio
1 dalį akcizais apmokestinamo produkto laikymas reiškia jo išleidimą vartoti, kai
šiam produktui taikytinas akcizas nebuvo sumokėtas pagal taikytinas Bendrijos ir
nacionalinės teisės nuostatas.
Paminėtos nuostatos iš esmės atsispindi ir Akcizų įstatyme. Akcizų įstatymo
3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlis –
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patalpa (patalpos) ir (arba) teritorija (teritorijos), kuriose šio įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka leidžiama laikyti (gaminti, perdirbti, maišyti, saugoti), taip
pat į jas atgabenti ar iš jų išgabenti Europos Bendrijų muitų teritorijoje laisvai
cirkuliuojančias akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų
mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų
prekių sandėlį išduodamas ir panaikinamas centrinio mokesčio administratoriaus
nustatyta tvarka, visi akcizais apmokestinamų prekių sandėliai registruojami ir
išregistruojami centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka (Akcizų
įstatymo 4 str. 2 d., 5 str. 1 d.). Akcizų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad
įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos akcizais apmokestinamos prekės, už kurias
akcizai dar nesumokėti, privalo būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, saugomos
akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje. Šios taisyklės išimtys numatytos Akcizų
įstatymo 4 straipsnio 5-7 dalyse, ir yra iš esmės susijusios su atleidžiamomis nuo
akcizų prekėmis, tarp kurių nėra savo reikmėms pasigaminto etilo alkoholio, ir
prekių, kurioms gaminti panaudojamas jau apmokestintas akcizu produktas, gamyba.
Akcizų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, kad prievolė mokėti akcizus
Lietuvos Respublikoje atsiranda už akcizais apmokestinamas prekes, pagamintas
Lietuvos Respublikoje ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, išskyrus
atvejus, kai pagal šį įstatymą akcizais apmokestinamų prekių gamyba (maišymas ar
perdirbimas) neprivalo vykti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, Tauragės rajono apylinkės teismo 2005 m.
gegužės 4 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas
neteisėtai pasigamino 14,61 litro naminės degtinės (44,5 % stiprumo) ir 400 litrų
raugo (10 % stiprumo), jo sudėtyje esant 40 litrų absoliutaus etilo alkoholio (toliau šis
alkoholis kartu vadinamas Ginčo alkoholiu). Pareiškėjas šios aplinkybės neginčijo.
Vadovaujantis ABTĮ 58 straipsnio 4 dalimi, paminėtos aplinkybės laikytinos
nustatytomis.
Tarybos direktyvos Nr. 92/83 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės
narės apmokestina etilo alkoholį akcizu pagal šios direktyvos nuostatas. Tarybos
direktyvos Nr. 92/83 20 straipsnis nustato, kad šioje direktyvoje terminas „etilo
alkoholis“ apima: visus produktus, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija
viršija 1,2 %, ir kurie yra priskiriami KN 2207 ir 2208 kodams, net tais atvejais,
kai šie produktai yra produkto, priskirtino kitam KN skirsniui, sudedamoji dalis;
produktus, priskiriamus KN 2204, 2205 ir 2206 kodams, ir kurių faktinė tūrinė
alkoholio koncentracija viršija 22 %; geriamojo spirito turinčius produktus
nepriklausomai nuo to, ar tai mišinys, ar ne. Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies
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1 punkte nustatyta, kad akcizo objektu yra etilo alkoholis. Akcizų įstatymo 3
straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad etilo alkoholis – visi šie produktai: 1) KN 2207
ir 2208 pozicijose klasiﬁkuojami produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 1,2 procento tūrio; 2) KN 2204, 2205
ir 2206 pozicijose klasiﬁkuojami produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 22 procentai tūrio; 3) kitose negu KN
2203-2208 pozicijose klasiﬁkuojami produktai, kurių sudėtyje yra šios dalies 1 ir
(ar) 2 punkte nurodytų produktų ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, yra didesnė kaip 1,2 procento tūrio, o jei tai ne skysti produktai
– etilo alkoholis sudaro daugiau kaip 1 procentą jų masės. Įvertinus jau minėtoje
Tauragės rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje nustatytas aplinkybes, šioje
byloje nekyla abejonių, kad Ginčo alkoholis atitinka Tarybos direktyvos Nr. 92/83 20
straipsnyje ar Akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje pateiktą etilo alkoholio sąvoką,
ir išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, kad Ginčo alkoholis nėra etilo
alkoholis. Be to, nagrinėjamoje byloje nenustatyta ir pareiškėjas neįrodinėjo, kad už
Ginčo alkoholį akcizas buvo sumokėtas, kad jis buvo pagamintas ir laikomas tinkamai
įregistruotame akcizais apmokestinamame sandėlyje, kad toks alkoholis galėjo
būti gaminamas ir laikomas ne akcizais apmokestinamame sandėlyje. Taigi buvo
visos būtinos sąlygos prievolei mokėti akcizą už Ginčo alkoholį, kaip etilo alkoholį,
atsirasti, nes, kaip minėta aukščiau, vien tik etilo alkoholio neteisėtas pagaminimas
nereiškia, kad dėl to jis negali būti akcizo objektu ir negali atsirasti prievolė mokėti
akcizą. Todėl atsakovas, kaip Ginčo alkoholio gamintojas, vadovaujantis Akcizų
įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, 11 straipsnio 1 dalimi, privalėjo
sumokėti akcizą už pasigamintą Ginčo alkoholį. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada,
kad naikinti pareiškėjo apskųstus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos ﬁnansų ministerijos 2006 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. 68-36 ir Tauragės
valstybinės mokesčių inspekcijos 2006 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. (12.26-5)-(510)-6 nebuvo pagrindo.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad pareiga mokėti mokesčius,
atleidimo nuo jų pagrindai bei su tuo susiję klausimai yra reguliuojami mokesčių
teisės aktais, todėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės klausimus
reglamentuojantys įstatymai šiuo atveju netaikytini. Pareiga mokėti mokesčius
atsiranda pagal mokesčių įstatymus, o baudžiamoji ar administracinė atsakomybė –
pagal kitus įstatymus, reguliuojančius su atitinkama atsakomybės rūšimi susijusius
klausimus, t. y. skiriasi šių teisinių reiškinių pagrindai, skiriasi ir jų esmė bei
tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą
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nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali
egzistuoti vienu metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato. Pastebėtina
ir tai, kad Akcizų įstatymas nenumato, kad sunaikintas neteisėtai pagamintas etilo
alkoholis yra atleidžiamas nuo akcizų. Nustatyti tokį atleidimo nuo akcizų pagrindą
neįpareigoja ir nagrinėjamoje byloje aktualios ES direktyvos. Ta aplinkybė, kad
pagal Akcizų įstatymo 31 straipsnį nuo akcizų atleidžiamas apdorotas tabakas,
jeigu jis sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai, neleidžia daryti išvadą,
kad pažeidžiamas lygiateisiškumo principas. Pirma, dar negalima laikyti, kad
pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, jei nevienodai reguliuojami klausimai, susiję
su skirtingais objektais (šiuo atveju alkoholiu ir tabaku). Antra, Akcizų įstatymo 31
straipsnio pagrindu priimtų Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų
taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu
Nr. VA-155, 5 punktas nustato, kad nuo apmokestinimo akcizais gali būti atleidžiamas
toks sunaikintas apdorotas tabakas, kurį po naujo Lietuvos Respublikos teisės akto,
reglamentuojančio apdoroto tabako licencijavimo, gamybos, prekybos, gabenimo ar
vartojimo klausimus įsigaliojimo draudžiama laikyti, gabenti ar parduoti arba kuris
dėl kitų priežasčių (pasibaigęs galiojimo terminas, bloga kokybė, pasibaigęs kokybės
sertiﬁkato galiojimas ir pan.) yra išimtas iš apyvartos. Norėdamas pasinaudoti
atleidimu nuo akcizų, ūkio subjektas turi išimti iš apyvartos visus sunaikintinus
tabako gaminius ir pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – ir
AVMI) prašymą sunaikinti apdorotą tabaką prižiūrint AVMI atstovui (Taisyklių 7
p.). Be to, pats ūkio subjektas turi organizuoti tabako sunaikinimą (Taisyklių 11
p.). Taigi Akcizų įstatymo 31 straipsnyje bei Taisyklėse reglamentuojamas visiškai
kitoks akcizais apmokestinamo produkto sunaikinimas, nei buvo atliktas šioje
byloje, todėl negalima šių dviejų situacijų lyginti ir, remiantis jų palyginimu, įžvelgti
lygiateisiškumo principo pažeidimą.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nusprendžia:
Atsakovo apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 3 d. sprendimą
panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo R. B. skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.2. Dėl muitinės veiklos teisinių santykių
3.2.1. Dėl Muitinės departamento direktoriaus įsakymų, kuriais
tvirtinamos importuojamų prekių palyginamosios kainos, nenorminio
pobūdžio
Muitinės departamento direktoriaus įsakymais, kuriais tvirtinamos importuojamų
prekių palyginamosios kainos, nėra nustatomos teisės normos. Tai muitinės vidaus
aktai, naudojami kaip pagalbinė priemonė muitinės pareigūnams nustatant, ar
tarp deklaruojamos prekių muitinės vertės ir atitinkamo laikotarpio vidutinės kitų
importuotojų nurodomos tokių prekių vertės nėra žymaus skirtumo, ir ar nėra pagrindo
priimti sprendimą dėl papildomo prekių muitinės vertės tikrinimo. Prekes įvežantiems
asmenims muitinės departamento nustatytos palyginamosios kainos nėra privalomos,
jie gali deklaruoti ir kitokią prekių vertę nei nustatyta palyginamoji, tačiau muitinei
pareikalavus privalo deklaruotąją vertę pagrįsti.
Administracinė byla Nr.A2-712/2007
Procesinio sprendimo kategorija 10.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. liepos 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus
(kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Ramunei Marčiulynaitei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Laisvoji didmena“ apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Laisvoji
didmena“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos,
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dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus teritorinei muitinei dėl
sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, išnagrinėjęs pareiškėjo
skundą, 2006 m. sausio 10 d. sprendimu Nr.1A-18.5-8 patvirtino Vilniaus
teritorinės muitinės 2005 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 2TR-19-1407, kuriuo
pareiškėjui nurodyta sumokėti į biudžetą 1 126 Lt muitą ir 1 553 Lt pridėtinės vertės
mokestį (toliau – ir PVM). Pareiškėjas dėl šio Muitinės departamento prie Finansų
ministerijos sprendimo padavė skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Vyriausybės.
Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. S-69(7-35/2006) patvirtino Muitinės departamento prie Finansų ministerijos 2006 m.
sausio 10 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-8.
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir
prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d.
sprendimą Nr. S-69-(7-35/2006) ir perduoti pareiškėjo skundą Mokestinių ginčų
komisijai prie Vyriausybės nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti jam
iš atsakovo žyminį mokestį.
Pareiškėjas nurodė, kad nustatant jo importuotų prekių muitinę vertę
nepagrįstai buvo netaikytas sandorio vertės metodas. Pareiškėjas nurodė, kad
pirkimo sutartis, pagal kurią jis įvežė prekes, sudaryta anksčiau nei buvo priimti
Muitinės departamento prie Finansų ministerijos įsakymai dėl palyginamųjų kainų,
kuriais buvo vadovautasi vertinant prekių kainą, todėl šiais įsakymais negalima
remtis.
Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas jam nepateikė pirkimo-pardavimo sutarties
ir jos vertimo į lietuvių kalbą. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties negalėjo
vertinti nei atsakovas, nei vėliau atsakovo sprendimo teisėtumą tyrusi Mokestinių
ginčų komisija. Atsakovas nurodė, kad jo nustatytos palyginamosios prekių kainos
yra skirtos muitinės pareigūnams, o ne importuotojams.
Tretysis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu nesutiko.
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Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas iš Didžiosios Britanijos į
Lietuvos Respubliką įvežė pakistanietiškos kilmės prekes ir pagal 2001 m. lapkričio
1 d. sąskaitą Nr.001 įformino bendrojo dokumento (toliau – ir BD) importo rinkinį
1VR52700599 muitinio sandėliavimo procedūrai. Dėl dalies prekių 2002 m. spalio
18 d. buvo įforminta išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės procedūra pagal BD
importo rinkinį Nr.2VR52408434. Šio BD importo rinkinio Nr.2VR52408434
įforminimo metu buvo pastebėta, kad deklaruotų prekių kaina yra mažesnė už
Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr.613 „Dėl palyginamųjų importuojamų kainų patvirtinimo“ patvirtintas
importuojamų prekių kainas, todėl buvo nuspręsta atlikti papildomą muitinės vertės
patikrinimą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas buvo įpareigotas
pateikti muitinei prekių įsigijimo sutartį bei apmokėjimo už prekes dokumentus
ir pateikti duomenis iš bankų apie piniginių sumų pervedimus prekių pardavėjui,
atsiskaitant už BD importo rinkiniu Nr.2VR52408434 deklaruotas prekes, o jeigu
tokių mokėjimų nebuvo, pateikti tai patvirtinančius banko raštus, tačiau pareiškėjas
minėtų įpareigojimų neįvykdė, jokių paaiškinimų nepateikė. Tretysis suinteresuotas
asmuo nurodė, kad nagrinėjamu atveju prekių pardavimui arba jų kainai turėjo įtakos
tam tikros sąlygos ir aplinkybės, kurių poveikio prekių pardavimo sandorio vertei
pareiškėjas neatskleidė, o muitinei jų nustatyti neįmanoma, todėl yra pagrindas BD
importo rinkinyje 2VR52408434 deklaruotų prekių muitiniam įvertinimui netaikyti
sandorio vertės metodo.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė.
Teismas nurodė, kad mokestinis ginčas šioje byloje vyksta dėl sandorio vertės
metodo taikymo pareiškėjo importuotoms prekėms. Byloje nustatyta, kad šios prekės
pagal 2001 m. lapkričio 1 d. sąskaitą Nr. 001 į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją
buvo įvežtos 2001 m. rugsėjo 14 d., išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės procedūra
buvo įforminta 2002 m. spalio 18 d. pagal BD Nr. 2VR52408434. Teritorinėje
muitinėje muitinio forminimo metu buvo nustatyta, kad deklaruotų prekių kaina yra
žymiai mažesnė už Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus
2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 613 „Dėl palyginamųjų importuojamų kainų
patvirtinimo“ patvirtintas importuojamų prekių kainas. Muitinės departamentas prie
Finansų ministerijos 2005 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-583 įpareigojo
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pareiškėją pateikti prekių įsigijimo sutartį (jei ji buvo sudaryta), apmokėjimo už
prekes dokumentus (jei už prekes buvo atsiskaityta), kitus duomenis. Teismas
nurodė, kad pagal Muitinės kodekso 30 straipsnio, Vyriausybės 1999 m. birželio
9 d. nutarimu Nr.748 patvirtintų Prekių muitinio įvertinimo tvarkos nuostatų,
reglamentavusių sandorio vertės metodo taikymo sąlygas, aiškinimo ir taikymo
teismų praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos Nr.A11516/2003, Nr. A7-337/2004), tais atvejais, kai muitinė nustato, jog deklaruotos
importuojamų prekių sandorių vertė labai skiriasi nuo palyginamųjų muitiniam
įvertinimui naudojamų importo kainų (panašių ar tapačių prekių), pareiga pagrįsti,
kodėl atsirado skirtumas, tenka importuotojui. Pastarajam deklaruotos prekių
sandorio vertės teisingumo nepagrindus, o muitinės pareigūnams surinktų duomenų
pagrindu negalint nustatyti prekių pardavimui arba jų kainai turėjusių įtakos sąlygų
ar aplinkybių, muitinės įstaiga įgyja teisę muitine verte nelaikyti deklaruotos prekių
sandorių vertės. Teismas nurodė, kad pareiškėjas šiuo atveju nepateikė muitinės
reikalautų įrodymų, todėl darytina išvada, jog jis savo pareigos pagrįsti muitinę
vertę neįvykdė.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimą bei Mokestinių ginčų
komisijos prie Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. S-69-(7-35/2006).
Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo žyminį mokestį.
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra
neteisėtas ir nepagrįstas. Nurodo, kad teismas padarė neteisingą išvadą, jog
pareiškėjas nėra pateikęs prekių pirkimo-pardavimo sutarties. Pareiškėjas byloje
yra pateikęs ginčo prekių 2001 m. spalio 12 d. pardavimo patvirtinimą, kuris
atitinka pirkimo-pardavimo sutarties požymius. Jis norėjo dar kartą pateikti minėtą
pirkimo-pardavimo sutartį su vertimu į lietuvių kalbą Mokestinių ginčų komisijos
posėdyje, tačiau dėl pavėluoto pranešimo apie šį posėdį neturėjo galimybės tą
padaryti. Pareiškėjas nurodo, kad jis ginčo prekių pirkimo-pardavimo sutartį
sudarė anksčiau nei Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos priėmė
įsakymus dėl palyginamųjų kainų, kuriais nagrinėjamu atveju buvo vadovautasi.
Kadangi šie įsakymai buvo priimti vėliau, todėl jais nagrinėjamu atveju negali būti
vadovaujamasi. Be to, šiais įsakymais negali būti vadovaujamasi ir dėl to, kad jie
nebuvo oﬁcialiai paskelbti.
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Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo prašo apeliacinį
skundą atmesti.
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad muitinė negavo iš pareiškėjo
neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, jog jo deklaruota prekių muitinė vertė yra
suma, sumokėta ar priklausanti sumokėti už importuotas iš Didžiosios Britanijos
prekes. Pareiškėjas nepateikė nei pirkimo sutarties, kurioje būtų aptartos mokėjimo
už prekes sąlygos, nei dokumentų, patvirtinančių, kad buvo atsiskaityta su prekių
pardavėju. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad prekių muitinė vertė –
svarbiausias muitų tarifų sistemos elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso tikroji
muitų, mokesčių ir rinkliavų suma, todėl šiai vertei pagrįsti keliami ypatingi
reikalavimai. Tam, kad importuojamų prekių muitine verte galima būtų laikyti
sandorio vertę, turi būti įvertintos visos sąlygos ir aplinkybės: prekių kilmė;
pardavimas eksportui į importuojančią šalį; kaina, priklausanti sumokėti arba
sumokėta už prekes; apmokėjimas už prekes; importuojamų prekių transportavimo
bei draudimo išlaidos. Nagrinėjamu atveju muitinė atliko dokumentų patikrinimą ir
išanalizavusi pareiškėjo pateiktus dokumentus nustatė, kad muitine verte negalima
laikyti deklaruotos prekių sandorio vertės.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas nepateikė pirkimo-pardavimo sutarties,
kuria būtų galima pagrįsti jo importuotų prekių vertę. Atsakovas nurodo, kad
pareiškėjas neturėjo teisės pateikti pirkimo- pardavimo sutarties Mokestinių ginčų
komisijai. Jis tokios sutarties nebuvo pateikęs atsakovui ir nepaaiškino, kodėl
negalėjo to padaryti, todėl vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo
155 straipsnio 6 dalimi, tokia sutartis negalėjo būti teikiama ir Mokestinių ginčų
komisijai. Atsakovas nurodo, kad jo 2001 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 681 bei 2002
m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 613 nustatytos palyginamosios prekių kainos yra
skirtos muitinės pareigūnų tarnybiniam naudojimui, o ne importuotojams, todėl
šie įsakymai neturėjo būti oﬁcialiai skelbiami. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas
prekes įsigijo 2001 m. lapkričio 1 d. pagal sąskaitą Nr. 011, todėl pareiškėjo teiginiai
dėl teisės aktų, nustačiusių palyginamąsias kainas, taikymo atgal laiko požiūriu yra
nepagrįsti.
Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovė prašė apeliacinį
skundą tenkinti, pakartodama argumentus, išdėstytus apeliaciniame skunde.
Teisėjų kolegija
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konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas netenkintinas.
Sprendžiant, ar pagrįstai ir teisėtai pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti į
valstybės biudžetą 1 126 Lt muito ir 1 553 Lt pridėtinės vertės mokesčio, būtina
išsiaiškinti, ar pagrįstai nustatant prekių muitinę vertę buvo netaikytas sandorio
vertės metodas.
Ginčo santykių atsiradimo metu galiojusio Muitinės kodekso 31 straipsnio 1
dalis nustatė, kad kiti prekių muitinio įvertinimo metodai taikomi tik tais atvejais,
kai prekių muitinės vertės neįmanoma nustatyti, taikant sandorio vertės metodą.
To paties kodekso 30 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustatė, kad sandorio vertė
nelaikoma prekių muitine verte, jeigu prekių pardavimui arba jų kainai turėjo
įtakos tam tikros sąlygos ar aplinkybės, kurių poveikio prekių pardavimo sandorio
vertei neįmanoma nustatyti. Remdamasis būtent šia teisės norma, atsakovas netaikė
sandorio vertės metodo pareiškėjo įvežtoms prekėms, kurioms 2002 m. spalio 18 d.
buvo įformintas bendrojo dokumento importo rinkinys Nr. 2VR52408434. Buvo
pripažinta, kad pareiškėjo nurodytos kainos žymiai skiriasi nuo palyginamųjų
kainų, nustatytų Muitinės departamento 2001 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 681.
Teisingas pareiškėjo argumentas, kad šis įsakymas nebuvo skelbtas „Valstybės
žiniose“, o teismo sprendime nurodytu publikacijos numeriu buvo skelbtas visiškai
kitas teisės aktas, tačiau pažymėtina, kad įsakymais dėl prekių palyginamųjų kainų
nėra nustatomos teisės normos, tai muitinės vidaus aktai, naudojami kaip pagalbinė
priemonė muitinės pareigūnams nustatant, ar tarp deklaruojamos prekių muitinės
vertės ir atitinkamo laikotarpio vidutinės kitų importuotojų nurodomos tokių prekių
vertės nėra žymaus skirtumo ir tuo pačiu – ar nėra pagrindo priimti sprendimą dėl
papildomo prekių muitinės vertės tikrinimo, kaip kad numato Vyriausybės 1999
m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 748, 2.2 punktas. Prekes įvežantys asmenys nėra kaip
nors saistomi šiais įsakymais, muitinės departamento nustatytos palyginamosios
kainos jiems nėra privalomos, kitaip tariant, jie gali deklaruoti ir gerokai didesnę
ar mažesnę prekių vertę nei nustatyta palyginamoji, tačiau muitinei pareikalavus
privalo ją pagrįsti.
Prekių muitinio įvertinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 748 52 punktas nustato, kad
„deklaruojamų prekių muitinei vertei pagrįsti kartu su prekių muitinės vertės
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deklaracija turi būti pateikiami šie dokumentai:
52.1. prekių importuotojo registracijos pažymėjimas (originalas arba
nustatytąja tvarka patvirtinta kopija) arba pasas, jeigu prekes importuoja ﬁzinis
asmuo, neturintis Lietuvos Respublikos ūkio subjekto statuso;
52.2. importuojamų prekių įsigijimo sutartis (kontraktas) ir jos priedai (jeigu
jie sudaryti);
52.3. sąskaita faktūra (invoice) ir banko mokėjimo pavedimai (jeigu sąskaita
apmokėta), taip pat kiti mokėjimo ir (arba) apskaitos dokumentai, sutartys
(kontraktai), pagrindžiantys prekių muitinę vertę arba jos elementus, įskaitant
nuolaidas, jeigu jos taikomos. Muitiniam tikrinimui turi būti pateikti sąskaitos
faktūros originalas ir kopija. Šis dokumentas turi būti pažymėtas valstybės, iš kurios
prekės eksportuotos, muitinės žyma, jeigu toje valstybėje eksportuojant prekes
sąskaitos faktūros žymimos muitinės žymomis (pagal Muitinės departamento
prie Finansų ministerijos patvirtintą sąrašą). Sąskaitos faktūros kopija, patvirtinta
deklaranto ir pažymėta muitinės antspaudais bei kitomis žymomis, paliekama
muitinėje, o originalas, pažymėtas muitinės antspaudais ir kitomis žymomis,
grąžinamas deklarantui;
52.4. atitinkami transporto ir draudimo dokumentai priklausomai nuo prekių
pristatymo sąlygų;
52.5. eksporto muitinės deklaracija arba jos kopija, patvirtinta valstybės, iš
kurios prekės eksportuotos, muitinės (jeigu deklarantas gali ją pateikti);
52.6. apskaitos ir kiti dokumentai, kuriuose pateikta informacija, reikalinga
prekių muitinei vertei arba jos elementams pagrįsti.“
Pažymėtina, kad mokesčių administratorius ne kartą buvo nurodęs pareiškėjui,
kokie dokumentai turėtų būti pateikti, tačiau pareiškėjas pateikė tik dalį jų. Mokesčių
administratoriui nebuvo pateikta eksporto muitinės deklaracija arba jos kopija,
patvirtinta valstybės, iš kurios prekės eksportuotos, muitinės. Taip pat nebuvo
pateikti atsiskaitymą su prekių pardavėju patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjas
2002 m. spalio 10 d. raštu Vilniaus teritorinei muitinei (Mokestinių ginčų komisijos
byla Nr. 6.11-05-(7-542), b. l.75) buvo nurodęs, kad juos pateiks 2002 m. pabaigoje,
kai bus parduotos prekės, tačiau savo pasižadėjimo neįvykdė ir nenurodė, kodėl
šių dokumentų neteikia. Šių dokumentų trūkumas pareiškėjui buvo nurodytas
tiek iki mokesčių administratoriaus sprendimo priėmimo, tiek Vilniaus teritorinės
muitinės 2005 m. rugsėjo 12 sprendime Nr. 2TR-19-1407, Muitinės departamento
2006 m. sausio 10 d. sprendime Nr.1A-18.5-8, Mokestinių ginčų komisijos 2006 m.
kovo 9 d. sprendime Nr.S-69-(7-35/2006) bei skundžiamame Vilniaus apygardos
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administracinio teismo sprendime. Pareiškėjo atstovė apeliacinės instancijos teismo
posėdžio metu aiškino, jog atsiskaitymo su pardavėju dokumentus ji bandė pateikti
bylą nagrinėjusiam teismui, tačiau buvo atsisakyta juos priimti. Teismo posėdžio
protokoluose (2006 m. birželio 21 d., rugsėjo 18 d., spalio 16 d., lapkričio 25 d.) toks
pareiškėjo atstovės prašymas neužﬁksuotas, pastabų dėl teismo posėdžių protokolų
ji, sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 83 straipsnio 5 dalimi,
nereiškė. Iš 2006 m. rugsėjo 18 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad atsakovo
atstovas savo pasisakymo metu dar kartą akcentavo, jog nepateikti apmokėjimą
patvirtinantys dokumentai. Šių dokumentų pareiškėjas nepateikė ir apeliacinės
instancijos teismui. 2001 m. spalio 12 d. pardavimo patvirtinime (kurio vertimas
į lietuvių kalbą pateiktas tik bylą nagrinėjant teisme ir kurį pareiškėjas pateikia
kaip pirkimo-pardavimo sutartį) neaptartos pareiškėjo nurodomos atsiskaitymo
sąlygos. Nepateiktas ir joks kitas dokumentas, patvirtinantis tokį susitarimą.
Todėl kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo
mokesčių administratoriui ir teismui pateikti dokumentai nepagrindžia skirtumo
tarp palyginamųjų kainų ir jo deklaruotos prekių vertės atsiradimo. Pareiškėjui
deklaruotos prekių sandorio vertės teisingumo nepagrindus, muitinė įgijo teisę
sandorio vertės metodo netaikyti. Pareiškėjas neginčija prekių muitinės vertės
apskaičiavimo teisingumo, taikant Muitinės kodekso 32 straipsnį, todėl kolegija dėl
šios atsakovo sprendimo dalies nepasisako.
Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija pripažįsta, kad tenkinti apeliacinį
skundą nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Apeliacinio skundo netenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama
3.3. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.3.1. Dėl būtinumo atsižvelgti į tai, kokios rūšies nekilnojamasis turtas
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valdytas iki nacionalizacijos, sprendžiant žemės sklypo padidinimo
klausimą
Sprendžiant žemės sklypo padidinimo iš laisvos valstybinės žemės fondo klausimą,
teritorijos dalis neatlygintinai gali būti padidinama laisvų žemės, miško ir vandens
telkinių sąskaita, tačiau tik atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nekilnojamasis turtas
priklausė buvusiam turto savininkui iki nacionalizacijos. Jeigu pilietis nuosavybės teise
valdė nekilnojamąjį turtą – žemę, žemės sklypas gali būti didinamas žemės sklypu, ant
kurio sausumos paviršiaus nėra miško ir vandens telkinių; jei pilietis nuosavybės teise
valdė mišką, žemės sklypas gali būti didinamas mišku; jei vandens telkinį – vandens
telkiniu.
Administracinė byla Nr. A17-705/2007
Procesinio sprendimo kategorija 11.4.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. liepos 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės ir Arūno
Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Aivarui Raišučiui,
atsakovų atstovui Ričardui Ažnai,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo V. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio
teismo 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
V. Z. skundą atsakovams Tauragės apskrities viršininko administracijai, Tauragės
apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Tauragės
rajono žemėtvarkos skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti
veiksmus.
Teisėjų kolegija
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n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas V. Z. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi skundu į teismą (b. l. 3-7),
prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
2006 m. gegužės 9 d. sprendimą „Dėl skundo nagrinėjimo” Nr. 3B-(9.5)-Z-337-367;
2) panaikinti Tauragės apskrities viršininko 2006 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. v2034 „Dėl skundo“; 3) panaikinti Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės
tvarkymo departamento Tauragės rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m. sausio 27 d.
sprendimą Nr. 3-229; 4) įpareigoti Tauragės apskrities viršininką tenkinti 2005 m.
spalio 14 d. prašymą ir suteikti neatlygintinai 36,34 ha padidintą iki 100 procentų
žemės sklypą Tauragės raj., Lauksargių sen., likusiai atkurti nuosavybės 83 534 Lt
vertei, įpareigojant tai atlikti Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės
tvarkymo departamento Tauragės rajono žemėtvarkos skyrių.
Pareiškėjas nurodė, kad 2005 m. spalio 14 d. Tauragės apskrities viršininko
administracijos Žemės tvarkymo departamento Tauragės rajono žemėtvarkos
skyriui pateikė prašymą suteikti neatlygintinai 36,34 ha padidintą iki 100 procentų
žemės sklypą Tauragės raj., Lauksargių sen., nes jo tėvas F. Z. buvo 1918 - 1920
metų nepriklausomybės kovų savanoris, apdovanotas savanorių medaliu. 2006 m.
sausio 30 d. gavo Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo
departamento Tauragės rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m. sausio 27 d. raštą
(sprendimą) Nr. 3-229, kuriuo prašymą atsisakyta tenkinti, nurodant, jog padidinti
sklypai suteikiami tik žemės sklypais, o už miško sklypus Žemės reformos įstatyme
padidinimas nenumatytas. Teigė, jog šį sprendimą apskundė Tauragės apskrities
viršininkui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tačiau šios
institucijos skundo netenkino. Nurodė, kad Tauragės rajono žemėtvarkos skyriaus,
Tauragės apskrities viršininko ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos sprendimai yra nepagrįsti. Šios institucijos neteisingai aiškina ir taiko
galiojančius teisės aktus, vykdant žemės reformos darbus. Teigė, jog jam turi būti
atkurtos nuosavybės teisės į 100 procentų padidintą žemės sklypą, t. y. į 72,68 ha
žemės sklypą. Tauragės apskrities 2004 m. rugsėjo 9 d. sprendimu pareiškėjui buvo
atkurtos nuosavybės teisės į 11,12 ha žemės, perduodant neatlygintinai 16,97 ha
miško sklypą. Tauragės apskrities 2005 m. lapkričio 14 d. sprendimu buvo atkurtos
nuosavybės teisės į 19,81 ha žemės, perduodant neatlygintinai 26,34 ha miško sklypą.
Kadangi nuosavybės teisės atkuriamos suteikiant neatlygintinai atitinkamos vertės
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(ne ploto) sklypus, šiais Tauragės apskrities viršininko sprendimais buvo atkurtos
nuosavybės teisės tik į 61 898 Lt vertės sklypą, todėl likusi atkurtinos nuosavybės
vertė yra 83 534 Lt. Nurodė, kad nėra duomenų apie tai, jog buvo įrašytas į IX eilę,
priešingai, pagal parengtą Žemės reformos žemėtvarkos projektą, yra įrašytas į III
eilę. Teigė, kad nei Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatyme (toliau – ir Atkūrimo įstatymas), nei Žemės reformos įstatyme nėra nuostatų,
kad padidinti sklypai suteikiami tik žemės sklypais, o už miško sklypus padidinimas
nenumatytas. Be to, žemės sklypas gali būti tiek žemės ūkio paskirties, tiek miško
sklypas, tiek vandens telkinys ir pan. Laisvos žemės fondas yra ne tik žemės ūkio
paskirties žemė, tačiau ir miškas bei vandens telkiniai, todėl apskrities viršininko
sprendimu siūlomo žemės sklypo plotas didinamas iš apskrities teritorijoje esančių
žemės, miško ir vandens telkinių plotų.
Atsakovas Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo
departamento Tauragės rajono žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į skundą (b. l. 7072) prašė jį atmesti.
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui Tauragės apskrities viršininko 2004 m.
rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 77-11632 ir 2005 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr.
77-12467 atkurtos nuosavybės teisės į dalį turėtos žemės. Nuosavybės teisės liko
neatkurtos į 5,41 ha žemės (vertė 10 818 Lt). Šiuose sprendimuose yra nurodyta,
jog pareiškėjui pagal 1998 m. lapkričio 4 d. Panevėžio apskrities išvadą Nr. 1867
nuosavybės teisės yra atkurtos atlyginant mišku. Teigė, kad už 5,41 ha žemės
plotą, į kurį liko neatkurtos nuosavybės teisės, Tauragės rajono žemėtvarkos
skyrius neatsisako teikti apskrities viršininkui sprendimo projekto dėl žemės
sklypo padidinimo iki 100 procentų. Nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo teigimu,
jog Žemės įstatyme nurodytos sąvokos turi būti besąlygiškai taikomos Žemės
reformos įstatymui, t. y. specialiajam teisės aktui, nes formuojant žemės sklypus
žemės reformos žemėtvarkos projekto metu, žemės reformos objektas yra Lietuvos
Respublikos žemės fondas, kuris nėra registruotas Nekilnojamojo turto registre.
Žemės reformos žemėtvarkos projekto metu laisvame žemės fonde yra formuojami
žemės sklypai, ir tik projekto metu nustatomos jų ribos bei kadastro duomenys, o
Nekilnojamojo turto registre įregistruojama tik priėmus sprendimą dėl nuosavybės
teisių atkūrimo. Nurodė, kad Tauragės apskrities viršininko pavaduotojo 2004 m.
sausio 20 d. įsakymu Nr. V-29 buvo patikslintas Tauragės apskrities viršininko
įsakymas, kuriuo patvirtintas Taurų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projektas, ir pareiškėjas iš III eilės įrašytas į IX eilę. Šis įsakymas buvo priimtas po
to, kai pareiškėjas kreipėsi į Tauragės apskrities viršininko administraciją.
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Atsakovas Tauragės apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą (b. l.
92-94) prašė jį atmesti.
Atsakovas nurodė iš esmės analogiškus argumentus, išdėstytus atsakovo
Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento
Tauragės rajono žemėtvarkos skyriaus atsiliepime.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimu
(b. l. 166-170) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Atkūrimo įstatymo 1 straipsnio
2 dalies 2 punktu, 2 straipsniu, 3 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 8 dalimi, 5, 6
straipsniais, 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.
rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtinta Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (toliau
– ir Tvarka), Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Žemės įstatymo
2 straipsnio 6 dalimi, 2 straipsnio 14 dalimi. Teismas rašytine bylos medžiaga ir
proceso šalių paaiškinimais nustatė, kad pareiškėjo tėvas F. Z. – 1918-1920 metų
nepriklausomybės kovų dalyvis, nuosavybės teise valdė 39,37 ha žemės Pasvalio raj.,
Matkūnų k. Panevėžio apskrities viršininko administracija 1998 m. lapkričio 4 d.
pateikė išvadą, kuria nustatė, kad pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises į
36,34 ha žemės, kuri yra užimta asmeninio ūkio žeme ir yra valstybės išperkama.
Išvada persiųsta į Tauragės apskrities Gaurės seniūniją (b. 1. 12). Tauragės apskrities
viršininko administracijos 2004 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 77-11632 V. Z.
nuosavybės teisės į 11,12 ha žemės (į dalį) atkurtos perduodant neatlygintinai
nuosavybėn lygiavertį turėtajam 16,97 ha miško sklypą, esantį Tauragės raj.,
Ąžuolyno k. (b. l. 89). Tauragės apskrities viršininko administracijos 2005 m.
lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 77-12467, V. Z. nuosavybės teisės į 19,81 ha žemės
(į dalį) atkurtos perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 26,34
ha miško sklypą, esantį Tauragės raj., Staiginės k. (b. 1. 90). Šiais sprendimais
pareiškėjui V. Z. nuosavybės teisės į dalį, t. y. į 30,93 ha žemės atkurtos perduodant
neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam miško sklypus. Taigi į 5,41 ha žemės
sklypą pareiškėjui nuosavybės teisės nėra atkurtos. Tauragės apskrities viršininko
administracija 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-29 iš dalies pakeitė Taurų kadastro
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto byloje esančią pažymą apie asmenis,
pageidaujančius gauti žemę Taurų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
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projektui rengti patvirtintoje teritorijoje išbraukiant iš III eilės penktos eilutės V.
Z. ir įrašant į IX eilę septintą eilutę (b. l. 82). Į trečiąją eiliškumo grupę pareiškėjas
galėjo būti įrašytas tik tuo atveju, jeigu jo norima susigrąžinti žemė būtų toje
pačioje (Panevėžio) apskrityje, kurioje buvo nuosavybės teise turėta žemė. Teismas
pažymėjo, jog Tauragės apskrities viršininko administracijos 2004 m. sausio 20 d.
įsakymo Nr. V-29 pareiškėjas neginčija. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes,
pareiškėjo argumentą, jog turėjo būti įrašytas į III eiliškumo grupę, pripažino
nepagrįstu. Teismas konstatavo, kad Atkūrimo įstatyme žemės sąvoka suprantama
siauriau, nei ji apibrėžta Žemės įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje. Nuostatos, pagal
kurias asmeniui siūlomas žemės sklypo plotas iš apskrities teritorijoje esančio
laisvos žemės fondo gali būti padidinamas iki 100 procentų, įtvirtintos šio įstatymo
4 straipsnyje, kuriame reglamentuojamos nuosavybės teisių į kaimo vietovėje
esančią žemę atkūrimo sąlygos ir tvarka. Teismas pažymėjo, jog formuojant
žemės sklypus, žemės reformos žemėtvarkos projekto metu, vadovaujantis Žemės
reformos įstatymo reikalavimu, žemės reformos objektas yra Lietuvos Respublikos
žemės fondas, kuris nėra registruotas Nekilnojamojo turto registre. Žemės reformos
žemėtvarkos projekto metu laisvame žemės fonde yra formuojami žemės sklypai
ir tik projekto metu nustatomos jų ribos bei kadastro duomenys, o Nekilnojamojo
turto registre įregistruojama tik priėmus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo.
Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, padarė išvadą, kad įstatymų leidėjas,
nustatydamas galimybę padidinti siūlomą žemės sklypo plotą apibrėžtam subjektų
ratui iš apskrities teritorijoje esančio laisvos žemės fondo iki 100 procentų, nustatė,
jog šios įstatymo nuostatos taikytinos tik tuomet, kai nuosavybės teisės atkuriamos
perduodant neatlygintinai išskirtinai tik žemės sklypus. Teismas konstatavo, kad
Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos yra
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Jos priimami sprendimai
yra rekomendacinio pobūdžio, kuriuose ginčo šalims pateikiama išsami konkretaus
ginčo juridinė analizė ir pasiūlomi galimi sprendimo būdai. Todėl Nacionalinės
žemės tarnybos 2006 m. gegužės 9 d. sprendimas nesukelia teisinių pasekmių
pareiškėjui ir reikalavimas dėl sprendimo panaikinimo nenagrinėtinas teismuose.
Teismas konstatavo, jog, atsižvelgiant į nustatytas faktines bei teisines aplinkybes,
nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimus.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 174-177) prašo panaikinti Klaipėdos
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apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir pareiškėjo
skundą patenkinti arba perduoti bylą Klaipėdos apygardos administraciniam
teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas
(Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 143 str.).
2. Teismas nepateikė motyvų, kuriais remiantis būtų pagrįsta, kad įstatymų
leidėjo vartojama žemės sklypo (ne žemės apskritai) sąvoka Atkūrimo įstatymo 4
straipsnio 8 dalyje bei Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra
siauresnė už Žemės įstatyme pateiktą žemės sklypo sąvoką, t. y. kad sąvoka žemės
sklypas reiškia bet kokius kitus, tačiau tik ne miško ar vandens plotus.
3. Nėra teisės normos, kuri nustatytų, kad perduodant neatlygintinai miško
plotus, jie negali būti didinami. Laisvos žemės fondas yra ne tik žemės ūkio paskirties
žemė, tačiau ir miškas bei vandens telkiniai. Šis pareiškėjo teiginys teismo nebuvo
paneigtas, o aplinkybė, kad žemės reformos objektas – laisvos žemės fondas – nėra
įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, neturi jokios įtakos žemės sklypo
sąvokos, pateiktos Atkūrimo įstatyme ir Žemės reformos įstatyme, aiškinimui.
4. Teismas nenagrinėjo Žemės reformos įstatyme vartojamų žemės ir žemės
sklypo sąvokų turinio.
5. Teismas nenagrinėjo ir nepaneigė pareiškėjo išvados, kad ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 22 punkte
yra nustatyta, jog apskrities viršininko sprendimu siūlomo žemės sklypo plotas
didinamas iš apskrities teritorijoje esančio laisvos žemės fondo, t. y. iš apskrities
teritorijoje esančių žemės, miško ir vandens telkinių plotų.
6. Teismo nurodyti Atkūrimo įstatymo atskiri straipsniai yra skirti
reglamentuoti nuosavybės teisių atkūrimą ir sąlygas į išlikusią kaimo vietovės žemę,
išlikusią miesto žemę, išlikusius miškus ir vandens telkinius, o kai tokios išlikusios
žemės nėra ir (ar) nėra galimybės sugrąžinti jos natūra, tiek už kaimo vietovėje
buvusią žemę, tiek už mieste buvusią žemę, buvusius miškus ir vandens telkinius
gali būti suteikti visai kitokios paskirties žemės sklypai nei turėtieji.
7. Teismo išvada, kad reikalavimas panaikinti Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą nenagrinėtinas teisme, yra
nepagrįsta, prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamai
administracinių teismų praktikai.
8. Atsakovai nepateikė įrodymų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti, jog
ginčijamos Atkūrimo įstatymo ir Žemės reformos įstatymo nuostatos būtent taip ir
vykdomos praktikoje, kaip kad teigia atsakovai, t. y. kad iš tiesų visais atvejais, kurie
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yra analogiški pareiškėjo situacijai, atsakovai elgiasi taip pat – asmenims, turintiems
teisę į padidintus žemės sklypus, kuomet šie pageidauja atkurti nuosavybę mišku,
padidinti miško sklypai nesuteikiami.
Atsakovas Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo
departamento Tauragės rajono žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į pareiškėjo
apeliacinį skundą (b. l. 187-188) prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo
sprendimą palikti nepakeistą.
Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė
materialinės teisės normas. Bylos nagrinėjimui surinkti visi įrodymai. Nurodo,
kad tiek Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1-10 punktuose, tiek
Atkūrimo įstatymo 4 straipsnyje aiškiai matyti, jog žemės, miško, vandens telkinio
sąvokos yra išskirtos ir nesutapatinamos su žemės sklypo sąvoka, įvardinta Žemės
įstatyme. Taip pat tiek Atkūrimo įstatymo 12 straipsnyje, tiek 16 straipsnyje šių
sąvokų skirtingumas reglamentuoja atlyginimo būdus. Už žemę, mišką ir vandens
telkinius atlyginimo būdai pagal kiekvieną sąvoką yra skirtingi. Atsakovas pažymi,
kad teismų praktikoje administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo yra
išaiškinta tvarka, kas turi teisę ginti viešąjį interesą. Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos nėra atsakinga už nuosavybės teisių atkūrimą. Be to, šioje
byloje nebuvo ginamas viešasis interesas.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
IV.
Administracinės bylos nagrinėjimo objektas – kompetentingų viešojo
administravimo sistemos subjektų atsisakymas tenkinti pareiškėjo V. Z. prašymą
dėl žemės sklypo padidinimo iki 100 procentų iš laisvos žemės fondo, perduodant
neatlygintinai atitinkamą miško ploto dalį.
Proceso dalyviai sutinka, jog nekyla ginčo dėl pareiškėjo teisės į neatlygintiną
žemės sklypo padidinimą, tačiau nesutariama dėl to, kaip turėtų būti traktuojamos
„žemės sklypo“ ir „laisvos žemės fondo“ sąvokos, vartojamos įstatymų leidėjo
tiek Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje, tiek Žemės reformos įstatymo 10
straipsnyje, tiek Tvarkos 22 punkte, t. y. kyla ginčas dėl teisės.
1997 m. liepos 1 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės
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teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, kurio 1 straipsnio 1 dalyje
nurodyta, kad „įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, kurių
nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip
neteisėtai nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal Lietuvos
Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatymo tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimo bei
atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius
turtinius santykius“.
Atkūrimo įstatyme nurodyta, kokiems piliečiams atkuriamos nuosavybės
teisės, turtas, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, nuosavybės teisių atkūrimo
sąlygos ir tvarka, sąlygos, dėl kurių išlikusį nekilnojamąjį turtą išperka valstybė,
taip pat apibrėžtas ir subjektų ratas, turintis teisę nagrinėti piliečių prašymus atkurti
nuosavybės teises. To paties įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad
laisvos žemės fondas – žemės, miško ir vandens telkinio plotai, kurie nepriskirti
valstybės paimtai ir išperkamai žemei ir kurių susigrąžinti natūra nepageidauja
Atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nurodyti piliečiai, taip pat žemės, miško ir vandens
telkinio plotai, kurie lieka atkūrus nuosavybės teises į pagal Atkūrimo įstatymą
grąžintinus maksimalius žemės, miško ir vandens telkinio plotus. Žemės sklypo
sąvoka šiame įstatyme nepateikiama. Jos nėra ir Tvarkoje, bet ji išdėstyta Žemės
reformos įstatyme, kur žemės sklypas apibrėžiamas kaip teritorijos dalis, turinti
nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre.
Vadinasi, teritorijos dalis neatlygintinai gali būti padidinama laisvų žemės, miško
ir vandens telkinių sąskaita, tačiau toks didinimas, apeliacinės instancijos teismo
nuomone, galimas tik tokio paties laisvo turto, kaip ir turėtas, sąskaita. Pavyzdžiui,
jeigu pilietis nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą – žemę, žemės sklypas gali
būti didinamas žemės sklypu, ant kurio sausumos paviršiaus nėra miško ir vandens
telkinių. Jei pilietis nuosavybės teise valdė mišką, žemės sklypas gali būti didinamas
mišku. Analogiškai ir dėl vandens telkinio. Tokia pozicija grįstina Atkūrimo įstatymo
analize, šio teisės akto normose vartojamomis deﬁnicijomis.
Atkūrimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuosavybės teisės
yra atkuriamos į žemę, miškus, vandens telkinius, ūkinės-komercinės paskirties
pastatus bei jų priklausinius, gyvenamuosius namus bei jų priklausinius. Pateiktas
sąrašas išsamus, akivaizdžiai išskiriantis nuosavybės teisių atkūrimo dalykus.
Priklausomai nuo to, į kokį nekilnojamąjį turtą atkuriamos nuosavybės teisės,
nustatomos atitinkamos tokio turto atkūrimo sąlygos ir tvarka. Antai nuosavybės
teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo sąlygas ir tvarką apibrėžia Atkūrimo
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įstatymo 4 straipsnis, nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo sąlygas ir tvarką
numato Atkūrimo įstatymo 5 straipsnis ir panašiai.
Taigi ir sprendžiant žemės sklypo padidinimo klausimą, nėra teisinio pagrindo
nepaisyti tos faktinės aplinkybės, kokios rūšies nekilnojamasis turtas valdytas
iki nacionalizacijos. Didinant žemės sklypus laisvos valstybinės žemės fondo, bet
kokio ploto patenkančio į žemės fondo sąvoką, sąskaita, neatsižvelgiant į tai, koks
nekilnojamasis turtas priklausė buvusiam turto savininkui, būtų paneigiamas pats
restitucijos principas, sudarytos prielaidos socialiniams konﬂiktams tarp viešojo
administravimo institucijų ir piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą,
tarp piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą ir kitų asmenų.
Panevėžio apskrities viršininko pavaduotojas 1998 m. lapkričio 4 d. pasirašė išvadą
Nr. 1867 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai, kurioje
buvo nustatyta, kad pareiškėjo tėvas, buvęs turto savininkas F. Z., nuosavybės teise
Panevėžio apskrities Pasvalio rajono Matkūnų kaime valdė nekilnojamąjį turtą – 39,
27 ha žemės. Taip pat išvadoje buvo pažymėta apie V. Z. teisę atkurti nuosavybės
teises į 36, 34 ha žemės, priskirtos valstybės išperkamai (b. l. 12). Šios išvados
pagrindu darytina išvada, kad buvęs turto savininkas valdė tik nekilnojamąjį turtą –
žemę. Miško ir (ar) vandens telkinio neturėjo.
Paisant paminėtos faktinės aplinkybės ir išdėstytų argumentų, teisėjų kolegija
sprendžia, kad žemės sklypas pareiškėjui V. Z. galėjo būti padidintas žemės, ant
kurios paviršiaus yra tik sausumos plotas, sąskaita, priklausančios laisvos valstybinės
žemės fondui.
Tokiu būdu dėl minėtų priežasčių, turint omenyje ginčo objektą, pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu, o apeliacinis skundas
atmestinas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimą
palikti nepakeistą, o V. Z. apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
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3.3.2. Dėl pirmenybės teikimo asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti
žemę natūra
Jei žemė nėra valstybės išperkama ir buvęs savininkas ar kiti asmenys, numatyti Piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamojo turto atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje,
pareiškia valią atgauti ją natūra, o kiti asmenys pageidauja, kad toje vietoje būtų
suformuotas lygiavertis sklypas už negrąžinamą natūra žemę, pirmenybė teikiama
asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti žemę natūra.
Administracinė byla Nr. A2 - 703/2007
Procesinio sprendimo kategorija 11.4.1
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. liepos 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus
(kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ir trečiojo suinteresuotojo
asmens D. T. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo
2006 m. lapkričio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos S. V.
K. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dalyvaujant
tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. T., S. B., P. B. dėl įsakymų ir sprendimų
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėja skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir
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prašė: 1) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2001 m. kovo
30 d. įsakymo Nr. 782 bei 2001 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 8133 dėl nuosavybės
teisių atkūrimo Žibininkų kaime, Kretingos rajone S. B. dalis dėl 0,13 ha žemės
sklypo, įsiterpusio į P. N. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdyto žemės sklypo
ribas; 2) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2004 m. rugsėjo
14 d. įsakymo Nr. 13.6-2899 bei 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 12120 dėl
nuosavybės teisių atkūrimo Žibininkų kaime, Kretingos rajone D. T. dalis dėl 2,86 ha
žemės sklypo, įsiterpusio į P. N. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdyto žemės
sklypo ribas; 3) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2004 m.
spalio 7 d. įsakymo Nr. 13.6-3257 bei 2004 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 12164 dėl
nuosavybės teisių atkūrimo Žibininkų kaime, Kretingos rajone P. B. dalis dėl 0,51 ha
žemės sklypo, įsiterpusio į P. N. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdyto žemės
sklypo ribas. Pareiškėja taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.
Pareiškėja nurodė, kad jos motina 1992 metais pateikė prašymą atkurti
nuosavybės teises į P. N. nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, esantį Žibininkų
kaime, Kretingos rajone. Pareiškėjos motinai mirus, pareiškėja paveldėjo teisę
atkurti nuosavybės teises. Pareiškėja nurodė, kad atsakovas ginčijamais įsakymais
bei sprendimais pažeidė jos teises, nes P. N. valdyto žemės sklypo vietoje atkūrė
nuosavybės teises lygiaverčiais sklypais kitiems asmenims. Žemė, į kurią atkurti
nuosavybės teises pretenduoja buvę jos savininkai ar jų turtinių teisių paveldėtojai,
negali būti laikoma laisva žeme ir negali būti skiriama kitiems asmenims.
Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad pagal archyvinę medžiagą P. N. valdė 25,16 ha žemės
sklypą bei dar turėjo 6,41 ha žemės rėžiais. Iš turėtos medžiagos nebuvo galimybės
nustatyti žemės sklypų buvimo vietos. Kartografuotą medžiagą pareiškėja Kretingos
rajono žemėtvarkos skyriui pateikė tik 2006 m. vasario 28 d., kai tuo tarpu tretiesiems
suinteresuotiems asmenims lygiaverčiai žemės sklypai buvo suteikti 2001 ir 2004
metais.
Tretieji suinteresuoti asmenys D. T., P. B. ir S. B. nurodė, kad joms lygiaverčiai
žemės sklypai suteikti teisėtai ir prašė pareiškėjos skundą atmesti.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d.
sprendimu pareiškėjos skundą patenkino. Teismas panaikino Klaipėdos apskrities
viršininko administracijos 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 782 bei 2001 m. kovo
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30 d. sprendimo Nr. 8133 dalis dėl nuosavybės teisių atkūrimo S. B. į 0,13 ha žemės
sklypo dalį, kuri įsiterpusi į P. N. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdyto žemės
sklypo ribas; panaikino Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2004 m.
rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 13.6-2899 bei 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 12120
dalis dėl nuosavybės teisių atkūrimo D. T. į 2,86 ha žemės sklypo dalį, kuri įsiterpusi
į P. N. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdyto žemės sklypo ribas; panaikino
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2004 m. spalio 7 d. įsakymo Nr.
13.6-3257 bei 2004 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 12164 dalis dėl nuosavybės teisių
atkūrimo P. B. į 0,51 ha žemės sklypo dalį, kuri įsiterpusi į P. N. nuosavybės teise
iki nacionalizacijos valdyto žemės sklypo ribas. Pareiškėjos prašymą dėl išlaidų,
susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo teismas paliko nenagrinėtą.
Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymas numato, jog nuosavybės teisės atkuriamos į savininko turėtą
žemę turėtoje vietoje. Už žemę, kurią susigrąžinti natūra turėtoje vietoje piliečiai
nepageidauja, jiems gali būti atlyginama perduodant nuosavybėn lygiavertį
turėtajam žemės sklypą iš laisvos žemės fondo pagal Žemės reformos įstatyme
piliečiams nustatytą žemės įsigijimo eiliškumą. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad
tretiesiems suinteresuotiems asmenims 2001 ir 2004 metais perduoti neatlygintinai
nuosavybėn lygiaverčiai turėtiems žemės sklypai Klaipėdos apskrityje, Kretingos
rajone, Žibininkų kaime. Teismas nurodė, kad atsakovo teiginiai, jog pareiškėjos
skundžiami įsakymai ir sprendimai teisėti, nes pagal turėtą archyvinę medžiagą
nebuvo galimybės nustatyti P. N. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdytos
žemės buvimo vietos, nepagrįsti. Pareiškėjos motina 1992 metų lapkričio mėnesį
kreipėsi žemės reformą vykdančią instituciją, prašydama atkurti nuosavybės teises
į P. N. nuosavybės teise valdytą žemę, esančią Žibininkų kaime, Kretingos rajone.
Pareiškėjos motinai mirus, pareiškėja kreipėsi į Palangos žemėtvarkos skyrių 2000 m.
vasario 9 d. ir 2003 m. birželio 30 d. prašydama atkurti nuosavybės teises į P. N. žemę
bei informuoti ją apie nuosavybės teisių atkūrimo procesą. Piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos
Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057, 12 ir 13 punktai numato,
kad piliečių pateiktus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus nagrinėja
žemėtvarkos skyriai ir siūlo institucijai, priimančiai sprendimą dėl nuosavybės
teisių atkūrimo, atkurti piliečiams nuosavybės teises pagal šiuos dokumentus arba
pripažįsta, kad pateiktų dokumentų nepakanka, ir siūlo piliečiui kreiptis į teismą
dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. Iš pateiktos P. N. nuosavybės
teisių atkūrimo bylos kopijos matyti, kad žemės reformą vykdančios institucijos
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veikė neaktyviai ir neinformavo pareiškėjos, kad pagal turimus dokumentus
negalima nustatyti P. N. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo buvimo vietos, jai
nesiūlė raštu pateikti papildomų įrodymų. Teismas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai
perdavė tretiesiems suinteresuotiems asmenims neatlygintinai nuosavybėn
lygiavertes žemės sklypų dalis, kurios pagal 2006 m. vasario 28 d. preliminaraus
kartografavimo duomenis įsiterpia į P. N. iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą
Žibininkų kaime, Kretingos rajone, todėl pareiškėjos skundas tenkintinas. Teismas
taip pat nurodė, kad pareiškėjai nepateikus išlaidų apskaičiavimo, jos prašymas dėl
bylinėjimosi išlaidų priteisimo paliktinas nenagrinėtas.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2006 m. lapkričio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą,
kuriuo pareiškėjos skundą atmesti.
Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas
ir nepagrįstas. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog nuosavybės teisių atkūrimo
procesas yra sudedamoji žemės reformos proceso dalis. Žemės reformos vykdymą
reglamentuoja Žemės reformos įstatymas, kurio 4 straipsnio 1 dalyje numatyta,
jog žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos projektus. Lygiaverčiai žemės
sklypai projektuojami laisvos valstybinės žemės fondo plotuose, nustatytuose žemės
reformos žemėtvarkos projektuose. Apeliantas nurodo, kad lygiaverčiai žemės sklypai
nagrinėjamu atveju tretiesiems suinteresuotiems asmenims buvo suprojektuoti bei
suformuoti laisvoje žemėje, kurios plotai ir vieta buvo nustatyti Kretingos rajono
Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte. Minėtas projektas
šiuo metu yra nenuginčytas ir galiojantis. Priimdamas sprendimus ir įsakymus dėl
nuosavybės teisių atkūrimo tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims, atsakovas
negalėjo numatyti, jog 2006 metais pretendentai atkurti nuosavybės teises, grąžinant
žemę natūra, sumanys toje pačioje vietoje kartografuoti natūra grąžintiną žemės
sklypą. Apeliantas nurodo, kad pareiškėjos norimo susigrąžinti natūra žemės sklypo
ribos buvo nustatytos tik liudytojų parodymais, o ne remiantis konkrečia archyvine
medžiaga. Todėl suformuoto sklypo vieta ir ribos negali būti traktuojami kaip
nustatytas ir abejonių nekeliantis faktas. Apeliantas nurodo, kad žemės reformą
vykdančių institucijų neaktyvumas šiuo atveju negali būti pagrindas teigti, jog P.
N. iki nacionalizacijos valdė būtent sklypą, kartografuotą 2006 m. vasario 28 d.
Pareiškėja teigė, kad ji dažnai lankėsi Palangos ir Kretingos žemėtvarkos skyriuose,
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tačiau į minėtas institucijas kreipdavosi žodžiu. Tokiu būdu pareiškėja, klausdama
žodžiu, gaudavo žodinius atsakymus į jai rūpimus klausimus. Dėl šių aplinkybių
nebuvo vykdomas administracinis susirašinėjimas su pareiškėja.
Apeliaciniu skundu tretysis suinteresuotas asmuo D. T. prašo panaikinti
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 17 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą.
Apeliantė nurodo, kad nagrinėjamu atveju jai lygiavertis žemės sklypas buvo
suprojektuotas laisvoje žemėje, kurios plotas ir vieta buvo nustatyti Kretingos rajono
Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte. Pareiškėjos
norimas susigrąžinti žemės sklypas nėra suprojektuotas Kretingos rajono Rūdaičių
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, o paženklintas buvo tik
2006 m. vasario 28 d., remiantis liudytojų parodymais, bet ne archyvine kartograﬁne
medžiaga. Apeliantė nurodo, kad jeigu pareiškėja būtų elgusis kaip rūpestingas
asmuo ir būtų tinkamai įgyvendinusi savo teises į nuosavybės teisių atkūrimą, tai
dar 2000 metų pradžioje ji būtų sužinojusi apie tai, kad jos norimoje susigrąžinti
žemėje yra atkurtos nuosavybės teisės kitiems asmenims. Pareiškėja turėjo galimybę
susipažinti su 2000 metų pradžioje patvirtintu Kretingos rajono Rūdaičių kadastro
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, kuriame šis žemės sklypas buvo
pažymėtas kaip laisva žemė. Todėl pareiškėja praleido įstatymo nustatytą vieno
mėnesio terminą kreiptis į teismą.
Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens D. T. apeliacinį skundą tretysis
suinteresuotas asmuo P. B. sutinka su šio apeliacinio skundo argumentais ir prašo jį
tenkinti.
Atsiliepimais į apeliacinius skundus tretysis suinteresuotas asmuo S. B. su
apeliaciniais skundais sutinka.
Atsiliepimu į apeliacinius skundus pareiškėja prašo apeliacinius skundus
atmesti.
Pareiškėja nurodo, kad ji pateikė atsakovui archyvinius dokumentus dėl P.
N. valdytos žemės, o atsakovas nepasiūlė jai kreiptis į teismą dėl žemės valdymo
nuosavybės teise fakto nustatymo, jeigu manė, jog pateiktų dokumentų nepakanka.
Pareiškėja nurodo, kad pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą,
vykdant žemės reformą, kaimo vietovėje sklypai asmenims projektuojami žemės
reformos žemėtvarkos projektuose laikantis eiliškumo ir pirmiausia suprojektuojami
sklypai, kurie grąžinami savininkams natūra. Žemė, į kurią pretenduoja atkurti
nuosavybės teises buvę savininkai ar jų turtinių teisių paveldėtojai, negali būti laikoma
laisva žeme ir ji negali būti skiriama kitiems asmenims. Atsakovas, priimdamas
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ginčijamus sprendimus, neatsižvelgė į šias nuostatas ir pažeidė pareiškėjos teises.
Pareiškėja nurodo, kad tai, jog jos norimas susigrąžinti žemės sklypas iki šiol nėra
suprojektuotas Rūdaičių kadastro vietovės žemėtvarkos projekte, šiuo atveju nėra
reikšminga aplinkybė. Šis sklypas bus suprojektuotas įsiteisėjus teismo sprendimui
nagrinėjamoje byloje. Pareiškėja nurodo, kad tik jai gavus Kretingos rajono
žemėtvarkos skyriaus 2006 m. liepos 12 d. raštą, kuriuo pranešta, jog į P. N. iki
nacionalizacijos valdyto žemės sklypo Žibininkų kaime ribas yra įsiterpę kitiems
asmenims suprojektuoti sklypai, atsirado galimybė kreiptis į teismą. Ji į teismą
kreipėsi laiku ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje numatyto
vieno mėnesio skundo padavimo termino nepraleido.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamojo turto atkūrimo įstatymas
(1 str. 2 d. 2 p., 4 str. 2 d., 5 str. 2 d. 1 p., 6 str. 2 d., 16 str.) prioritetą teikia asmenims,
norintiems nuosavybės teises atkurti natūra, ir tik tokiu atveju, jei pretendentai
nepageidauja susigrąžinti žemės natūra, ta žemė priskiriama laisvam žemės fondui ir
iš jos gali būti formuojami sklypai asmenims, kuriems už negrąžinamą natūra žemę
atlyginama, perduodant neatlygintinai nuosavybėn kitą žemės sklypą. Tai reiškia,
kad jei žemė nėra valstybės išperkama ir buvęs savininkas ar kiti asmenys, numatyti
Įstatymo 2 straipsnyje pareiškia valią atgauti ją natūra, o kiti asmenys pageidauja,
kad toje vietoje būtų suformuotas lygiavertis sklypas už negrąžinamą natūra žemę,
pirmenybė teikiama asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti žemę natūra.
Ginčijamais atsakovo sprendimais tretiesiems suinteresuotiems asmenims
nuosavybės teisės atkurtos, atlyginant už valstybės išperkamą žemę vienu iš
įstatyme nustatytų būdų – perduodant lygiavertį žemės sklypą (Įstatymo 16 str. 9
d.). Pareiškėja pageidauja atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą
(senelio P. N. žemę) natūra. Atsižvelgiant į prieš tai aptartą teisinį reglamentavimą,
turėtų būti apgintos pareiškėjos teisės į žemės grąžinimą natūra. Tačiau atkreiptinas
dėmesys, kad atkūrimas natūra reiškia, jog nuosavybėn grąžinamas tas pats turto
objektas, kurio savininkas neteko jį nacionalizavus ar kitaip neteisėtai nusavinus.
Žemės grąžinimo atveju tai reiškia, kad grąžinamas tokio pat dydžio ir toje pat
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vietoje esantis žemės sklypas. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta vieta, kurioje
buvo pareiškėjos senelio P. N. žemė. Į bylą pateikti 2006 m. vasario 28 d. sklypo, į
kurį atstatomos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktas bei
žemės sklypo schema (b. l. 18-19) patvirtina, į kokį sklypą atkurti nuosavybės teises
pageidauja pareiškėja, tačiau neįrodo, kad šis sklypas yra P. N. turėtos žemės ribose.
Nustatant plane pažymėto sklypo ribas dalyvavo V. V. ir V. V. Akte nepažymėta, ar
šie asmenys dalyvavo kaip gretimų sklypų savininkai, ar kaip liudytojai, galintys
nurodyti buvusias P. N. žemės ribas. Pažymėtina, kad abu minėti asmenys yra gimę
po 1940 m. žemės nacionalizacijos, todėl jų parodymais negali būti remiamasi,
nustatant iki nacionalizacijos buvusias sklypų ribas. Byloje esančiame Vainoro
valstiečių kiemo plane taip pat nėra duomenų apie P. N. valdytos žemės vietą ir
ribas.
Kolegija pripažįsta, kad teismo argumentai, kurių pagrindu buvo patenkintas
pareiškėjos skundas, būtų tinkami, jei būtų nustatytos žemės, į kurią atkurti
nuosavybės teises pretenduoja pareiškėja, vieta ir ribos ir trečiųjų suinteresuotų
asmenų nuosavybėn įgyti žemės sklypai būtų P. N. turėtos žemės vietoje. Naikinti
sprendimus, kuriais atkurtos nuosavybės teisės tretiesiems suinteresuotiems
asmenims, nenustačius, ar toje vietoje, kur šiems asmenims suformuoti sklypai, buvo
P. N. žemė, nėra teisinio pagrindo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas
naikintinas ir pareiškėjos skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Apeliacinį skundą tenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 17 d. sprendimą
panaikinti.
Pareiškėjos S. V. K. skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
3.4. Dėl tarnybos santykių
3.4.1. Dėl atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas teisinės
reikšmės
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Vidaus tarnybos statute numatyta atranka vyksta į laisvas aukštesnes pareigūno
pareigas, ji yra skirta žemesnes pareigas einantiems tos pačios ar atitinkamos kitos
vidaus reikalų įstaigos pareigūnams, siekiantiems užimti aukštesnes pareigūno
pareigas. Tai reiškia, kad nuostatos dėl atrankos taikytinos tik tuo atveju, kai siekiama
užpildyti laisvas pareigas pasirenkant tinkamesnį kandidatą iš žemesnės grandies
pareigūnų. Tuo atveju, kai laisvos pareigos yra siūlomos lygiavertės ar aukštesnės
grandžių pareigūnams, taikytinos Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo
16 straipsnio 3 dalies nuostatos, t. y. šiuo atveju Vidaus tarnybos statute numatyta
atranka nevykdoma.
Administracinė byla Nr. A11–497/2007
Procesinio sprendimo kategorija 16.1; 16.2
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gegužės 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno Sutkevičiaus
(kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareiškėjui A. Ž.,
trečiajam suinteresuotam asmeniui G. J.,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Laurai Juozumaitei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo A. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2006 m. spalio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. Ž.
skundą atsakovui Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui G. J. dėl sprendimo
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
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I.
Pareiškėjas A. Ž. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 3–7) kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – ir atsakovas, VSAT) vado sprendimą Atrankos į Vilniaus rinktinės
Padvarionių užkardos vado pareigas komisijos (toliau – ir Atrankos komisija)
2006 m. balandžio 10 d. posėdžio protokole Nr. 9-394 skirti trečiąjį suinteresuotą
asmenį G. J. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) VSAT Vilniaus rinktinės
Padvarionių užkardos vadu, taip pat kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą su prašymu ištirti VSAT vado 2005 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 4-313
patvirtintų Atrankos į laisvas aukštesnes Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno pareigas taisyklių
(toliau – ir Atrankos taisyklės) teisėtumą. Teismo posėdžio metu pareiškėjas atsisakė
šio prašymo, taip pat prašė grąžinti sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (b. l. 60–64,
86–87).
Pareiškėjas nurodė, kad VSAT vado 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 4240 sudarytai Atrankos komisijai pavesta atrinkti tinkamiausią kandidatą į VSAT
Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos vado pareigas. Tačiau VSAT vadas priėmė
vienvaldišką sprendimą, nepaisydamas jo paties įgaliotos komisijos sprendimo, bei
raštu nepagrindė ir nenurodė savo sprendimo motyvų, neinformavo pretendentų.
Toks VSAT vado sprendimas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio 1 daliai. Be to, įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Atrankos taisykles,
nesuteikia VSAT vadui teisės pakeisti Atrankos komisijos sprendimą. Pabrėžė,
jog ginčijamas VSAT vado sprendimas yra neteisėtas, neobjektyvus, nepagrįstas
nustatytais faktais. Pažeistas Vidaus tarnybos statute (toliau – ir Statutas) įtvirtintas
karjeros principas. Nurodė, jog Atrankos komisija kolegialiai atrinko tinkamiausią
kandidatą. Komisijos pirmininko sprendimas yra objektyvus, nes paremtas ne
tik raštu išreikšta asmenine komisijos narių nuomone, bet ir objektyviais faktais,
kuriais VSAT vadas nesirėmė. Pareiškėjas pažymėjo, kad jam suteiktas vidaus
tarnybos majoro laipsnis, o trečiajam suinteresuotam asmeniui suteiktas dviem
pakopom žemesnis laipsnis, t. y. vyresniojo leitenanto laipsnis. Aukštesnis laipsnis
yra objektyvus privalumas. Be to, jam suteikta pirma vidaus tarnybos pareigūno
kvaliﬁkacinė kategorija, o trečiajam suinteresuotam asmeniui – antra. Pareiškėjo
manymu, atsakovas pažeidė Statuto 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės
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tarnautojų veiklos etikos taisyklių (toliau – ir Etikos taisyklės) 6.3, 8.1 punktus, VSAT
vado 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-228 patvirtintų VSAT pareigūnų elgesio
taisyklių (toliau – ir Elgesio taisyklės) 6.9 punktą. Teigė, jog Atrankos komisijos
sprendimas, užﬁksuotas protokole, paskelbtas dalyvaujant visiems nariams ir kitiems
pretendentams, suformavo teisėtus lūkesčius, kad jis negali būti paneigtas. Nurodė,
kad apie skundžiamą sprendimą informuotas tik po 5 dienų po jo priėmimo, o tai iš
esmės sutrumpino laiką, skirtą sprendimo apskundimui. Pareiškėjo nuomone, VSAT
vadui nebuvo būtinumo patvirtinti Atrankos taisykles ir reglamentuoti atrankos į
laisvas aukštesnes pareigūnų pareigas tvarką VSAT. Statute nesant detalaus atrankos
į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos reglamentavimo, turi būti taikomos
Valstybės tarnybos įstatymo normos, reglamentuojančios valstybės tarnautojų
paskyrimo į aukštesnes pareigas tvarką. Pareiškėjo manymu, Atrankos taisyklės yra
neteisėtos, nes jas priėmė nekompetentingas administravimo subjektas. Kadangi
atranka į užkardos vado pareigas vyko vadovaujantis neteisėtu teisės aktu, tai yra
pakankamas pagrindas priimtus sprendimus laikyti neteisėtais.
Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 18–22) prašė skundą atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad komisijos nariai tik išreiškia nuomonę, o vadovai,
turintys teisę skirti pareigūną į pareigas, priima vieną iš Atrankos taisyklių 24
punkte nurodytų sprendimų. Atrankos komisijos posėdžio protokole Nr. 9-394 tik
išreikšta kiekvieno komisijos nario, taip pat ir komisijos pirmininko, nuomonė.
Atsakovas pažymėjo, jog tarnybą vidaus reikalų sistemoje pareiškėjas pradėjo
Vidaus reikalų ministerijos Kadrų departamente 1996 m. Tais pačiais metais jam
buvo suteiktas leitenanto laipsnis. Tuo tarpu tretysis suinteresuotas asmuo tarnybą
pradėjo 1994 m. Lazdijų pasienio policijos rinktinėje (nuo 2001 m. VSAT) Lazdijų
pasienio kontrolės punkte policininku. Jis turi teisę į pirmą kvaliﬁkacinę kategoriją,
tačiau šia teise nepasinaudojęs, bet tai jo kvaliﬁkacijos nemažina. Atsakovas nurodė,
kad pagal VSAT vado 2006 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 4-172 patvirtinto VSAT
Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos vado pareigybės aprašymo 6.2 punktą,
vienas iš specialiųjų reikalavimų šias pareigas einančiam tarnautojui – turėti
ne mažesnį kaip 8 metų darbo vidaus tarnyboje stažą, iš jų – ne mažesnę kaip 5
metų valstybės sienos apsaugos organizavimo patirtį. Pareiškėjas valstybės sienos
apsaugos organizavimo funkcijas pradėjo vykdyti tik 2005 m. kovo 25 d., paskyrus
jį Vilniaus rinktinės Mickūnų užkardos vado pavaduotoju. Iki to laiko jo užimamos
pareigos buvo nesusijusios su valstybės sienos apsaugos organizavimu. Atkreipė
dėmesį, jog A. B., kuris irgi dalyvavo atrankoje į Vilniaus rinktinės Padvarionių
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užkardos vado pareigas, šio specialaus reikalavimo taip pat neatitiko, nors vienas
iš Atrankos komisijos narių pareiškė nuomonę, jog jis tinkamiausias kandidatas.
Tuo tarpu tretysis suinteresuotas asmuo nuo tarnybos vidaus tarnyboje pradžios
vykdė valstybės sienos apsaugos funkcijas, ėjo Vilniaus rinktinės Padvarionių
užkardos vado pavaduotojo pareigas, todėl jam gerai žinomas užkardai priskirtas
pasienio ruožas. Atsakovas nurodė, kad VSAT vadas, atsižvelgdamas į Statuto
2 dalyje nustatytus kriterijus pretendentams, t. y. į profesionalumą, tarnybinę
veiklą, tinkamumą pretenduojamoms pareigoms, vidaus tarnybos trukmę einant
konkrečias pareigas, turimą kvaliﬁkaciją, būtiną naujoms pareigoms eiti, priėmė
sprendimą, jog tretysis suinteresuotas asmuo yra tinkamiausias kandidatas eiti
minėtas pareigas. VSAT vado sprendimas yra nešališkas ir teisėtas. Pažymėjo, jog
pareiškėjas turėjo teisę apskųsti Atrankos komisijos sprendimą per 3 darbo dienas
nuo jo priėmimo. Tačiau su skundu jis kreipėsi 2006 m. balandžio 19 d., praleidęs
3 darbo dienų terminą. 2006 m. balandžio 24 d. pareiškėjui raštu atsakyta į skundą.
Atsakovas pabrėžė, kad nei Statuto 15 straipsnio, nei Atrankos taisyklių, nei Elgesio
taisyklių 6.9 punkto nuostatos nepažeistos.
Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (b. l. 42 – 46) prašė skundą
atmesti kaip nepagrįstą.
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Atrankos komisijos sprendimas
negali būti laikomas įpareigojančiu VSAT vadą, kadangi taip būtų pažeistos
imperatyvios teisės normų nuostatos. Atrankos komisijos sprendimas yra
patariamojo pobūdžio ir negali atimti iš šio pareigūno norminių teisės aktų jam
suteiktų teisių. Teigė, jog VSAT vadas atsižvelgė į Atrankos komisijos padarytas
išvadas, tačiau galutinio sprendimo priėmimas priklauso tik jam. Esant abejonėms
dėl Atrankos komisijos priimto sprendimo, VSAT vadas gali skirti į pareigas
asmenį, kuris, jo įsitikinimu, sugebės geriau atlikti priskirtas funkcijas. Tretysis
suinteresuotas asmuo nurodė, kad VSAT tarnauja nuo 1994 m. liepos 25 d., t. y. net
dvylika metų, o pareiškėjas – tik nuo 1999 m. kovo mėnesio. 2005 m. vasario 14 d.
VSAT vado buvo apdovanotas VSAT 3–ojo laipsnio „Valstybės sienos sargyboje –
10 m.“ medaliu. Visą tarnybos laikotarpį rinktinių užkardose ėjo įvairias pareigas
organizuojant ir planuojant pareigūnų tarnybos vykdymą, turi didelę patirtį šios
srities tarnyboje, puikiai išmano tarnybos organizavimą ir speciﬁką. Pažymėjo, jog
pareiškėjas tarnybą vykdė Personalo skyriuje, jo atliekamos funkcijos pagal savo
speciﬁką (personalo planavimas ir komplektavimas) ir pagal pareigybių aprašymą
mažai siejasi su užkardos vado tarnybos organizavimu. Tretysis suinteresuotas
asmuo nurodė, kad pagal ištarnautų VSAT metų skaičių šiuo metu turėtų turėti
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jau pirmą kvaliﬁkacinę kategoriją, tačiau ji dar nėra suteikta dėl objektyvių
priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios. Pareiginis laipsnis nebuvo suteiktas laiku
dėl užkardos vadovybės neveikimo. Be to, iki 2003 m. gruodžio mėnesio Lazdijų
rinktinės vadovybė apskritai nesuteikdavo kvaliﬁkacinių kategorijų, nes tai būtų
sąlygoję papildomas išlaidas iš VSAT biudžeto. Teigė, kad iki 2006 m. balandžio
28 d. vykdė užkardos vado pavaduotojo pareigas. Vilniaus rinktinės vadovybė
ne kartą skatindavo už puikius darbo rezultatus. Buvo vertinamas kaip veiklus
ir profesionalus pareigūnas. Vilniaus rinktinės vadovybė, negalint eiti pareigų
buvusiam užkardos vadui, skirdavo jį laikinai eiti užkardos vado pareigas. Nuo
2004 m. sausio 1 d. per dvejus su puse metų tam tikrais laikotarpiais laikinai ėjo
užkardos vado pareigas apie 7–8 mėnesius, todėl puikiai susipažinęs su užkardos
vado pareigomis ir atliekamomis funkcijomis. Niekada nesulaukė jokių priekaištų
dėl atliekamos tarnybos.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 26 d. sprendimu
(b. l. 90–94) pareiškėjo skundą atmetė ir grąžino jam sumokėtą 100 Lt žyminį
mokestį.
Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl VSAT vado
sprendimo skirti trečiąjį suinteresuotą asmenį VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių
užkardos vadu pagrįstumo ir teisėtumo. Pažymėjo, jog pareiškėjas teisminio
nagrinėjimo metu atsisakė prašymo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą ištirti Atrankos taisyklių teisėtumą. Teismo nuomone, šių taisyklių teisėtumo
klausimas nėra esminis dalykas nagrinėtinu atveju ir negali turėti įtakos priimamam
teismo sprendimui, todėl nėra pagrindo kreiptis dėl jų teisėtumo ištyrimo. Teismas
pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu
Nr. 194 patvirtintų Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 34 punkte nurodyta,
jog užkardai vadovauja vadas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų VSAT
vadas rinktinės vado teikimu. Vienas iš Atrankos komisijos narių buvo VSAT
Vilniaus rinktinės vadas Vytautas Ižganaitis. Jis nurodė, kad tinkamiausiu užimti
Padvarionių užkardos vado pareigas laikytinas tretysis suinteresuotas asmuo.
VSAT vadas, atsižvelgęs į Vilniaus rinktinės vado pareikštą nuomonę (ji savo esme
nagrinėtinu atveju gali būti prilyginama teikimui, kadangi šiuo atveju svarbi yra pati
Vilniaus rinktinės vado valios išraiška, o ne teikimo forma), pagrįstai Padvarionių
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užkardos vadu paskyrė trečiąjį suinteresuotą asmenį. Teismas nustatė, kad Atrankos
komisija bendru sutarimu ar balsų dauguma nebuvo priėmusi sprendimo skirti
trečiąjį suinteresuotą asmenį VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos vadu,
todėl nėra pagrindo teigti, kad VSAT vadas savo sprendimu pakeitė Atrankos
komisijos sprendimą. Teismas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 3
straipsniu, 8 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, kad Viešojo administravimo įstatymo
8 straipsnio 1 dalies reikalavimai taikytini tiems individualiems sprendimams, kurie
priimami viešojo administravimo institucijos vardu, institucijai įgyvendinant teisės
aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Atsižvelgiant į tai, VSAT vado
sprendimas skirti trečiąjį suinteresuotą asmenį VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių
užkardos vadu nėra laikytinas administraciniu aktu, kuriam turėtų būti taikomos
nurodytos įstatymo nuostatos. Be to, joks teisės aktas nenumato, kad skyrimas į
VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos vado pareigas – kaip valinis VSAT
vado veiksmas – turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis.
Teismas nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų nematyti, jog Atrankos komisijos
pirmininko išreikšta nuomonė buvo paremta objektyviais faktais. Teismas padarė
išvadą, kad VSAT vadas pagrįstai pasinaudojo jam Atrankos taisyklių 24 punkto
suteikta teise skirti trečiąjį suinteresuotą asmenį į atitinkamas pareigas. Tokiais
veiksmais jis realizavo teisę, įtvirtintą Nuostatų 16.6 punkte. VSAT vadas priėmė
sprendimą nepažeisdamas nustatytos kompetencijos. Teismas nustatė, kad VSAT
vadas, priimdamas sprendimą, atsižvelgė į pretendentų profesionalumą, tarnybinę
veiklą, tinkamumą atlikti pareigas, vidaus tarnybos trukmę einant konkrečias
pareigas, turimą kvaliﬁkaciją, būtiną naujoms pareigoms eiti, todėl nėra pagrindo
iš naujo vertinti minėtų dalykų. Pažymėjo, jog tai, kad Atrankos taisyklės buvo
pakeistos VSAT vado įsakymu, neįrodo pareiškėjo skundo pagrįstumo. Kiekviena
institucija turi teisę tobulinti priimamus aktus. Be to, aiškią užkardos vado skyrimo
tvarką nustato Nuostatų 34 punktas, kuris šiuo atveju nebuvo pažeistas. Teismas
nurodė, kad procedūrinių pažeidimų byloje nenustatė. Pareiškėjui buvo sudarytos
sąlygos apskųsti teismui jo interesus liečiantį VSAT vado sprendimą. Teismas
konstatavo, kad skundžiamas sprendimas atitinka teisėtumo reikalavimus, todėl
nėra pagrindo jo naikinti pareiškėjo skunde išdėstytais motyvais. Pažymėjo, kad
pareiškėjui grąžintinas sumokėtas 100 Lt dydžio žyminis mokestis, nes pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalies 4
punktą, žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai (prašymai) dėl valstybės ir
savivaldybių tarnautojų kreipimųsi, kai tai susiję su tarnybos teisiniais santykiais.
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III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 102–107) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą ir patenkinti
skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės normas,
reglamentuojančias valstybės tarnautojų (tarp jų ir statutinių) karjeros santykių
teisinį reguliavimą. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų karjeros santykių teisinį
reguliavimą nustato Statutas, tačiau teismas ginčą sprendė neatsižvelgdamas į
šio teisės akto nuostatas. Teismas, taikydamas Nuostatus, neįvertino jų ryšio su
Statutu. Konstatuodamas, kad Atrankos taisyklių teisėtumas nėra esminis dalykas
nagrinėjamuoju atveju ir negali turėti įtakos priimamam sprendimui, teismas iš
esmės pabrėžė, kad Statutas ir jo pagrindu priimti teisės aktai nėra ginčo santykį
reglamentuojantys teisės aktai. Toks teisės normų aiškinimas paneigia vieną iš
pagrindinių vidaus tarnybos principų – karjeros principas (Statuto 3 str. 6 d.) – ir
sukuria teisinę situaciją, kai užkardos vado skyrimo tvarkos teisinis reguliavimas
dingsta iš valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos karjeros santykių teisinio reguliavimo.
Byloje esantys įrodymai liudija, kad Padvarionių užkardos vado skyrimą buvo
siekiama vykdyti vadovaujantis Statute nustatytu vidaus tarnybos karjeros santykių
teisiniu reguliavimu. Be to, toks teisės normų aiškinimas pažeidžia konstitucinę
piliečių teisę lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą.
2. Byloje nėra duomenų, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas
vadovaujantis Nuostatų 34 straipsniu. Vilniaus rinktinės vadas V. Ižganaitis atrankos
metu veikė kaip Atrankos komisijos narys. Komisijos nario nuomonės pareiškimas
kolegialiame organe nei savo forma, nei turiniu, nei teisinėmis pasekmėmis negali
būti tapatus tiesioginiam vadovo teikimui aukštesniam vadovui. Atsakovas nelaiko
tokios nuomonės teikimu skirti trečiąjį suinteresuotą asmenį užkardos vadu.
3. Konstatuodamas, kad VSAT vadas pagrįstai pasinaudojo Atrankos taisyklių
24 punkto suteikta teise skirti trečiąjį suinteresuotą asmenį į pareigas ir realizavo
Nuostatų 16.6 punkte įtvirtintą teisę, teismas netinkamai aiškino faktines atrankos
aplinkybes. Būtent Atrankos komisijos pirmininkas priėmė vieną iš Atrankos
taisyklių 24 punkte numatytų sprendimų, t. y. kad jis (pareiškėjas) yra tinkamiausias
kandidatas užimti Padvarionių užkardos vado pareigas. VSAT vado sprendimas
skirti trečiąjį suinteresuotą asmenį Padvarionių užkardos vadu priimtas realizuojant
Nuostatų 16.6 punkte, o ne Atrankos taisyklių 24 punkte nustatytą teisę. Tiek
objektyviai (pagal kvaliﬁkaciją žyminčius rodiklius), tiek atrankos procedūros metu
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jo kvaliﬁkacija įvertinta aukščiau nei trečiojo suinteresuoto asmens.
4. Ginčijamas sprendimas priimtas atsakovui vykdant vidaus administravimą.
Šis sprendimas yra individualus administracinis sprendimas, kuriam taikoma
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, t. y. sprendimas turi būti
pagrįstas nustatytais faktais bei teisės normomis.
5. Pretendentus ir jų privalumus vertino ne VSAT vadas, o Atrankos komisija.
VSAT vadas galėjo remtis tik šios komisijos nuomone. Tačiau jis priėmė priešingą
sprendimą nei Atrankos komisija.
6. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2006 m. liepos
3 d. pasitarime aprobuotu Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo
teismuose praktikos apibendrinimu (toliau – ir Apibendrinimas).
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 112–113) prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime
nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Apibendrinimo IV
skyriuje pasisakė ne dėl atrankos į aukštesnes pareigas, o dėl statutinių valstybės
tarnautojų atestavimo tvarkos. Vidaus tarnybos pareigūnų pareigų paaukštinimas
reglamentuotas Statuto 15 straipsnyje, o atestavimo tvarka – 18 straipsnyje, o tai yra
iš esmės du skirtingi institutai.
2. VSAT vado sprendimas skirti trečiąjį suinteresuotą asmenį VSAT Vilniaus
rinktinės Padvarionių užkardos vadu nėra laikytinas administraciniu teisės aktu,
kuriam turėtų būti taikoma Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis.
VSAT vadas realizavo teisę, įtvirtintą Nuostatų 16.6 punkte. Trečiasis suinteresuotas
asmuo iš vidaus tarnybos jau atleistas.
3. Palaiko atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus.
Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 114–117) prašo
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie
pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. VSAT vadas, priimdamas sprendimą, įvertino Statuto 15 straipsnyje
nurodytus kriterijus, t. y. vadovavosi karjeros principu.
2. Jo kompetencija yra tinkama atlikti užkardos vadui įstatymų priskirtas
funkcijas, todėl pagrįstai buvo paskirtas eiti šias pareigas.
3. Atrankos komisijos sprendimas negali būti laikomas įpareigojančiu VSAT
vadą. Šis, atsižvelgęs į Vilniaus rinktinės vado pareikštą nuomonę, pagrįstai jį
paskyrė Padvarionių užkardos vadu (Nuostatų 16.6, 34 p.).
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4. Bendras Atrankos komisijos sprendimas skirti vieną ar kitą kandidatą
į pareigas nebuvo priimtas, todėl nėra pagrindo teigti, kad VSAT vadas savo
sprendimu pakeitė komisijos sprendimą. Įrodymai nepatvirtina, kad komisijos
pirmininko išreikšta nuomonė buvo paremta objektyviais faktais. Komisijos
sprendimas yra patariamojo pobūdžio.
5. VSAT vado sprendimas skirti jį VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių
užkardos vadu nėra laikytinas viešojo administravimo aktu, kuriam turėtų būti
taikoma Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis. Tai yra vidaus
administravimo aktas. Be to, joks teisės aktas nenumato, kad skyrimas į šias
pareigas – kaip valinis VSAT vado veiksmas – turi būti pagrįstas nustatytais faktais
ir teisės aktų normomis.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamo administracinio ginčo esmė yra Statuto 15 straipsnio nuostatų
dėl atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas teisinės reikšmės nustatymas
sprendžiant klausimą, kas gali (turi) būti paskirtas į šias pareigas. Todėl nagrinėjant
šį ginčą yra būtina pateikti nurodytų nuostatų aiškinimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (atsakovas) yra
viena iš vidaus reikalų įstaigų, kuriai taikytinas Statutas (Statuto 4 str. 1 p.). Pagal
Statuto 5 straipsnio 2 dalį, atsakovui taip pat taikytinas jo veiklą reglamentuojantis
specialus įstatymas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas.
Šiai bylai aktualiu klausimu teisinius santykius dėl tarnybos užkardos vado
skyrimo reglamentuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 16 straipsnis,
pagal kurio 3 dalį užkardos vadą skiria Tarnybos (VSAT) vadas rinktinės vado
teikimu. Statuto 15 straipsnis skirtas teisiniams santykiams dėl pareigūno pareigų
paaukštinimo. Šiuo straipsniu yra įgyvendinamas Statuto 3 straipsnio 6 dalyje
numatytas vienas iš pagrindinių vidaus tarnybos principų – karjeros principas,
pagal kurį skyrimas į aukštesnes pareigas grindžiamas pareigūnų kompetencija,
atrankos metu įvertinant jų profesionalumą, tinkamumą pretenduojamoms
pareigoms, vidaus tarnybos trukmę einant konkrečias pareigas, turimą kvaliﬁkaciją,
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būtiną naujoms pareigoms eiti. Pažymėtina, kad tie patys atrankos kriterijai iš esmės
yra pakartoti Statuto 15 straipsnio 2 dalyje. Taip pat pažymėtina, kad Statuto 15
straipsnio 1 dalyje yra apibrėžtas galinčių dalyvauti atrankoje subjektų ratas. Pagal
šią straipsnio dalį, atrankoje į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas gali dalyvauti
aukštesnių pareigų siekiantys, žemesnes pareigas einantys tos pačios ar atitinkamos
kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai.
Nurodytose Statuto bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo
nuostatose gali būti įžvelgiamas tarpusavio prieštaravimas, nes pirmuoju atveju
(Statuto 3 str. 6 d. ir 15 str. taikymo atveju) kalbama apie būtinumą atlikti atranką,
antruoju – atrankos institutas visai nenumatytas, nes skirdamas asmenį į užkardos
vado pareigas Tarnybos (VSAT) vadas saistomas tik rinktinės vado teikimo. Tačiau,
kolegijos manymu, toks prieštaravimas šalintinas dėl šios priežasties: kaip nurodyta
aukščiau, Statute numatyta atranka vyksta į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas,
ji yra skirta žemesnes pareigas einantiems tos pačios ar atitinkamos kitos vidaus
reikalų įstaigos pareigūnams, siekiantiems užimti aukštesnes pareigūno pareigas.
Tai reiškia, kad nuostatos dėl atrankos taikytinos tik tuo atveju, kai siekiama
užpildyti laisvas pareigas pasirenkant tinkamesnį kandidatą iš žemesnės grandies
pareigūnų. Tuo atveju, kai laisvos pareigos yra siūlomos lygiavertės ar aukštesnės
grandžių pareigūnams, taikytinos Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 16
straipsnio 3 dalies nuostatos, t. y. šiuo atveju Statute numatyta atranka nevykdoma.
Taigi konstatuotina, kad nurodytos Statuto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos
įstatymo nuostatos skirtos reglamentuoti skirtingus teisinius santykius, todėl viena
kitai neprieštarauja.
Iš bylos matyti, kad Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos vado pareigoms
užimti atsakovo (VSAT vado) buvo pasirinktas atrankos būdas. Tai reiškia, kad
kandidatų užimti šias pareigas dalykinės ir kitos savybės turėjo būti įvertinamos pagal
Statuto 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus vertinimo kriterijus. Kolegija pažymi, kad
nurodytų kriterijų laikymasis yra privalomas tiek atrankos proceso metu (atrankos
komisijos nariams), tiek asmeniui, kompetentingam skirti pareigūną į nurodytas
pareigas (šiuo atveju VSAT vadui). Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjamos atrankos
metu (2006-04-10) galioję teisės aktai nenumatė atrankos rezultatų (atrankos
komisijos narių išvados) privalomumo VSAT vadui, todėl kolegija daro išvadą,
kad šiuo atveju atsakovas (VSAT vadas) nebuvo saistomas Atrankos komisijos
narių balsavimo rezultatų. Tačiau, nesutikdamas su šiais rezultatais, VSAT vadas,
vadovaudamasis minėtais vertinimo kriterijais, savo sprendime dėl atrankos
užbaigimo privalėjo nurodyti, kokių kriterijų neatitinka Atrankos komisijos narių
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balsų daugumą surinkęs atrankos dalyvis (pareiškėjas). Pažymėtina, kad faktas,
jog pareiškėjui ir kitiems minėtoje atrankoje dalyvavusiems pareigūnams buvo
leista dalyvauti atrankoje, reiškia, jog visi atrankos dalyviai (ir pareiškėjas) atitiko
siekiamos pareigybės aprašymo reikalavimus (Atrankos taisyklių 12 p.).
Iš pareiškėjo skundžiamo atsakovo sprendimo, pateikto Atrankos komisijos
2006 m. balandžio 10 d. protokole Nr. 9-394 (2006-04-07 sprendimo skirti
Padvarionių užkardos vadu trečiąjį suinteresuotą asmenį), matyti, kad jis yra visiškai
neargumentuotas (b. l. 9–10). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, tai
reiškia, kad priimdamas tokį sprendimą atsakovas pažeidė taisykles, turėjusias
užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. ABTĮ
taikymo požiūriu tai yra pagrindas panaikinti pareiškėjo skundžiamą sprendimą
(89 str. 1 d. 3 p.).
Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino
ir pritaikė materialinės teisės normas (Statuto 3 str. 6 d., 15 str. 2 d.). Todėl teismo
priimtas sprendimas yra naikintinas, o pareiškėjo skundas tenkintinas (ABTĮ 89 str.
1 d. 3 p., 143 str.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą
panaikinti. Pareiškėjo A. Ž. skundą patenkinti ir panaikinti Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado sprendimą
2006 m. balandžio 10 d. Atrankos į Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos vado
pareigas komisijos posėdžio protokole Nr. 9-394 skirti G. J. VSAT Vilniaus rinktinės
Padvarionių užkardos vadu.
Sprendimas neskundžiamas.
3.4.2. Dėl teisės skųsti valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadas,
kuriomis tarnybinė veikla įvertinta gerai
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis, taip pat Vyriausybės
2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.909 patvirtintų Valstybės tarnautojų kvaliﬁkacinių
klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių 20 punktą, tais atvejais,
kai valstybės tarnautojų vertinimo komisija valstybės tarnautoją įvertina gerai, ji
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neteikia pasiūlymų valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui ir šis asmuo
atitinkamų sprendimų nepriima. Minėtais atvejais galutinai dėl valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos yra pasisakoma būtent vertinimo komisijos išvadoje ir būtent ši
išvada sukelia teisines pasekmes valstybės tarnautojui.
Neleidžiant valstybės tarnautojui skųsti teismui vertinimo komisijos išvados, kuria
valstybės tarnautojas įvertintas gerai, jis neturėtų jokių galimybių pasiekti, kad teismas
patikrintų, ar valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu
nebuvo pažeistos jo teisės. Taip būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą. Todėl tais
atvejais, kai valstybės tarnautojas skundžia teismui valstybės tarnautojų vertinimo
komisijos išvadą, kuria jo tarnybinė veikla įvertinta gerai, negali būti nusprendžiama,
jog toks skundas yra nenagrinėtinas teismų.
Administracinė byla Nr. AS2-223/2007
Procesinio sprendimo kategorija 50.3.1
NUTARTIS
2007 m. gegužės 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Romano Klišausko
(kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų O. V. ir S.
M. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m.
kovo 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų O. V. ir S. M. skundą
atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui dėl
išvadų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjos skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir
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prašė panaikinti atsakovo valstybės tarnautojų vertinimo komisijos 2007 m. sausio
29 d. išvadą Nr.6-105, kuria pareiškėjos O. V. tarnybinė veikla įvertinta gerai, bei
panaikinti atsakovo valstybės tarnautojų vertinimo komisijos 2007 m. sausio 26 d.
išvadą Nr.6-82, kuria pareiškėjos S. M. tarnybinė veikla įvertinta gerai. Pareiškėjos
taip pat prašė įvertinti jų tarnybinę veiklą labai gerai, kaip tai buvo padaręs jų
tiesioginis vadovas.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi
pareiškėjų skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37
straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.
Teismas nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 17 dalis
nustato, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti
skundžiami ne patys valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pasiūlymai, o tik
valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimai, priimti pagal vertinimo
komisijos pasiūlymus, nes būtent šie sprendimai sukelia teisines pasekmes valstybės
tarnautojui. Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvada negali būti laikoma
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundžiamu teisės aktu.
Skundai dėl tokių išvadų nenagrinėtini teismų.
III.
Atskiraisiais skundais pareiškėjos prašo panaikinti Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį.
Pareiškėjos nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog jų skundas yra
nenagrinėtinas teismų, yra nepagrįsta. Jos turi teisę šiuo atveju kreiptis į teismą
vadovaudamosi bendrosiomis nuostatomis dėl asmenų teisės kreiptis teisminės
gynybos (Konstitucijos 30 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. ir 15
str. 1 d. 5 p.). Pareiškėjos nurodo, kad nepriėmus jų skundo jos prarastų bet kokią
galimybę apginti savo pažeistas teises.
Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas sutinka su pirmosios instancijos
teismo nutarties argumentais ir prašo atskiruosius skundus atmesti.
Teisėjų kolegija
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konstatuoja:
IV.
Atskirieji skundai tenkintini.
Pareiškėjos nagrinėjamu atveju skundžia valstybės tarnautojų vertinimo
komisijos išvadas, kuriomis pareiškėjų tarnybinė veikla įvertinta gerai. Pagal
Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis, taip pat Vyriausybės 2002
m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintų Valstybės tarnautojų kvaliﬁkacinių
klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių 20 punktą, tais atvejais,
kai valstybės tarnautojų vertinimo komisija valstybės tarnautoją įvertina gerai, ji
neteikia pasiūlymų valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui ir šis asmuo
atitinkamų sprendimų nepriima. Vadinasi, šiais atvejais galutinai dėl valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos yra pasisakoma būtent vertinimo komisijos išvadoje
ir būtent ši išvada sukelia teisines pasekmes valstybės tarnautojui.
Neleidžiant valstybės tarnautojui skųsti teismui vertinimo komisijos išvados,
kuria valstybės tarnautojas įvertintas gerai, jis neturėtų jokių galimybių pasiekti, kad
teismas patikrintų, ar valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros
metu nebuvo pažeistos jo teisės. Taip būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą.
Todėl tais atvejais, kai valstybės tarnautojas skundžia teismui valstybės tarnautojų
vertinimo komisijos išvadą, kuria jo tarnybinė veikla įvertinta gerai, negali būti
nusprendžiama, jog toks skundas yra nenagrinėtinas teismų.
Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nepagrįstai atsisakė priimti
pareiškėjų skundą, todėl skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta. Kadangi
būtina patikrinti, ar pareiškėjų skundas atitinka kitus Administracinių bylų teisenos
įstatymo reikalavimus, todėl jų skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4
punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atskiruosius skundus tenkinti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį
panaikinti ir pareiškėjų O. V. bei S. M. skundo priėmimo klausimą perduoti
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
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Nutartis neskundžiama.
3.4.3. Dėl galimybės ginčyti drausminių nuobaudų paskyrimą krašto
apsaugos sistemoje
Drausminių nuobaudų už drausmės pažeidimus, atliekant tarnybą Lietuvos
kariuomenėje, skyrimo tvarką, skundų padavimo ir nagrinėjimo tvarką pagal
Kariuomenės drausmės statuto 1 straipsnio 6, 7 punktus nustato Kariuomenės
drausmės statutas. Kariuomenės drausmės statuto 57 straipsnio 3 dalis numato, jog
šis statutas nustato karių skundų padavimo ir jų nagrinėjimo tvarką krašto apsaugos
sistemoje, kitoms institucijoms karys turi teisę skųstis kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Tokiu būdu, įstatymas reglamentuojantis drausminių nuobaudų kariui paskyrimo bei
skundų dėl jų padavimo tvarką, neužkerta kelio be kreipimosi su skundu dėl drausminės
nuobaudos paskyrimo krašto apsaugos sistemoje skundams paduoti nustatyta tvarka,
kitų teisės aktų (tame tarpe Administracinių bylų teisenos įstatymo) nustatyta tvarka
kreiptis ir į kitas institucijas (tame tarpe ir teismą).
Administracinė byla Nr.AS14–248/2007
Procesinio sprendimo kategorija 57.1

edanti iš
r Arūno

inę bylą
tracinio
areiškėjo
Tauragės
Tauragės
o atlikti

NUTARTIS
2007 m. gegužės 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Stasio Gudyno, Sigitos Rudėnaitės (pranešėja) ir Algirdo Taminsko (kolegijos
pirmininkas),
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutarties
administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. J. skundą atsakovui Lietuvos kariuomenei
dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
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I.
Pareiškėjas skundu prašė teismą panaikinti Lietuvos kariuomenės Logistikos
valdybos vado 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. PK-116 „Dėl drausminės
nuobaudos skyrimo“ jam paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą. Pareiškėjas
paaiškino, kad minėtu įsakymu drausminė nuobauda jam paskirta, vadovaujantis
Kariuomenės drausmės statuto (toliau – ir KDS) 75 straipsnio 1 dalimi, už
tarnybos pareigų neatlikimą (tarnybos pareigų neatlikimas pasireiškė tuo, kad
rekomenduodamas vadui suteikti gr. R. V. vaiko priežiūros atostogas, jis pažeidė
Pareiginių nuostatų 10.4 punktą – užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų tinkamą įgyvendinimą batalione). Pareiškėjo manymu, atsižvelgiant
į tai, kad KDS 2 straipsnio 1 dalis nurodo būtiną sąlygą – teisės akto galiojimą
pažeidimo metu – drausminė nuobauda yra skirta neteisėtai, nes bataliono vado
2006 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. A-17 „Dėl atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo“ jis
vizavo 2006 m. vasario 3 d., o pareiginiai nuostatai buvo patvirtinti 2006 m. kovo
8 d. bataliono vado įsakymu Nr. V-123, t. y. praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo
įsakymo dėl atostogų suteikimo vizavimo. Pareiškėjas pažymėjo, kad bataliono vado
įsakymas dėl atostogų vaiko priežiūrai suteikimo gr. R. V. galioja, nenustatyta, kad
šis įsakymas prieštarauja įstatymams.
Atsakovas Lietuvos kariuomenė su skundu nesutiko ir prašė bylą nutraukti.
Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas įsakymą dėl paskirtos drausminės nuobaudos
2006 m. gegužės 26 d. apskundė kariuomenės vadui, šiuo metu atsakingam už
šio skundo ištyrimą, vadovaujantis KDS numatyta skundų nagrinėjimo tvarka.
Atsakovas nurodė, jog sistemiškai vertinant skundų krašto apsaugos sistemoje
padavimo santykius reglamentuojančius teisės aktus, A. J., nesilaikydamas įstatymų
nustatytos privalomos ikiteisminio ginčo sprendimo tvarkos, 2006 d. gegužės 23
d. paduodamas skundą teismui, pažeidė imperatyvias įstatymų normas. Atsakovas
pažymėjo, jog pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 48 straipsnio 1 dalį, teismai nesprendžia ginčų
dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo, todėl
ginčas nežinybingas teismui.
II.
2006 m. gruodžio 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas
administracinę bylą nutraukė. Teismo konstatavimu, pagal KASOKTĮ 48 straipsnio
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1 dalį, ginčai dėl priėmimo į karo tarnybą, nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į
kitas pareigas, dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties
pratęsimo nagrinėjami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, o sprendimas
gali būti apskųstas pagal pavaldumą aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki Krašto
apsaugos ministro imtinai. Teismai šių ginčų nesprendžia. Teismas vadovavosi
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu.
III.
Pareiškėjas kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutartį panaikinti ir
perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas remiasi
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarimu, kuriame
konstatuota, jog asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi
teisę kreiptis į teismą, 1996 m. balandžio 18 d. nutarimu, kuriame konstatuota, kad
demokratinėje valstybėje teismas yra pagrindinė žmogaus teisių ir laisvių garantija,
kad konstitucinis teisminės gynybos principas yra universalus, pažymėdamas, jog
pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį
teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų
galima spręsti teisme. Pareiškėjas pripažįsta, jog gali būti nustatyta ir ikiteisminė
ginčų sprendimo tvarka, nurodydamas, jog krašto apsaugos sistemos organizavimo
ir karo tarnybos santykiai turi savo ypatumų (atsižvelgiant į šiuos ypatumus, gali būti
nustatyta ir ikiteisminė tokių ginčų sprendimo tvarka, tačiau negali būti paneigta
asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų savo teisių ar laisvių gynimo).
Pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, 6
straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Konstitucijoje įtvirtintu teisinės valstybės
principu, asmens prigimtine teise į teisingumą. Pareiškėjas pažymi, jog Konstitucinis
teismas 2002 m. liepos 2 d. nutarimu pripažino, kad KASOKTĮ 48 straipsnio 2 dalies
nuostata, draudžianti kariui kreiptis į teismą dėl sutarties nutraukimo, prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai,
konstituciniam teisinės valstybės principui. Nors Konstitucinis teismas nesprendė,
ar KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostata, kad ginčai dėl priėmimo į karo tarnybą,
nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, dėl karių laipsnių, drausminių
nuobaudų, karo tarnybos sutarties pratęsimo nagrinėjami krašto apsaugos ministro
nustatyta tvarka ir kad teismai šių ginčų nesprendžia, Konstitucinis Teismas aiškiai
pasisakė dėl tokių įstatymų nuostatų, konstatuodamas, kad įstatymų leidėjas turi
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pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį visus ginčus dėl asmens teisių ar
laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme. Pareiškėjo manymu, įstatymo leidėjas,
atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarimą, privalėjo
pakeisti KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostatą taip, kad būtų užtikrintos karių
konstitucinės teisės. Tačiau ši nuostata nebuvo pakeista. Pareiškėjas paaiškina dar
2002 metais kariuomenės vadui pateikęs tarnybinį pranešimą dėl minėtos nuostatos
pakeitimo (kariuomenės vadas pritarė siūlymui, nurodė teisės skyriui pateikti
KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalies pakeitimus, tačiau tarnybinis pranešimas pasimetė
tarp biurokratinių popierių gausos).
Pareiškėjas pažymi, jog KDS nenumato, kad atliekant tarnybinį patikrinimą,
skiriant drausmines nuobaudas ar paduodant skundus reikia vadovautis kitais
įstatymais. Atvirkščiai, KDS nurodo, kad vadas (viršininkas) drausminę nuobaudą
skiria įsakymu, vadovaudamasis šio statuto straipsniu, numatančiu atsakomybę už
padarytą drausmės pažeidimą ir šio statuto 1 dalies bendrosiomis nuostatomis (KDS
40 str. 1 d.). KDS 57 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nurodyta, kad tik šis statutas
nustato skundų padavimo ir jų nagrinėjimo tvarką krašto apsaugos sistemoje.
Pareiškėjas nurodo, jog kitoms institucijoms karys turi teisę skųstis kitų teisės
aktų nustatyta tvarka (KDS 57 str. 3 d.). Pareiškėjas pažymi, jog Administracinių
bylų teisenos įstatymas nustato 30 dienų terminą skundui paduoti. Jo manymu,
apeliavimas į tai, kad KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalis draudžia teismams nagrinėti
skundus dėl drausminių nuobaudų skyrimo, yra netinkamas materialinių teisės
normų aiškinimas, turėjęs įtakos priimant sprendimą byloje. Pareiškėjas nurodo,
jog statutai, reglamentuojantys karių drausminę atsakomybę ir ginklo panaudojimą,
civilinę krašto apsaugos tarnybą ir tarnybą Antrajame operatyvinių tarnybų
departamente prie Krašto apsaugos ministerijos, tvirtinami įstatymais (KASOKTĮ
25 str. 2 d.). KDS yra specialusis įstatymas, reglamentuojantis karių drausminę
atsakomybę. KDS 57 straipsnio 3 dalis suteikia kariui teisę paduoti skundą kitoms
institucijoms kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Du įstatymai skirtingai reglamentuoja
skundų padavimo tvarką: KDS 57 straipsnio 3 dalis suteikia kariui teisę kreiptis
į kitas institucijas, tuo tarpu KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalis tai draudžia daryti.
Atsižvelgiant į tai, kad KDS yra specialus įstatymas, reglamentuojantis tarnybinių
patikrinimų, drausminių nuobaudų skyrimo ir skundų padavimo tvarką, o KASOKTĮ
yra įstatymas, reglamentuojantis krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo
tarnybos tvarką, sprendžiant klausimus dėl skundų nagrinėjimo teisme, pareiškėjo
manymu, būtina vadovautis KDS, o ne KASOKTĮ nuostatomis. Vadovaujantis tuo,
kas išdėstyta, yra pagrindas manyti, kad KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostata
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„ginčai dėl priėmimo į karo tarnybą, nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas
pareigas, dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo
nagrinėjami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti
apskųstas pagal pavaldumą aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki krašto apsaugos
ministro imtinai. Teismai šių ginčų nesprendžia“ prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės
valstybės principui. Pareiškėjo teigimu, jei pirmosios instancijos teismui 2006 m.
gruodžio 20 d. posėdžio metu nepakako pateiktų argumentų dėl KASOKTĮ 48
straipsnio 1 dalies prieštaravimo Konstitucijai ir kad skundas turi būti nagrinėjamas
administraciniame teisme, pirmosios instancijos teismas privalėjo sustabdyti
administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 4 str. 1 d., 98 str. 1 d. 4 p.). Tai nebuvo padaryta, ir tokiu
būdu, teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, pažeidė jo konstitucines ir
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintas teises.
Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį
palikti nepakeistą. Lietuvos kariuomenės manymu, atskirasis skundas nepagrįstas.
Atsakovas pažymi, kad Konstitucinis Teismas sprendė, ar KASOKTĮ 48 straipsnio 2
dalies nuostata (galiojusi iki 2003 m. balandžio 2 d.), pagal kurią atleistas iš profesinės
karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos asmuo gali paduoti teismui skundą tik
dėl teisės aktų nustatytos atleidimo tvarkos pažeidimo, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijai. Konstitucinis Teismas, 2002 m. liepos 2 d. nutarime
konstatavęs, kad KASOKTĮ 48 straipsnio 2 dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, nenustatė, jog Konstitucijai prieštarauja ir KASOKTĮ 48 straipsnio 1
dalis. Atsakovas pažymi, jog KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamos
kario pažeistų teisių gynimo sąlygos, susijusios su karo tarnybos santykiais, t. y. kai
karo tarnybos santykiai nėra nutrūkę. Tiek KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalyje, tiek
KDS 57-64 straipsniuose įtvirtintos nuostatos suteikia galimybę kariui, manančiam,
kad jo teisės, susijusios su karo tarnybos santykiais, yra pažeistos, skųstis ir ginti
savo pažeistas teises. Atsakovo manymu, KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies
nuostatų visuma nepaneigia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 1
dalies ir 109 straipsnio 1 dalies nuostatų. Darytina išvada, jog Konstitucinio Teismo
2002 m. liepos 2 d. nutarimas dėl KASOKTĮ 48 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai aptariamo ginčo atveju netaikytinas, ir pareiškėjo
nuomonė, jog KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, yra nepagrįsta. Atsakovas pažymi, jog KDS 57 straipsnio 3 dalyje
nurodyta, kad kitoms institucijoms karys turi teisę skųstis kitų teisės aktų nustatyta
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tvarka, o kito teisės akto – KASOKTĮ 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ginčai dėl
drausminės nuobaudos nagrinėjami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka ir
teismai jų nesprendžia. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad tuo atveju, jei kariui paskirta
drausminė nuobauda – atleidimas iš tarnybos – jis ją gali skųsti vadovaudamasis
KASOKTĮ 48 straipsnio 2 dalimi. Šiuo atveju nagrinėjamas ginčas dėl papeikimo
paskyrimo, todėl teismas pagrįstai pritaikė 48 straipsnio 1 dalį. Atsakovas pažymi,
jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktą, jeigu byla
nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, teismas bylą nutraukia. Todėl
teismas administracinę bylą nutraukė pagrįstai.
Lietuvos kariuomenės logistikos valdyba atsiliepimu į apeliacinį skundą
prašo atskirąjį skundą atmesti. Lietuvos kariuomenės logistikos valdyba sutinka su
teismo nutartimi, pažymėdama, jog pagal KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalį, teismai
nesprendžia ginčų dėl priėmimo į karo tarnybą, nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo
į kitas pareigas, dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties
pratęsimo, šie ginčai nagrinėjami Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Lietuvos kariuomenės logistikos valdyba taip pat pažymi, jog vadovaujantis KDS
(2006 m. sausio 20 d. įstatymas Nr. X-508) 58, 59, 60 straipsnių nuostatomis,
kariai turi teisę skųstis, kai pažeistos teisės aktų garantuotos jų teisės, skundai
tokiu atveju paduodami pagal karių pavaldumą per tiesioginį vadą arba tiesiogiai
Krašto apsaugos ministerijos generaliniam inspektoriui. Karys, nesutinkąs su
generalinio inspektoriaus sprendimu, priimtu dėl jo skundo, turi teisę apskųsti
sprendimą Krašto apsaugos ministrui. Tačiau pareiškėjas, susipažinęs su 2006 m.
balandžio 26 d. tarnybinio patikrinimo išvada, 2006 m. gegužės 22 d. kreipėsi į
Lietuvos kariuomenės Teisės skyrių, o 2006 m. gegužės 23 d. – į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, nesilaikydamas KDS nustatytos skundų padavimo bei
nagrinėjimo tvarkos. Lietuvos kariuomenės logistikos valdyba nurodo, kad nebuvo
išnaudotos visos vidinės teisinės gynybos priemonės krašto apsaugos sistemoje bei
nebuvo priimti jokie teisiniai sprendimai, susiję su pareiškėjo skundu.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Atskirasis skundas tenkintinas.
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Kaip matyti iš byloje teismo priimto sprendimo, teismas nutraukė bylą,
vadovaudamasis KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalimi bei Administracinių bylų teisenos
įstatymo 101 straipsnio 1 punktu. Pareiškėjas atskirajame skunde remiasi Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarimu, kuriuo pripažinta,
jog KASOKTĮ 48 straipsnio 2 dalies nuostata, draudžianti kariui kreiptis į teismą dėl
sutarties nutraukimo, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio
1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Tačiau
KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalies prieštaravimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai
Konstitucinio Teismo nebuvo konstatuotas, tai pripažįsta ir pareiškėjas.
Pagal galiojančią KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostatą, ginčai dėl
priėmimo į karo tarnybą, nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas,
dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo
nagrinėjami Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, o sprendimas gali būti
apskųstas pagal pavaldumą aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki Krašto apsaugos
ministro imtinai, teismai šių ginčų nesprendžia. KASOKTĮ pagal šio įstatymo
1 straipsnį nustato krašto apsaugos sistemos organizavimo, valdymo ir kontrolės
pagrindus, karo tarnybos atlikimo ir karių aprūpinimo tvarką, taip pat civilių
tarnybos krašto apsaugos sistemoje ypatumus. Drausmines nuobaudas už drausmės
pažeidimus atliekant tarnybą Lietuvos kariuomenėje, nuobaudų skyrimo tvarką,
skundų padavimo ir nagrinėjimo tvarką pagal KDS 1 straipsnio 6, 7 punktus
nustato KDS. Vadovaujantis KDS 75 straipsniu, drausminė nuobauda pareiškėjui
ir buvo paskirta. KDS 57 straipsnio 3 dalis numato, jog šis statutas nustato karių
skundų padavimo ir jų nagrinėjimo tvarką krašto apsaugos sistemoje, kitoms
institucijoms karys turi teisę skųstis kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu būdu,
įstatymas, reglamentuojantis drausminių nuobaudų kariui paskyrimo bei skundų
dėl jų padavimo tvarką, neužkerta kelio be kreipimosi su skundu dėl drausminės
nuobaudos paskyrimo krašto apsaugos sistemoje skundams paduoti nustatyta tvarka,
kitų teisės aktų (tarp jų – Administracinių bylų teisenos įstatymo) nustatyta tvarka
kreiptis ir į kitas institucijas (tarp jų – ir teismą). Tokia asmens teisė aptariama ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarime.
Šiomis aplinkybėmis teismo nutartis, kuria administracinė byla nutraukta,
konstatavus, kad tokio pobūdžio ginčų teismai nesprendžia, naikintina kaip
nepagrįsta.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4
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punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo Alvydo Jokšo atskirąjį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 28 d. nutartį,
kuria administracinė byla pareiškėjo Alvydo Jokšo skundą atsakovui Lietuvos
kariuomenei dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, nutraukta – panaikinti,
perduodant bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Nutartis neskundžiama.
3.5. Kitos ginčo administracinės bylos
3.5.1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės
spręsti, ar informacijai jos savininko suteiktas komercinės paslapties
statusas yra objektyviai pateisinamas
Kokia kiekvieno konkretaus subjekto turima informacija yra komercinė paslaptis, gali
nuspręsti tik pats subjektas, įvertinęs turimą informaciją ir atsižvelgdamas į įstatymų
reikalavimus. Teismas, kaip vienas iš subjektų, turinčių teisę rinkti įrodymus, iškilus
abejonėms turi teisę patikrinti informacijos pripažinimo konﬁdencialia tinkamumą.
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nesuteikta teisė spręsti, ar
informacijai jos savininko suteiktas komercinės paslapties statusas yra objektyviai
pateisinamas. Komisija, turėdama oﬁcialius atsakymus iš bendrovių, neturi teisinio
pagrindo tikrinti jų turinius, susietus su komercine paslaptimi.
Administracinė byla Nr. A17 – 515/2007
Procesinio sprendimo kategorija 25
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gegužės 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
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teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno
Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
atsakovo atstovui Virginijui Kanapinskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 23 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės vandens, elektros
ir šilumos vartotojų gynimo lygos skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga
(toliau – ir Lyga, pareiškėjas) skundu (b. l. 3–7) kreipėsi į teismą, prašydamas
pripažinti atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir
atsakovas, Komisija) veiksmus, atsisakant teikti informaciją motyvais, išdėstytais
2006 m. balandžio 14 d. rašte Nr. R2-444, neteisėtais ir įpareigoti ją pateikti pareiškėjo
2006 m. vasario 2 d. ir 2006 m. vasario 10 d. raštais prašytą informaciją.
Pareiškėjas nurodė, kad prašė Komisiją pateikti informaciją, reikalingą Lygos
tikslams įgyvendinti ir teisėms realizuoti: uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir
UAB) „Litekso“ ﬁlialų „Druskininkų šiluma“, „Marijampolės šiluma“, „Palangos
šiluma“, „Telšių šiluma“, UAB „Šiaulių energija“ ir UAB „Birštono šiluma“ 2006 metais
Komisijoje suderintas investicijas bei jos sprendimus su neatskiriamais priedais.
Atsakovas atsisakė teikti savo sprendimus teigdamas, kad jie yra konﬁdencialūs.
Lyga pateikė 2006 m. vasario 28 d. skundą Vyriausiajai administracinių ginčų
komisijai (toliau – ir VAGK), kuri 2006 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. 2006/01-4R36 įpareigojo atsakovą pakartotinai išnagrinėti prašymus. Vykdydama nurodymą,
Komisija 2006 m. balandžio 14 d. raštu Nr. R2-444 atsisakė teikti savo sprendimus,
motyvuodama, jog jie konﬁdencialūs – sprendimai yra komercinė paslaptis, nes tai
susiję su minėtų bendrovių reikalavimais. UAB „Litekso“ 2006 m. kovo 14 d. raštu
nesutiko, kad minėta informacija ar bet kuri kita 2005 m. balandžio 28 d. raštu
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nurodyta informacija būtų teikiama Lygai pagal jos prašymus. Įmonė patvirtino, jog
konﬁdenciali yra bet kuri UAB „Litekso“ ar su ja susijusi informacija apie šilumos
ir karšto vandens bazinių kainų nustatymą, perskaičiavimą, investicijų derinimą,
investicijų planus ir t. t. Analogiški motyvai išdėstyti ir kitų bendrovių raštuose.
Lygos manymu, jokie teisės aktai nesuteikia privačioms bendrovėms nustatyti ir
reikalauti, kad valstybės institucijai įstatymu priskirtų funkcijų įgyvendinimas
būtų įslaptintas, Komisijai priskirtų funkcijų įgyvendinimas – bazinių kainų
nustatymas, investicijų derinimas, amortizacinių normų derinimas – privačių
bendrovių reikalavimu pripažintos konﬁdencialiomis, o tai yra neteisėta. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas yra pripažinęs, jog viešų dokumentų bendrovės sprendimu
negalima paskelbti konﬁdencialia informacija. Prašoma informacija negali būti
konﬁdenciali, nes: pirma, juridinio asmens veikla yra vieša; antra, teisės aktai
(Šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas, Europos Bendrijos steigimo
sutartis ir kt.) suteikia vartotojams teisę į informaciją; trečia, Komisija pažeidė
Ūkio ministro įsakymo „Dėl informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo
valstybės institucijoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Atsakovas yra valstybės institucija, todėl visi jos sprendimai ir su jais susiję priedai
yra vieši.
Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 31-34) prašė skundą atmesti
kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad Komisija 2006 m. sausio 31 d. ir 2006 m. vasario 9
d. viešuose posėdžiuose svarstė klausimus dėl UAB „Litekso“ ﬁlialų „Druskininkų
šiluma“, „Marijampolės šiluma“, „Palangos šiluma“, „Telšių šiluma“, AB „Šiaulių
energija“ bei UAB „Birštono šiluma“ 2006 metų investicijų, nuomojamo ir nuosavo
turto priežiūros ir eksploatavimo planų. Komisija, atsakydama į pareiškėjo prašymus,
2006 m. vasario 14 d. raštu atsisakė juos tenkinti ir nurodė pagrindus, dėl kurių
prašoma informacija neteiktina. 2006 m. kovo 3 d. ir 2006 m. kovo 7 d. raštais Komisija
pakartotinai užklausė UAB „Litekso“, AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Birštono šiluma“
dėl konﬁdencialios informacijos teikimo Lygai. Pažymėjo, jog bendrovių atitinkamais
2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 7 d. raštais buvo atsakyta neigiamai. Vykdydama
VAGK sprendimą, 2006 m. balandžio 14 d. raštu pateikė Komisijos 2006 m. sausio
31 d. bei 2006 m. vasario 10 d. viešų posėdžių protokolų Nr. 02-4 ir Nr. 02-5 išrašų
kopijas be minėtų įmonių komercinę paslaptį sudarančių dokumentų, nes kitaip
pažeistų įstatymų reikalavimus. Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio
1 dalis garantuoja konﬁdencialios informacijos apsaugą. Nustatyta, jog valstybės ir
savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos
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neteikia viešosios informacijos rengėjams ir (ar) platintojams, kitiems asmenims
informacijos, kuri yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis
arba yra privati informacija. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.116 straipsnio 1
dalimi yra reglamentuota, kokia informacija yra laikoma komercine paslaptimi.
Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės valdyba
nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, o
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija 2006 m. balandžio
4 d. raštu Nr. 59-95 pasisakė, jog informacijos priskyrimas komercinėms paslaptims
priklauso nuo informacijos savininko, valdytojo valios. Priešingai nei teigia
pareiškėjas, nei teismai analogiškose bylose, nei Vyriausioji administracinių ginčų
komisija savo sprendimais neįpareigojo Komisijos teikti tretiesiems asmenims
konﬁdencialią informaciją.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 23 d. sprendimu
(b. l. 83-86) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – įpareigojo Valstybinę kainų
ir energetikos kontrolės komisiją išnagrinėti pakartotinai Nacionalinės vandens,
elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos 2006 m. vasario 2 d. ir 2006 m. vasario
10 d. prašymus bei priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą.
Teismas, spręsdamas ginčą, analizavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos
25 straipsnio 3 dalies, Šilumos ūkio įstatymo 5 straipsnio, Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
(2005 m. lapkričio 10 d. Nr. X-383) 3 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies, 1
straipsnio 3 dalies 6 punkto, 7 straipsnio, CK 1.116 straipsnio 1 dalies, Energetikos
įstatymo, Šilumos įstatymo, Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747
patvirtintų Komisijos nuostatų, ūkio ministro 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.
4-136 patvirtintos Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės
institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4, 7,
12, 13, 16, 22, 22.5 punktų, Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 3 dalies, 19
straipsnio 4 dalies nuostatas. Teismas nustatė, jog Komisijai pasiteiravus bendrovių
dėl Lygos prašomos informacijos statuso – konﬁdenciali ji ar ne – buvo atsakyta
UAB „Birštono šiluma“ direktoriaus, AB „Šiaulių energija“ bei UAB „Litekso“
generalinio direktoriaus raštais (b. l. 52-54), kuriuose pažymėta, kad prašoma
informacija yra konﬁdenciali, tačiau jokie lokalūs teisės aktai (valdybos sprendimai,
vadovo įsakymai ar kt.), kuriais atitinkama informacija tokia pripažinta, nepateikti.
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Be to, raštai pasirašyti įmonių vadovų, nors pagal Akcinių bendrovių įstatymo
nuostatas, teisę nuspręsti dėl informacijos konﬁdencialumo turi valdyba, o iš
bylos medžiagos matyti, kad Komisija duomenų apie tai, ar šiuose juridiniuose
asmenyse suformuotos valdybos, nerinko. Teismas padarė išvadą. jog Komisija
priėmė skundžiamą sprendimą, vadovaudamasi neišsamia bei teisiškai nepagrįsta
medžiaga, todėl 2006 m. balandžio 14 d. raštas Nr. R2-444 negali būti laikomas
teisėtu, nes priimtas nesurinkus tinkamų duomenų, kad Lygos prašoma medžiaga
konﬁdenciali, taip pažeidus Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintus informacijos
išsamumo, reiškiančio, jog pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus
teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, ir teisėtumo, reiškiančio, kad
įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais
teisės aktais, principus. Teismas dėl skundo argumento, kad Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2004 yra pripažinęs, jog viešų dokumentų
bendrovės sprendimų negalima paskelbti konﬁdencialia informacija, pasisakė,
jog teismo nutarties teiginiai neleistinai plečiamai interpretuojami. Šioje byloje
buvo padaryta išvada, jog be apribojimų gauti informaciją esančią bendrovės
dokumentuose, kurie turi būti vieši pagal įstatymą, gali tik akcininkas. Šiuo atveju
Lyga nėra minėtų bendrovių akcininkė, todėl toks skundo argumentas nepagrįstas.
Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
16 straipsnio 3 dalies imperatyvią normą, įstaiga, atsisakanti teikti informaciją
pareiškėjui, išsiunčia apie tai pranešimą, kuriame nurodo atsisakymo priežastis ir
šio sprendimo apskundimo tvarką. Skundžiamame sprendime nenurodyta jo tiksli
apskundimo tvarka, kaip to reikalauja įstatymas.
III.
Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 89-92) prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2006 m. spalio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas.
2. Vertinant informacijos išsamumo principo tinkamą įgyvendinimą šioje
byloje, reikėtų atskirti du esminius dalykus: tinkamo turinio informacijos apie
konﬁdencialius (sudarančius komercinę paslaptį) bendrovės duomenis gavimas bei
informacijos pripažinimo konﬁdencialia bendrovėje tinkamumas.
3. Juridinio asmens organai yra sudedamoji, neatskiriama juridinio asmens
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dalis (CK 2.81 str. 1 d.). Daugelį teisių ir pareigų juridinio asmens organai įgyja
pagal įstatymą (ex oﬃcio). Kitos teisės ir pareigos, kurių juridinio asmens organui
nenustato įstatymas, gali būti numatytos juridinio asmens steigimo dokumentuose
(įstatuose, kituose steigimo ir veiklos dokumentuose). Juridinį asmenį ir jo organą
sieja pasitikėjimo santykiai. Iš šių išvardytų juridinio asmens ir jo organų narių
santykių požymių galima daryti išvadą, kad juridinį asmenį ir jo organą sieja
civiliniai atstovavimo santykiai.
4. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrovė
turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės
vadovą. To paties straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad bendrovės santykiuose su kitais
asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-760/2001 konstatavo,
kad administracijos vadovo ir bendrovės santykiai pasižymi tam tikrais ypatumais.
Iš vienos pusės, tai yra atstovavimo santykiai, kuomet administracijos vadovui, kaip
bendrovės įgaliotiniui, pavedama veikti bendrovės vardu ir savo veiksmais sukurti
bendrovei teises ir pareigas. Iš kitos pusės, administracijos vadovas teikia tam tikras
intelektines paslaugas, t. y. užtikrina kasdieninį bendrovės funkcionavimą ir jos
reikalų tvarkymą. Trečia, administracijos vadovo veikla yra jo profesinė veikla ir
pragyvenimo šaltinis, t. y. administracijos vadovo ir bendrovės santykiams būdingas
darbuotoją ir darbdavį siejančio darbo santykio elementas. Tai, kad administracijos
vadovo ir bendrovės santykiai nėra tradiciniai darbo santykiai, patvirtina ir
Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio (1998 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. VIII666 redakcija) nuostatos. Administracijos vadovo ir bendrovės santykiams daugiau
būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad
administracijos vadovo ir bendrovės santykiai savo esme yra pavedimo teisiniai
santykiai.
5. Informacijos tapimas komercine paslaptimi priklauso nuo informacijos
savininko valios. Tuo tarpu tokios informacijos slaptumo išsaugojimas priklauso
ne tik nuo informacijos savininko, bet ir nuo kito asmens, kuriam savininkas ją yra
patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
6. Atsižvelgiant į tai, kad juridinį asmenį ir jo organus (šiuo atveju – įmonių
vadovus) sieja pasitikėjimo santykiai bei į tai, jog bendrovės vadovai atstovavimo
teisę santykiuose su kitais asmenimis įgyja ex oﬃcio, darytina išvada, kad Komisija
gavo tinkamus įmonių atsakymus dėl galimybės atskleisti konkrečią informaciją
pareiškėjui. Pareiškėjui pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį
atitinkanti informacija. Taip pat Komisija nepažeidė ir teisėtumo pricipo, kadangi
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Komisijos veiksmai teikiant pareiškėjui informaciją buvo grindžiami CK, Akcinių
bendrovių įstatymo bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų
įstatymo nuostatomis.
7. Jei teismui kyla abejonių dėl informacijos pripažinimo konﬁdencialia
(komercine paslaptimi) bendrovėje tinkamumo, jis gali užklausti įmonę tiesiogiai,
įtraukti įmonę dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu (ABTĮ 81 str., Vilniaus apygardos
administracinio teismo byla Nr. I-3658-11/2006).
Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 100-102) prašo jį atmesti,
o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti nepakeistą.
Pareiškėjas prašo šioje byloje taikyti Vyriausiojo administracinio teismo praktiką
byloje Nr. A8-559/2003, taip pat Europos Teisingumo Teismo formuojamą praktiką.
Nurodo, kad apribojus vartotojų interesų gynimo organizacijos teisę į informaciją,
buvo pažeistos pagrindinės vartotojų teisės, garantuotos Europos Sąjungos teisės
aktų (Europos Bendrijos steigimo sutarties 153 str. ir kt. teisės aktai), neteisėtai
apribotos teisės, garantuotos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje
bei 25 straipsnyje ir Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3, 5 straipsniuose. Komisija
savo apeliaciniame skunde nepaneigia ir nepateikia argumentų dėl teismo nutartyje
išdėstytų motyvų.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – valstybinė biudžetinė
įstaiga, todėl jai taikytinas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – ir Įstatymas). Sprendžiant šį
ginčą reikia vadovautis minėto Įstatymo redakcija, galiojusia 2006 m. balandžio 14
d. atsakymo pareiškėjui pateikimo metu (b. l. 21–22).
Įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės
bei savivaldybių institucijų bei įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims,
tačiau nėra taikomas informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina
dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių
duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę,
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profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais (Įstatymo 1 str. 1 d., 3
d. 6 p.).
Ūkio ministro 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 4-136 patvirtintos
Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms,
įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės skirtos užtikrinti valstybės institucijoms,
įstaigoms ir trečiosioms šalims teisę gauti iš energetikos įmonių, valstybės institucijų
ir įstaigų, ﬁzinių asmenų, besiverčiančių energetikos įrenginių montavimo ir
eksploatavimo individualia veikla, su energetikos veikla susijusią informaciją, kurios
reikia pavestoms funkcijoms atlikti, ir nustatyti šios informacijos teikimo taisykles.
Taisyklių 31 punkte išvardinti atvejai, kada informacijos teikėjui suteikiama teisė
neteikti klausėjui viešai neskelbtinos ir neteiktinos informacijos. Vienas iš jų, kai
tokia informacija susijusi su komercine paslaptimi (Taisyklių 31. 2 p.). Apeliacinės
instancijos teismas neanalizuos, ar Komisija pagal šį teisės aktą gali būti informacijos
klausėjas, atsakydama į Lygos prašymus, t. y. atlikdama tarpininko vaidmenį tarp
subjekto, siekiančio gauti informaciją, ir informacijos teikėjo. Norima tik pabrėžti,
kad šių Taisyklių nuostatos, reglamentuojančios komercinės informacijos draudimo
teikimą, neprieštarauja Įstatymui ir suteikia teisę gauti informaciją tada, kai nėra
teisės aktuose nustatytų aplinkybių, draudžiančių ją suteikti.
Atsakovas, atsisakydamas pateikti Lygai prašomą informaciją, nurodė, jog
negali atskleisti įmonių komercinės paslapties. Taigi nagrinėjamoje administracinėje
byloje, siekiant įvertinti skundžiamo veiksmo pagrįstumą ir teisėtumą, svarbu
apibrėžti komercinės paslapties sąvoką. Jos deﬁnicija pateikta CK 1. 116 straipsnio 1
dalyje, kur nurodyta, kad informacija laikoma komercine paslaptimi, jeigu turi tikrą
ar potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti
laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas
ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Cituota teisės norma
leidžia teigti, jog informacijos, kaip komercinės paslapties, pripažinimą suponuoja
du elementai. Pirma, tokia informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę vertę
dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys. Disponavimas minėta informacija suteikia
asmeniui galimybę konkuruoti rinkoje, apsaugoti savo interesus nuo trečiųjų asmenų
veikos, galinčios sukelti neigiamus padarinius ūkinei komercinei veiklai. Antra,
priėjimas prie informacijos, turinčios tikros ar potencialios komercinės vertės,
ribojamas dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra
patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Todėl informaciją pripažįstant
komercine paslaptimi būtina nustatyti šiuos abu organiškai tarp savęs susijusius
elementus.
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Kokia kiekvieno konkretaus subjekto turima informacija yra komercinė, gali
nuspręsti tik pats subjektas, įvertinęs turimą informaciją ir atsižvelgdamas į įstatymų
reikalavimus. Lyga prašė pateikti dokumentus, susijusius su akcinių bendrovių
ūkine–komercine veikla. Tokiu atveju, nustatinėjant pirmąjį komercinės paslapties
sudėties elementą, būtina vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Pagal
šio įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą taisyklę, įmonės valdyba arba bendrovės
vadovas (19 str. 4 d., 37 str. 8 d.) nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės
komercine (gamybine) paslaptimi. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija, prieš atsakydama Lygai į jos prašymus, gavo iš akcinės bendrovės „Šiaulių
energija“ atsakymą, kad bendrovėje visa informacija yra konﬁdenciali ir negali būti
suteikta tretiesiems asmenims. Dokumentas pasirašytas generalinio direktoriaus.
Norimų sužinoti duomenų slaptumas patvirtintas ir 2006 m. kovo 7 d. raštu (b. l.
36, 53). Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono šiluma“ atsiuntė valdybos nutarimu
patvirtintą komercinių ir tarnybinių paslapčių sąrašą bei (vėliau) raštą, kuriame
nurodė, kad duomenys bazinių kainų nustatymui, perskaičiavimui, investicijoms,
turto priežiūrai bei eksploatavimui yra konﬁdencialūs ir tretiesiems asmenims
neteiktini (b. l. 37-38, 52). Uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ pateikė iš esmės tokį
pat atsakymą, pasirašytą generalinio direktoriaus, kaip ir įmonės „Birštono šiluma“
bei „Šiaulių energija“ – prašomi duomenys konﬁdencialūs ir juos atsisakoma pateikti
Lygai (b. l. 54).
Pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas atsakovą pakartotinai išnagrinėti
Lygos prašymus, sprendimą grindė stoka teisės aktų, leidžiančių tvirtinti, jog
prašoma informacija yra konﬁdenciali (nepateikti lokalūs teisės aktai, kuriais tokia
informacija pripažinta konﬁdenciali), kad nėra duomenų apie vadovų teisę spręsti
(neaišku, ar juridiniuose asmenyse nebuvo suformuotos valdybos) dėl informacijos
pripažinimo konﬁdencialia.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokias išvadas laiko
nepakankamai pagrįstomis. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu. Jis privalo
saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužino eidamas šias
pareigas. Jis atsako už Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės
aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose
nustatytų pareigų vykdymą (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str.). Išvardintų taisyklių
pagrindu bendrovių vadovų pasirašyti atsakymai dėl prašomos Lygai pateikti
informacijos buvimo konﬁdencialia nesuteikia pagrindo abejoti jų turiniu. Teismas,
kaip vienas iš subjektų, turinčių teisę rinkti įrodymus (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 str. 4 d.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 18

129

d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-203/2005 Kauno krašto pramonininkų ir
darbdavių asociacija ir kt. prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją,
kat. 25.), iškilus tokioms abejonėms turėjo teisę patikrinti informacijos pripažinimą
konﬁdencialia tinkamumą. Suabejodamas oﬁcialių asmenų pasirašytuose raštuose
išdėstyta informacija, nepagrįstai įpareigojo Komisiją pakartotinai svarstyti
prašymus, taip nepaisydamas bylos išnagrinėjimo operatyvumo principo. Byloje
esantys faktiniai duomenys, atsispindintys bendrovių atsakymuose ir preziumuotini
teisingais, lemia, jog prašoma pateikti informacija (investicijų planai, valdomo turto
priežiūra ir eksploatavimas; b. l. 10–11), expressis verbis turi komercinę vertę. Lyga
nepateikė įrodymų, kad prašyta pateikti informacija negali būti laikoma komercine
paslaptimi. Nei Šilumos ūkio įstatymas, nei Energetikos įstatymas, nurodomi
pareiškėjo, neįtvirtina pareigos paslaugos teikėjui pateikti informaciją, kurios prašo
Lyga. Valstybės paslapčių ir jų apsaugos įstatymas reglamentuoja pagrindinius
valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimo, saugojimo,
naudojimo, išslaptinimo, apsaugos veiksmų koordinavimo bei kontrolės pagrindus
ir tvarką, nustato minimalius atskirų įslaptintos informacijos apsaugos sričių
(personalo patikimumas, įslaptintos informacijos administravimas, ﬁzinė apsauga,
įslaptintų sandorių saugumas, automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir
tinklų apsauga) reikalavimus ir nėra taikomas apsprendžiant akcinių bendrovių
komercines paslaptis. Dėl antrojo komercinės paslapties sudėties elemento,
surinktų įrodymų pagrindu, darytina išvada, kad jis taip pat egzistuoja: aptariamos
informacijos prieinamumas ribojamas, siekiant išsaugoti jos slaptumą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas teisingai pažymėjo, kad Komisijai
nesuteikta teisė spręsti, ar informacijai jos savininko suteiktas komercinės paslapties
statusas yra objektyviai pateisinamas. Komisija, gavusi oﬁcialius atsakymus iš
bendrovių, neturėjo teisinio pagrindo tikrinti jų turinius, susijusius su komercine
paslaptimi. Teismas, iš vienos pusės pažymėdamas Komisijos draudimą aiškintis
informacijos pripažinimą konﬁdencialia objektyvumą, bet iš kitos pusės
įpareigodamas Komisiją patikrinti, ar tokia informacija pripažinta konﬁdencialia
teisėtai, Komisijai perkelia teisės aktais nepriskirtas pareigas.
Dėl išdėstytų argumentų Vilniaus apygardos administracinis teismas
netinkamai aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias informacijos
gavimą iš valstybės institucijų ir įstaigų, o tai lemia skundžiamo sprendimo
naikinimą ir naujo sprendimo priėmimą, kuriuo Lygos skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
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dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 23 d. sprendimą
panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Nacionalinės vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos skundą
atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
3.5.2. Dėl advokato teisės už atlyginimą teikti bankroto administratoriaus
paslaugas
Advokatūros įstatymas reglamentuoja tik santykius, susijusius su advokato teisinių
paslaugų teikimu (įskaitant ir tokios teisės įgijimą). Tačiau Advokatūros įstatymo 43
straipsnio 1 dalis numato išimtinius atvejus, kada praktikuojantis advokatas taip pat
dar gali dirbti ar eiti kitas mokamas pareigas (mokamas darbas Lietuvos advokatūroje,
mokama mokslinė, kūrybinė ar pedagoginė veikla, o taip pat Advokatūros įstatymo 4
straipsnio 4 dalyje nurodyta veikla). Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (2004
m. kovo 18 d. įstatymo Nr. IX-2066 redakcija), sistemiškai ją aiškinant kartu su
Advokatūros įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi bei loginio, teleologinio teisės aiškinimo
metodų pagalba įvertinus kituose Advokatūros įstatymo straipsniuose įtvirtintas
normas, skirta nustatyti advokato, kurio veikla yra teisinių paslaugų teikimas, kitos
(ne teisinių paslaugų teikimo) veiklos, kurią reguliuoja kiti, pagal savo santykį su
Advokatūros įstatymu specialūs teisės aktai, galimybę (teisę įgyti konkrečią subjektinę
teisę), o ne nustatyti (suteikti) konkrečią subjektinę teisę teikti paslaugas.
Administracinė byla Nr. A6-28/2007
Procesinio sprendimo kategorija 25
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gegužės 4 d.
Vilnius
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Birutės Janavičiūtės, Nijolės Piškinaitės
(kolegijos pirmininkė), Arūno Sutkevičiaus ir Algirdo Taminsko (pranešėjas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Linai
Lukoševičiūtei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo P. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas P. V. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir
LR ūkio ministerija) 2005-08-03 raštą dėl prašymo išduoti bankrutuojančių įmonių
administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą ir įpareigoti LR ūkio ministeriją
išduoti P. V. bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad LR ūkio ministerija 2005-08-03 raštu Nr. (15.1231)-3-4264 atsisakė tenkinti jo 2005-07-07 prašymą išduoti bankrutuojančių įmonių
administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą nelaikant kvaliﬁkacinio egzamino.
Šiame rašte atsakovas nurodė, kad pagal LR Vyriausybės 2001-07-03 nutarimo
Nr. 831 3.2 punktą, LR ūkio ministerija įgaliota patvirtinti Teisės teikti įmonių
bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams
asmenims suteikimo tvarką (toliau – ir Tvarka). Tvarkos 19 punkte nurodoma,
jog LR ūkio ministerija išduoda bankrutuojančių įmonių administratoriaus
kvaliﬁkacinį pažymėjimą tik po to, kai Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų
įmonių administratorių atestavimo komisija pateikia žinias apie tai, kad asmuo,
pretenduojantis įgyti šį pažymėjimą, išlaikė kvaliﬁkacinį egzaminą. LR ūkio
ministerija, vadovaudamasi minėtomis Tvarkos nuostatomis ir laikydama, kad
administratoriaus veikla iš esmės skiriasi nuo advokato veiklos ir juridinė veikla
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administratoriaus darbe yra nežymi, atsisakė išduoti pareiškėjui bankrutuojančių
įmonių administratoriaus pažymėjimą nelaikant kvaliﬁkacinio egzamino.
Pareiškėjo nuomone, toks LR ūkio ministerijos sprendimas prieštarauja Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimui administracinėje byloje Nr. A5226/2005. Minėtoje byloje teismas pažymėjo, kad advokatui, siekiančiam gauti teisę
teikti bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas, nėra būtina laikyti
kvaliﬁkacijos egzaminą, nes tokią jo teisę nustato įstatymas.
Atsakovas LR ūkio ministerija su pareiškėju skundu nesutiko. Atsakovas
nurodė, jog Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir Bankroto
įstatymas) 11 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad administratorius – tai teismo
paskirtas ﬁzinis asmuo ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto
administravimo paslaugas. Bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punkte nustatyta,
kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti įmonių bankroto
administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką. LR
Vyriausybė 2001-07-31 nutarimo Nr. 831 3.2 punktu įgaliojo LR ūkio ministeriją
patvirtinti Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo
paslaugas ﬁziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, kurią LR ūkio
ministras patvirtino 2001-07-05 įsakymu Nr. 221. Tvarkos 19 punkte nustatyta, jog
LR ūkio ministerija išduoda bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį
pažymėjimą tik po to, kai Atestavimo komisija pateikia žinias apie tai, kad asmuo
išlaiko kvaliﬁkacijos egzaminą. O Advokatūros įstatymas nenumato Bankroto
įstatymo nuostatų taikymo išimčių. Atsakovas nurodė, kad bankrutuojančių įmonių
administratoriaus veikla iš esmės skiriasi nuo advokato veiklos. Pagal Bankroto
įstatymo nuostatas administratorius valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą
ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis, disponuoja, atleidžia ir
priima darbuotojus, sutvarko bankrutavusioje įmonėje sukauptas pavojingas aplinkai
atliekas, t. y. vadovauja įmonės ūkinei veiklai. Tuo tarpu juridinė veikla šiuo atveju
nėra pagrindinė. Todėl advokatui taip pat būtina laikyti kvaliﬁkacijos egzaminą,
kurio metu būtų patikrintas ir įvertintas jo pasirengimas teikti administravimo
paslaugas. Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostata, jog advokatas turi
teisę teisės aktų nustatyta tvarka teikti paslaugas, reiškia tokios teisės suteikimo
procedūrą, o ne pačią paslaugų teikimo procedūrą. Atsakovas taip pat nurodė, kad
privalomai turi būti vykdomas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m.
vasario 22 d. sprendimas leisti P. V. laikyti kvaliﬁkacijos egzaminą.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 4 d. sprendimu
pareiškėjo skundą patenkino – panaikino LR ūkio ministerijos 2005-08-03 raštą Nr.
(15.12-31)-3-4264 ir įpareigojo LR ūkio ministeriją išduoti P. V. bankrutuojančių
įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą. Teismas sprendime nurodė,
kad pareiškėjas P. V. 2005-07-07 raštu kreipėsi į LR ūkio ministeriją su prašymu
išduoti bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą (b. l.
41). LR ūkio ministerija 2005-08-03 raštu Nr. (15.12-31)-3-4264 pareiškėjo prašymą
tenkinti atsisakė, nurodydama, kad bankrutuojančių įmonių administratoriaus
veikla iš esmės skiriasi nuo advokato veiklos, todėl prašomam pažymėjimui gauti
būtina išlaikyti kvaliﬁkacinį egzaminą. Teismas nurodė, kad Teisės teikti įmonių
bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams
asmenims suteikimo tvarkos 5 punkte išdėstyti reikalavimai asmeniui, norinčiam
įgyti teisę dirbti bankrutuojančios įmonės administratoriumi: turėti nepriekaištingą
reputaciją; turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujamojo
darbo stažą arba 2 metų įmonės administratoriaus padėjėjo darbo stažą per
paskutiniuosius 3 metus; išmanyti įmonių veiklą, bankroto procedūras, darbo
santykius reglamentuojančius ir kitus su bankroto procedūrų vykdymu susijusius
teisės aktus ir išlaikyti kvaliﬁkacijos egzaminą. Tvarkos 19 punkte nustatyta, kad LR
ūkio ministerija bankrutuojančių ar restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus
kvaliﬁkacinius pažymėjimus asmenims išduoda gavusi kvaliﬁkacijos egzaminą
išlaikiusių asmenų sąrašą. Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta,
kad advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti
bankroto, restruktūrizavimo, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto,
likvidatoriaus, kuratoriaus, testamento vykdytojo, turto patikėtinio, patentinio
patikėtinio paslaugas, būti arbitru, tarpininku, taikintoju ar teisės ekspertu, kai
sprendžiami komerciniai ginčai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
2005-02-22 nutartyje aiškindamas Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies
nuostatas, pažymėjo, kad šiame straipsnyje naudojamas žodžių junginys „advokatas
turi teisės aktų nustatyta tvarka teikti paslaugas“ reiškia pačią paslaugų teikimo, o
ne tokios teisės įgijimo procedūrą (Administracinė byla Nr. A5-226/2005). Be to,
minėtoje nutartyje pažymėta, jog asmeniui, esančiam advokatu ir siekiančiam gauti
leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, nėra būtina laikyti kvaliﬁkacijos
egzaminą, kadangi tokią jo teisę numato įstatymas. Atsižvelgdamas į minėtas
Tvarkos ir Advokatūros įstatymo nuostatas, teismas padarė išvadą, kad įstatymų
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leidėjas, numatydamas teisę asmenims, esantiems advokatais, teikti bankroto
administratoriaus paslaugas, šiuos asmenis, įvertindamas jų profesinę patirtį,
reikalingą tapti advokatu, išskiria iš kitų asmenų tarpo, todėl advokatams Tvarkoje
nustatyti kvaliﬁkaciniai reikalavimai, tarp jų ir kvaliﬁkacinio egzamino išlaikymas,
netaikytini. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad LR ūkio
ministerijos 2005-08-03 raštu Nr. (15.12-31)-3-4264 išreikštas atsisakymas išduoti
P. V. bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą yra
nepagrįstas ir neteisėtas.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas LR ūkio ministerija prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovo nuomone, teismas neteisingai
aiškino Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies ir Teisės teikti įmonių bankroto
ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams asmenims
suteikimo tvarkos nuostatas. Atsakovas nurodo, jog Įmonių bankroto įstatymo 11
straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad administratorius – tai teismo paskirtas ﬁzinis
asmuo ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo
paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punkte nustatyta,
kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti įmonių bankroto
administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 831 3.2
punktu įgaliojo Ūkio ministeriją patvirtinti Teisės teikti įmonių bankroto ir
restruktūrizavimo administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams asmenims
suteikimo tvarką, kurią Lietuvos Respublikos ūkio ministras patvirtino 2001 m.
liepos 5 d. įsakymu Nr. 221. Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo
administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarkos
19 punkte nustatyta, kad Ūkio ministerija išduoda bankrutuojančių įmonių
administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą tik po to, kai Atestavimo komisija
pateikia žinias apie tai, kad asmuo, pretenduojantis įgyti šį pažymėjimą, išlaikė
kvaliﬁkacijos egzaminą. Ūkio ministerijai teisė išduoti nurodytą pažymėjimą
pažeidžiant nustatytas procedūras, t. y. nelaikant kvaliﬁkacinio egzamino, nesuteikta.
Advokatūros įstatyme išimtys dėl Įmonių bankroto įstatymo nurodytų nuostatų
taikymo nenumatytos. Įmonių bankroto procedūrų vykdymo praktika rodo, kad
administratoriaus veikla iš esmės skiriasi nuo advokato veiklos. Pagal Įmonių
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bankroto įstatymo nuostatas administratorius valdo, naudoja bankrutuojančios
įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja,
atleidžia ir priima darbuotojus, sutvarko bankrutavusioje įmonėje sukauptas
pavojingas aplinkai atliekas ir t. t. Daugeliu atveju administratorius vadovauja
įmonės ūkinei veiklai. Juridinė veikla administratoriaus veikloje sudaro vos keletą
procentų nuo bendros veiklos apimties. Todėl, atsakovo nuomone, advokatui taip
pat būtina laikyti kvaliﬁkacijos egzaminą, kurio metu būtų patikrintas ir įvertintas
advokato pasirengimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.
Atsakovas nurodo, jog Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies tikslas buvo tik
suteikti advokatams teisę verstis ūkine komercine veikla, o ne nustatyti tokios teisės
suteikimo tvarkos išimtis. Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
„advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokato veikla nėra komercinė
ūkinė“. Tuo tarpu Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalis numato, kad advokatas
turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka teikti tam tikras paslaugas, tarp jų ir bankroto
bei restruktūrizavimo paslaugas, kas iš esmės yra ūkinė komercinė veikla. Nesant
Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies, advokatai negalėtų verstis jokia ūkine
komercine veikla. Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostata „advokatas
turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka teikti paslaugas” nukreipia į kitus teisės aktus,
reglamentuojančius teisę teikti paslaugas. Atsakovas nurodo, kad Ūkio ministerija
2005 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. (15.12-31)-3-5237 „Dėl nuomonės pateikimo“
kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, kaip kompetentingą
instituciją, dalyvavusią Advokatūros įstatymo projekto rengime. Ūkio ministerija
šiuo raštu prašė Teisingumo ministerijos pateikti nuomonę dėl Advokatūros
įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatų aiškinimo. Teisingumo ministerija 2005 m.
lapkričio 11 d. rašte Nr. (1.11)-7R-8577 atsakė, jog „Teisingumo ministerija <...> iš
esmės sutinka su Ūkio ministerijos nuomone <...> dėl to, kad advokatai, siekiantys
teikti bankroto administratorių paslaugas, turi šią teisę įgyti vadovaujantis teisės
aktuose nustatyta bendra tvarka“. Teisingumo ministerija nurodė, kad Advokatūros
įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostata „traktuotina kaip bendro pobūdžio nuostata,
nusakanti, kokia papildoma veikla greta advokato paslaugų teikimo gali užsiimti
advokatas“. Atsakovo nuomone, toks Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies
nuostatų aiškinimas, kokį pateikia pareiškėjas, gali paskatinti advokatus teigti, kad ir
kitos teisės normos, pavyzdžiui, Įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolės
tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu
Nr. 221, yra netaikytinos advokatams.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas P. V. prašo palikti
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. sprendimą
nepakeistą. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo apeliaciniame skunde pateiktas
teisės normų aiškinimas prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2005 m. vasario 22 d. nutarčiai administracinėje byloje Nr. A5-226/2005.
Pareiškėjo nuomone, atsakovas nepagrįstai vadovaujasi Teisingumo ministerijos,
kuri nebuvo susipažinusi su minėta teismo nutartimi, 2005 m. lapkričio 11 d.
raštu Nr. (1.11)-7R-8577. Teisingumo ministerijos, t. y. įstaigos, kuriai advokatūra
nepavaldi ir neatskaitinga, raštas negali pakeisti įsiteisėjusios Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutarties (obiter dicta) arba jai prieštarauti. Atsakovas,
teigdamas, jog Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostata nukreipia į kitus
teisės aktus, reglamentuojančius teisę teikti paslaugas, turi omenyje Ūkio ministro
2001 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 221, kuris nesuderintas su naujuoju Advokatūros
įstatymu, įsigaliojusiu 2004-04-06. Pareiškėjo nuomone, atsakovo teiginys, kad jei
advokatai įgytų teisę gauti bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį
pažymėjimą, ši advokatų veikla taptų iš esmės nekontroliuojama, yra nepagrįstas.
Gavęs bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą,
advokatas savo, kaip bankroto administratoriaus, veikloje turėtų būti saistomas
bankroto administravimą kontroliuojančių institucijų reikalavimų.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinis skundas tenkinamas.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. sprendimas
panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo P. V. skundas
atmetamas.
Pareiškėjas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2005-08-03 atsisakymą
išduoti jam bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą
ginčijo remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje
byloje Nr. A5-226/2005 pateiktu Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 4
straipsnio 4 dalies nuostatos „advokatas <…> turi teisę už atlyginimą teisės aktų
nustatyta tvarka teikti bankroto <…> paslaugas“ išaiškinimu, pagal kurį ši nuostata
reiškia pačią paslaugų teikimo procedūrą, o ne tokios teisės suteikimo procedūrą.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 19 d. nutartimi,
išnagrinėjus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teikimą,
procesas administracinėje byloje Nr. A5-226/2005 buvo atnaujintas Administracinių
bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu – kilus
abejonėms dėl Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies aiškinimo bei taikymo
priimant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 22 d.
nutartį. Po atnaujinimo išnagrinėjus administracinę bylą, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. sausio 19 d. sprendimu (administracinė byla Nr.A4374/2007) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 19 d. nutartis
buvo panaikinta.
Nagrinėjamo šioje byloje ginčo esmė – Advokatūros įstatymo (2004 m. kovo
18 d. įstatymo Nr. IX-2066 redakcija) 4 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos nuostatos
„advokatas <…> turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto
<…> paslaugas“, kaip reiškiančios pačią paslaugų teikimo procedūrą ar tik kaip
galimybę įgyti subjektinę teisę, aiškinimas.
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad administratorius – tai teismo paskirtas ﬁzinis asmuo ar juridinis asmuo,
turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Pagal šio Įstatymo 37
straipsnio 6 dalies 4 punktą, teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas
ﬁziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos
įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 31 d. nutarimo
Nr. 831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto
ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos, Bankrutuojančios ir bankrutavusios
įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos
objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“
papildymo“ 3.3 punktu įgaliojo Ūkio ministeriją patvirtinti Teisės teikti įmonių
bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams
asmenims suteikimo tvarką, kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221. Šiuo įsakymu patvirtinta „Teisės teikti įmonių
bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams
asmenims suteikimo tvarka“ neteko galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-375 nuo 2006 m. spalio 15 d., t. y. ji turėjo būti
taikoma, kai pareiškėjas 2005-07-07 pateikė atsakovui prašymą dėl bankrutuojančių
įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinio pažymėjimo, nelaikant kvaliﬁkacinio
egzamino, išdavimo, o atsakovas 2005-08-03 raštu Nr. (15.12-31)-3-4264 atsisakė
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tenkinti pareiškėjo prašymą. Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo
administravimo paslaugas ﬁziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarkos 19
punkte buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bankrutuojančių
ar restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinį pažymėjimą išduoda
tik tada, kai Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių
atestavimo komisija pateikia informaciją, kad asmuo, pretenduojantis įgyti šį
pažymėjimą, išlaikė kvaliﬁkacijos egzaminą.
Kadangi Advokatūros įstatymo 4 straipsnis reglamentuoja advokatų veiklą,
o 43 straipsnis – advokato veiklos apribojimus, šioje byloje taikytina Advokatūros
įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (2004 m. kovo 18 d. įstatymo redakcija), numatanti, kad
,,advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto,
turto ir palikimo administratoriaus <...> paslaugas <...>“, aiškintina sistemiškai su
šio įstatymo 43 straipsniu. Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 3 dalis nustato, kad
„Advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokato veikla nėra komercinė
ūkinė“. Pagal šio straipsnio 1 dalį, advokato teisę teikti teisines paslaugas gali riboti
tik įstatymai. Advokatūros įstatymo 43 straipsnyje, nustatančiame advokatų veiklos
apribojimus, įtvirtinta pagrindinė taisyklė, kad „Advokatas, įrašytas į Lietuvos
praktikuojančių advokatų sąrašą, negali dalyvauti operatyvinėje veikloje, dirbti ar
eiti kitas mokamas pareigas“. Sistemiškai aiškinant šias normas, o taip pat loginio
bei teleologinio teisės aiškinimo metodų pagalba įvertinus kituose Advokatūros
įstatymo straipsniuose (ypač 1, 2, 5, 6 str.) įtvirtintas normas, darytina išvada, kad
Advokatūros įstatymas reglamentuoja tik santykius, susijusius su advokato teisinių
paslaugų teikimu (įskaitant ir tokios teisės įgijimą). Tačiau Advokatūros įstatymo 43
straipsnio 1 dalis numato išimtinius atvejus, kada praktikuojantis advokatas taip pat
dar gali dirbti ar eiti kitas mokamas pareigas (mokamas darbas Lietuvos advokatūroje,
mokama mokslinė, kūrybinė ar pedagoginė veikla, o taip pat Advokatūros įstatymo
4 straipsnio 4 dalyje nurodyta veikla).
Įvertinus visa, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Advokatūros įstatymo
(2004 m. kovo 18 d. įstatymo Nr. IX-2066 redakcija) 4 straipsnio 4 dalis, sistemiškai
ją aiškinant kartu su Advokatūros įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi bei loginio,
teleologinio teisės aiškinimo metodais įvertinus kituose Advokatūros įstatymo
straipsniuose įtvirtintas normas, iš esmės skirta nustatyti advokato, kurio veikla
yra teisinių paslaugų teikimas (Advokatūros įstatymo 4 str. 3 d.), kitos (ne teisinių
paslaugų teikimo) veiklos, kurią reguliuoja kiti, pagal savo santykį su Advokatūros
įstatymu specialūs teisės aktai (pvz., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymas, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas), galimybę (teisę įgyti
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konkrečią subjektinę teisę), o ne nustatyti (suteikti) konkrečią subjektinę teisę teikti
paslaugas.
Tokį Advokatūros įstatymo (2004 m. kovo 18 d. įstatymo Nr. IX-2066
redakcija) 4 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos normos aiškinimą patvirtina ir įstatymų
leidėjo ketinimų teisės aiškinimo metodas. Kaip matyti iš bylos medžiagos (b. l. 134,
148-149), tokia nuomonė buvo išdėstyta ir atsakovo rengtuose aiškinamuosiuose
raštuose, kuriuose buvo akcentuojama, jog siekiant aiškiau apibrėžti advokatų
teisę teikti tam tikras paslaugas, būtina pakeisti ir papildyti Advokatūros įstatymo
4 straipsnio 4 dalį, kad būtų išvengta netinkamo teisės normų taikymo. Lietuvos
Respublikos Seimas, pritardamas tokiai nuomonei (būtina tiksliau reglamentuoti
teisinius santykius, kad būtų išvengta netinkamo teisės normų taikymo), 2006 m.
gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
įstatymu Nr. X-1004 pakeitė šio straipsnio 4 dalį ir ją išdėstė taip: „4. Advokatas
taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto,
restruktūrizavimo, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto, likvidatoriaus,
kuratoriaus, testamento vykdytojo, turto patikėtinio, patentinio patikėtinio
paslaugas, būti arbitru, tarpininku, taikintoju ar teisės ekspertu, kai sprendžiami
komerciniai ginčai. Advokatas gali būti juridinio asmens valdymo ar priežiūros
organo nariu, tačiau už tai negali gauti jokio atlyginimo, išskyrus tantjemas. Teisę
teikti šioje dalyje išvardytas paslaugas advokatas įgyja ir šių paslaugų teikimas
kontroliuojamas teisės aktų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, nustatyta
tvarka“. Tokia įstatymų leidėjo pozicija taip pat leidžia daryti išvadą, jog įstatymų
leidėjas Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (2004 m. kovo 18 d. įstatymo
redakcija) įtvirtintoje normoje buvo numatęs praktikuojančiam advokatui kitos
(ne teisinių paslaugų teikimo) veiklos, kurią reguliuoja kiti, pagal savo santykį su
Advokatūros įstatymu specialūs teisės aktai, teisę kaip galimybę įgyti subjektinę
teisę, o ne nustatęs (suteikęs) pačią subjektinę teisę teikti tas paslaugas.
Kadangi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (2004
m. kovo 18 d. įstatymo Nr. IX-2066 redakcija) pareiškėjui, kaip praktikuojančiam
advokatui, numatė tik teisę kaip galimybę įgyti subjektinę teisę, o ne nustatė
(suteikė) pačią subjektinę teisę teikti bankroto paslaugas, atsakovas teisėtai 2005-0803 raštu Nr. (15.12-31)-3-4264 atsisakė tenkinti pareiškėjo 2005-07-07 prašymą dėl
bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvaliﬁkacinio pažymėjimo, nelaikant
kvaliﬁkacinio egzamino, išdavimo. Pirmosios instancijos teismas, neteisingai
išaiškinęs ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, priėmė neteisėtą
sprendimą.
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Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

3.2. D
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n u s p r e n d ž i a:
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. sprendimą
panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo P. V. skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
3.6. Administracinių bylų teisena
3.6.1. Dėl skubaus administracinių teismų sprendimų vykdymo
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad
teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimus ar nutartis dėl darbo užmokesčio
priteisimo – sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio,
ir dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme 5 straipsnyje reglamentuota, kad
darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės
aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų
nereglamentuoja šis įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme
minėtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos papildomos garantijos nėra
reglamentuojamos, todėl sprendžiant administracinio teismo sprendimo skubaus
vykdymo klausimą, taikytini Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnio 1
dalies 1, 2 punktai.
Administracinė byla Nr. AS10-480/2007
Procesinio sprendimo kategorija 67
NUTARTIS
2007 m. rugpjūčio 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
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teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos
pirmininkė),
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. J. atskirąjį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 25 d. nutarties, priimtos
administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. J. skundą atsakovui Valstybinei ne maisto
produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos dėl įsakymų panaikinimo, grąžinimo į
tarnybą ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 1 d. sprendimu
iš dalies tenkino pareiškėjo E. J. skundą, panaikino atsakovo Valstybinės ne maisto
produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2007 m. kovo 21 d. įsakymą
Nr. 1P-30, kuriuo E. J. paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vyresniojo
valstybinio inspektoriaus pareigų; 2007 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 1P-40 „Dėl
E. Ja. atleidimo iš pareigų datos nukėlimo“; 2007 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr.
1P-42 „Dėl inspekcijos viršininko 2007-03-21 įsakymo Nr.1P-30 „Dėl tarnybinės
nuobaudos – atleidimo iš pareigų – skyrimo Vilniaus skyriaus vyresniajam
valstybiniam inspektoriui E. J.“ pakeitimo“; nutarė pareiškėją E. J. grąžinti į vyresniojo
valstybinio inspektoriaus pareigas Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie
Ūkio ministerijos Vilniaus skyriuje ir pareiškėjo naudai priteisti iš atsakovo 2 530,25
Lt už priverstinės pravaikštos laiką bei 2 100 Lt teismo išlaidoms atlyginti. Kitoje
dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Pareiškėjas 2007 m. liepos 10 d. teismui pateikė prašymą skubiai vykdyti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 1 d. sprendimo dalį dėl
jo grąžinimo į vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigas ir dėl vieno vidutinio
darbo užmokesčio dydžio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką. Nurodė,
kad sprendimo dalis nukreiptina skubiai vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso (toliau – ir CPK) 282 straipsnio pagrindu, nes atsakovui atleidus
jį iš darbo, o teismui grąžinus, jam nėra mokamas darbo užmokestis ir jis neturi
lėšų gyventi, mokėti komunalinius mokesčius ir t. t. Be to, atsakovas tyčia neleidžia
jam eiti pareigų, nesuteikia jokio darbo, neinformuoja, ką jam reikėtų dirbti, nuolat
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draudžia atėjus į darbą būti darbo vietoje ir naudotis darbo priemonėmis.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 25 d. nutartimi
pareiškėjo prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad teismo sprendimų vykdymą
administracinėse bylose reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 97 straipsnis, pagal kurio nuostatas neįsiteisėjusių
sprendimų vykdymas nėra numatytas, o įsiteisėjusieji sprendimai, skirtingai
negu civiliniame procese, gali būti vykdomi tik po tam tikro nustatyto termino
ar po 15 dienų. Todėl pareiškėjo atveju taikyti skubaus neįsiteisėjusio sprendimo
vykdymą nėra įstatyminio pagrindo. Be to, byloje surinkta medžiaga patvirtina, kad
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos administracija
bei kiti darbuotojai konﬂiktuoja, todėl neįsiteisėjusio sprendimo vykdymas šią
situaciją tik aštrintų. Pareiškėjas įrodymų, kad šiuo metu neturi lėšų pragyvenimui,
nepateikė. Be to, šios aplinkybės negali turėti įtakos valstybės tarnautoją grąžinti į
pareigas ar sumokėti priteistinas sumas teismo sprendimui neįsiteisėjus.
II.
Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti teismo 2007 m. liepos 25 d.
nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – jo prašymą tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia
šiais argumentais:
1. Sprendimų vykdymo proceso reglamentavimas ABTĮ iš esmės siejamas
su CPK normomis. Teismo sprendimo skubaus vykdymo normų nebuvimas
administracinį procesą reglamentuojančiame įstatyme laikytinas įstatymo spraga,
kuri šiuo atveju turi būti užpildyta taikant įstatymo analogiją (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis). Atsižvelgiant į tai, kad
valstybės tarnybos santykiai yra panašūs į darbo teisinius santykius, sprendžiant
administracinio teismo sprendimo dėl grąžinimo į valstybės tarnybą skubaus
vykdymo klausimą, turi būti taikomos CPK normos, numatančios galimybę leisti
skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį dėl darbuotojo grąžinimo į darbą (CPK
283 str. 1 d. 4 p.).
2. Vadovaujantis CPK 282 straipsniu teismas sprendimo dalį dėl vieno
vidutinio darbo užmokesčio dydžio išieškojimo turėtų vykdyti skubos tvarka, nes
pareiškėjui nėra mokamas darbo užmokestis. Tai yra jo pagrindinis ir vienintelis
pragyvenimo šaltinis, niekur kitur pareiškėjas nedirba ir papildomų lėšų neturi, tą
įrodo pateikta pažyma iš darbo biržos. Vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio
išieškojimo nukreipimas vykdyti skubos tvarka pareiškėjui būtinas, nes šiuo metu
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jo ﬁnansinė padėtis yra itin prasta – jis neturi lėšų netgi minimaliam pragyvenimui,
negali sumokėti komunalinių mokesčių ir t. t.
3. Konﬂikto tarp jo ir atsakovo darbuotojų nėra, o neįsiteisėjusio sprendimo
skubus vykdymas būtų išeitis iš susidariusios padėties, nes būtų įvykdytas
teisingumas.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
III.
Atskirasis skundas tenkintinas.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnyje 1 dalyje reglamentuota, kad
teismas nurodo skubiai vykdyti šiuos sprendimus ar nutartis:
1) dėl darbo užmokesčio priteisimo – sprendimo dalis neviršijant vieno
mėnesio vidutinio darbo užmokesčio;
2) dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį
darbą.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnyje reglamentuota,
kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti
teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų
nereglamentuoja šis Įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme
minėtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos papildomos garantijos
nėra reglamentuojamos, tad nagrinėjamu atveju taikytini Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 299 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai.
Remiantis tuo, kas pasakyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas
netinkamai taikė teisės normas, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą procesinį
sprendimą, tad 2007 m. liepos 25 d. nutartis yra naikinama, pareiškėjo prašymas
tenkinamas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 1 d.
sprendimo dalis dėl pareiškėjo E. J. grąžinimo į vyresniojo valstybinio inspektoriaus
pareigas Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus
skyriuje ir vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo iš atsakovo
pareiškėjo naudai nukreiptina vykdyti skubiai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
151 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 5 straipsniu,
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Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, teisėjų
kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo E. J. atskirąjį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 25 d. nutartį
panaikinti.
Pareiškėjo E. J. prašymą dėl sprendimo dalies skubaus vykdymo tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 1 d. sprendimo
dalį dėl pareiškėjo E. J. grąžinimo į vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigas
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus skyriuje
ir vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo iš atsakovo Valstybinės
ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareiškėjo naudai vykdyti
skubiai.
Nutartis neskundžiama
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II. Administracinė doktrina
Prof. dr. Janusz Trzciński
Lenkijos Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas
Lenkijos aukščiausiasis administracinis teismas
Aukščiausiasis administracinis teismas (lenk. Naczelny Sąd Administracyjny)
(toliau – ir teismas) buvo įkurtas remiantis Aukščiausiojo administracinio teismo
įstatymu ir 1980 m. sausio 31 d. priėmus Administracinio proceso kodekso pataisą.
Istoriškai tai nebuvo naujadaras, o tiesiog Lenkijos administracinės justicijos
atkūrimo aktas.
Administracinė justicija nuo 1922 iki 1939
Atskira administracinių teismų sistema buvo numatyta pirmojoje 1921 m.
kovo 17 d. Lenkijos Respublikos Konstitucijoje. Jos 73 straipsnyje buvo įtvirtinta:
„Siekiant užtikrinti valstybės ir savivaldos administracijos administracinių aktų
teisėtumą, remiantis specialiu įstatymu, bus sukurti administraciniai teismai,
organizuotini vadovaujantis piliečių ir profesionalių teisėjų kooperacijos principu,
iš kurių aukščiausiasis – Aukščiausiasis administracinis tribunolas.“
Kovo mėnesio Konstitucija tada įtvirtino administracinės justicijos sistemą,
apimančią mažiausiai dviejų instancijų teismus, juose dalyvaujant tarėjams. Tai
nebuvo įgyvendinta, išskyrus tą Lenkijos dalį, kurią padalijimo metu kontroliavo
Prūsija, – ten administraciniai teismai egzistavo vaivadijų lygmenyje. Kaip
bebūtų, svarbiausia, kad Konstitucijos 73 straipsnio nuostata dėl Aukščiausiojo
administracinio tribunolo buvo įgyvendinta ir pastarasis buvo įkurtas 1922 m.
rugpjūčio 3 d. Aukščiausiojo administracinio tribunolo įstatymo pagrindu. Tai buvo
specialus teismas – aukščiausiasis tuo požiūriu, jog buvo saistomas tik įstatymų
nuostatų. 1935 m. balandžio 23 d. priimto Konstitucinio akto 70 straipsnyje
buvo įtvirtinta tik „1. Šiuo įkurti… b) Aukščiausiąjį administracinį tribunolą
siekiant užtikrinti administracinių aktų teisėtumą“. Nepaisant to, Aukščiausiasis
administracinis tribunolas jau buvo įkurtas ir veikė 1921 m. Konstitucijos bei 1922
m. Įstatymo (įgyvendintas iš dalies) pagrindu.
Tuo tarpu 1932 m. spalio 27 d. Lenkijos Respublikos Prezidentas išleido
Aukščiausiojo administracinio tribunolo nuostatus, tačiau tai nesukėlė didesnių
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administracinės justicijos sistemos pasikeitimų, išskyrus gana reikšmingą omisiją
dėl tarėjų dalyvavimo. Iki II–ojo pasaulinio karo Aukščiausiasis administracinis
tribunolas buvo vienintelis administracinis teismas. Aukščiausiojo administracinio
tribunolo organizacija ir ypač nepakankamas jo teisėjų skaičius lėmė didelį
neišnagrinėtų bylų kiekį.
Pirmieji komunistinio režimo dešimtmečiai
Pirmuosius dešimtmečius po II–ojo pasaulinio karo atskira administracinės
justicijos sistema nebuvo sukurta, nepaisant nurodymo 1947 m. vasario 19 d.
Konstituciniame akte, įtvirtinusiame aukščiausiųjų Lenkijos Respublikos institucijų
organizaciją bei galias. Paminėto akto 26 straipsnis nustatė: „Tų institucijų, kurios
tikrina administracinių sprendimų teisėtumą, jurisdikcija ir tokių bylų proceso
būdai bus apibrėžti specialiu įstatymu.“ Tačiau toks įstatymas niekada nebuvo
priimtas. 1952 m. liepos 22 d. Konstitucija, pakeitusi oﬁcialų valstybės pavadinimą
į Lenkijos Liaudies Respubliką (LLR), netgi neužsiminė apie administracinės
justicijos sistemos atkūrimą. Šis klausimas iki politinio „atšilimo“, žinomo kaip
,,Spalis ’56“, viešai nebuvo eskaluojamas. Kad ir kaip būtų, vadinamasis 1958 m.
„Zimmermanno projektas“ buvo atmestas.
Ir tik septintojo dešimtmečio antrojoje pusėje lenkų teisinės bendruomenės
pastangas ėmė remti progresyvios politinės grupės, kurios tikėjosi, kad, viena
vertus, administracinės justicijos sistema gali padėti išsklaidyti potencialų socialinį
nepasitenkinimą, o, antra vertus, pagerinti viešąjį administravimą.
Administracinės justicijos atkūrimas
Kompromiso rezultatas buvo Aukščiausiojo administracinio teismo įstatymas
ir 1980 m. sausio 31 d. Administracinio proceso kodekso pataisa. Pastaruoju
įstatymu teismo procesas buvo įtrauktas į Administracinio proceso kodeksą (lenk.
Kodeks postęposwania administracyjnego); VI dalis, jurisdikcija buvo apibrėžta
sąrašo principu (§ 2, 196 str.), o teisminė priežiūra priklausė Aukščiausiajam
administraciniam teismui. Administracinės justicijos sistemos atkūrimas iš esmės
pakeitė santykius tarp piliečių ir sprendimus priimančių viešojo administravimo
institucijų. Piliečio padėtis pasikeitė – iš maldaujančiojo jis virto į lygiateisį
Aukščiausiojo administracinio teismo proceso dalyvį. Tokiu būdu buvo įgyvendinta
norma, įtvirtinta Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (Lenkijos
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ratiﬁkuotas 1977 m.) 14 straipsnyje: „Visi asmenys teismams ir tribunolams yra
lygūs. Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama lygybės ir viešumo
sąlygomis pagal įstatymą sudaryto kompetentingo, nepriklausomo ir nešališko
teismo“. Verta pažymėti, jog pirmoji byla Aukščiausiajame administraciniame
teisme buvo išspręsta ieškovo naudai.
Pirmasis Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas buvo prof.
Sylwester Zawadski (1980-1981). Jį pakeitė prof. Adam Zieliński (1982-1992).
1992 m. gegužės 23 d. prof. Roman Hauser buvo paskirtas kitu teismo pirmininku.
Aukščiausiasis administracinis teismas savo veiklą pradėjo 1980 m. rugsėjo 1 d. ir
iki tų pačių metų gruodžio mėnesio buvo paduoti 982 ieškiniai. Skaičius kiekvienais
metais vis didėjo, o nuo 1991 m. įvyko žymus šuolis. Aukščiausiasis administracinis
teismas 15 metų sukaktį pažymėjo 250 tūkst. nagrinėtinų ir 225 tūkst. išnagrinėtų
bylų.
Platesnė kompetencija ir atsakomybė
Per pirmuosius Aukščiausiojo administracinio teismo veiklos metus jo
jurisdikcija sistemiškai plėtėsi. Esminiai pokyčiai įvyko 1990 m. Pirmiausia jie buvo
susiję su 1990 m. kovo 8 d. priimtu Vietos savivaldos įstatymu, 1990 m kovo 22 d.
Bendrosios vyriausybinės administracijos institucijų kompetencijos įstatymu, 1990
m. gegužės 17 d. Užduočių ir kompetencijos, nustatytos specialiais įstatymais, tarp
lokalinių ir centrinių administracinių institucijų padalijimo ir kai kurių įstatymų
pakeitimo įstatymu. Antra, Aukščiausiojo administracinio teismo kompetencijos
išsiplėtimui buvo svarbūs 1988 m. prof. Adam Zieliński, tuometinio teismo
pirmininko, sudarytos komisijos Aukščiausiojo administracinio teismo įstatymo
projektui parengti veiklos rezultatai. Šie darbai atsispindėjo 1990 m. gegužės 24
d. Administracinio proceso kodekso pakeitimo įstatyme. Pagrindiniai pakeitimai
buvo tokie:
· Įtvirtintas visuotinės teisminės gynybos principas ir visų administracinių
sprendimų kontrolė, atliekama Aukščiausiojo administracinio teismo (su keletu
išimčių, kurios eksplicitiškai nurodytos);
· Pateikiant teisminei Aukščiausiojo administracinio teismo kontrolei tam
tikrus sprendimus, priimtus administracinių ar vykdymo procedūrų metu, taip pat
dėl ieškinių užtikrinimo veiksmų;
· Įtirtinant galimybę paduoti teismui skundą dėl vietos savivaldos institucijų
(tarybų, valdybų, kolektyvinių bendruomenių sąjungų organų) priimtų sprendimų,
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tarp jų ir dėl vietinės valdžios potvarkių, jeigu jie yra susiję su viešuoju administravimu
ir pažeidžia ieškovo teises ar teisėtus interesus;
· Įtvirtinant bendruomenių ir jų sąjungų teisminę gynybą dėl priežiūros
institucijų sprendimų. Priežiūros institucijos savo ruožtu įgijo teisę ginčyti vietos
savivaldos institucijos sprendimą administraciniame teisme, netgi pasibaigus tokio
sprendimo priėmimo terminui;
· Suteikiant Aukščiausiajam administraciniam teismui teisę spręsti ginčus
dėl kompetencijos tarp teritorinių vietos savivaldos ir regioninių valstybės
administravimo subjektų.
1991 m. spalio 11 d. Vietos referendumo įstatymas suteikė Aukščiausiajam
administraciniam teismui galią nagrinėti skundus dėl municipalinių tarybų (gmina)
sprendimų, atmetančių bendruomenės narių peticijas dėl vietos referendumo
surengimo, ir dėl vaivadijos rinkimų komisijos narių sprendimų, kuriais atmetamos
peticijos dėl referendumo dėl municipalinės tarybos paleidimo surengimo, taip pat
skundus dėl abiejų paminėtų institucijų neveikimo šiais klausimais.
Aukščiausiojo administracinio teismo kompetencija 1994 m. spalio 12 d. buvo dar
labiau išplėsta Vietos savivaldos apeliacinių tarybų įstatymu. Teismui suteiktos galios
nagrinėti skundus, paduotus dėl bendruomenės institucijų, kurios, nepaisydamos
įstatymo įpareigojimo atitinkamai veikti arba pradėdamos teisinį veiksmą, arba
kitu veiksmu pažeidžia trečiųjų asmenų teises. Jis taip pat buvo įgaliotas atsakyti
į teisinius klausimus, pateiktus tikrųjų vietos savivaldos tarybų narių ir liečiančius
teisines situacijas, nuo kurių gali priklausyti šių tarybų bylų sprendimas.
Aukščiausiojo administracinio teismo tolimesniam galių išplėtimui
pasitarnavo 1991 m. birželio 14 d. Aukščiausiojo teismo septynių teisėjų kolegijos
sprendimas (byla III AZP 2/91). Jame nurodoma, kad sprendimai dėl proceso
atnaujinimo ir sprendimai dėl sprendimų panaikinimo procesuose, inicijuotuose po
1980 m. sausio 31 d. Įstatymo įsigaliojimo, gali būti skundžiami administraciniam
teismui.
1992 m. Aukščiausiasis administracinis teismas savo veikloje pradėjo vadovautis
naujuoju Aukščiausiojo administracinio teismo įstatymu. Jo projektą parengė
Aukščiausiojo administracinio teismo teisėjai, vadovaujami teismo pirmininko prof.
Roman Hauser. Naujojo įstatymo projektas buvo perduotas Lenkijos Respublikos
prezidentui, kuris išsakė pastabas ir perdavė šį projektą tolimesnei įstatymų
leidybai. 1994 m. sausio mėnesį Lenkijos Respublikos prezidentas pateikė minėtą
įstatymo projektą Seimui. Projektas susilaukė visuotinio pritarimo. Aukščiausiojo
administracinio teismo įstatymas po parlamentinių komitetų korektūros Seimo
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buvo priimtas 1995 m. gegužės 11 d. Jis įsigaliojo 1995 m. spalio 1 d.
Naujasis Aukščiausiojo administracinio teismo įstatymas eliminavo teismo
procesą iš Administracinio proceso kodekso (panaikindamas VI skyrių). Tokiu
būdu teisinis reguliavimas dėl teismo struktūros ir organizacijos buvo sujungtas
su teisiniu reguliavimu dėl teismo jurisdikcijos ir administracinio teismo proceso.
Įstatymas įtvirtino tokį Aukščiausiojo administracinio teismo modelį: jis buvo
vienos instancijos centrinis teismas, kurio viduje veikia teritoriniai centrai (vietinės
tarnybos). Taip pat Aukščiausiojo administracinio teismo įstatymas įtvirtino
institucinius sprendinius teismo viduje, kurie leido užtikrinti didesnį teismo praktikos
vientisumą. Aukščiausiasis administracinis teismas buvo padalintas į skyrius (5 str.
1 d.). Speciﬁnė spręstinų klausimų prigimtis, jų skirtingumas ir didelis bylų skaičius
suponavo poreikį suformuoti bendrųjų administracinių bylų skyrių ir ﬁnansinių bei
komercinių bylų skyrių. Toks buvo Lenkijos Respublikos prezidento sprendimas.
Jo nurodymu 1995 m. rugsėjo 28 d. Aukščiausiasis administracinis teismas buvo
padalytas į du skyrius: Finansinių bylų skyrių ir Bendrųjų administracinių bylų
skyrių.
Aukščiausiojo administracinio teismo jurisdikcija toliau plėtėsi 1990-aisiais
įvykusių pakeitimų dvasia – jie buvo plėtojami toliau. Remiantis Aukščiausiojo
administracinio teismo įstatymo 16 straipsniu, be administracinių aktų, išskyrus
tuos, kurie įstatymais nepriskirtini šio teismo kompetencijai, teisėtumo kontrolės,
Aukščiausiasis administracinis teismas taip pat kontroliavo:
· Visus sprendimus, priimtus viešojo administravimo procedūrų metu, taip
pat administracinių procedūrų, apimančių turto areštą, įgyvendinimą ar ieškinio
užtikrinimo priemones, jeigu tokie sprendimai arba užbaigė procesą, arba sąlygojo
jo faktinę baigtį ir jeigu jie buvo skundo dalykas;
· Kitus viešojo administravimo aktus ar veiksmus bylose dėl teisių ar pareigų,
tiesiogiai ar netiesiogiai kylančių iš teisės nuostatų, suteikimo, nustatymo ar
apibrėžimo;
· Vietos savivaldos institucijų sprendimus, susijusius su viešuoju
administravimu;
· Lokalinės teisės aktus (taip pat išleistus teritorinių institucijų, išskyrus vietos
savivaldos institucijas, t. y. bendrųjų arba specialiųjų valstybės administravimo
institucijų);
· Aktus, priimtus vykdant vietos savivaldos institucijų priežiūrą.
Aukščiausiasis administracinis teismas taip pat išsaugojo galią spręsti dėl
skundų, liečiančių viešojo administravimo subjektų neveikimo klausimus, taip pat

150

galimybes spręsti ginčus dėl kompetencijos atribojimo, kylančius tarp teritorinių
vietos savivaldos ir regioninių valstybės viešojo administravimo subjektų, bei
galimybes atsakyti į teisinius klausimus, pateiktus vietos savivaldos apeliacinių
valdybų.
Lyginant su prieš tai galiojusiu įstatymu, svarbiu pasikeitimu galima laikyti
naujo principo įtvirtinimą, kad skundai paduodami tiesiogiai Aukščiausiajam
administraciniam teismui per 30 dienų nuo sprendimo, priimto dėl pareiškėjo,
įteikimo dienos, arba, kitose bylose, per 30 dienų nuo to momento, kai pareiškėjas
sužinojo ar turėjo sužinoti apie aktą ar kitą veiksmą, pagrindžiantį jo skundą.
Buvo išlaikytas administracinių institucijų savikontrolės principas. Jo taikymas netgi
buvo išplėstas visiems atvejams, kai institucijos pripažindavo skundą pagrįstu. Tokiu
būdu jos galėjo „visiškai sutikti su skundu“. Kaip viešojo administravimo subjektų
disciplinos priemonė buvo taikomas įpareigojimas pateikti pareiškėjui dokumentus
ar atsakymą per nustatytą laiką. Tais atvejais, kai terminas buvo pažeidžiamas,
Aukščiausiasis administracinis teismas galėjo grįsti verdiktą bylos faktais ir skunde
išdėstyta teisine pozicija, jeigu jie nekėlė abejonių teismo proceso metu nustatytų
aplinkybių kontekste.
Nauja išeitimi galima laikyti Aukščiausiojo administracinio teismo teritorinių
padalinių pirmininkams suteiktas galias nukreipti bylas nagrinėti rašytinio proceso
tvarka, jeigu sprendimas, atsižvelgiant į Administracinio proceso kodekse įvardytus
negaliojimo pagrindus, yra akivaizdžiai negaliojantis. Proceso dalyviai gali skųstis
dėl teismo sprendimo, priimto tokio rašytinio proceso metu, ir tada byla nagrinėjama
teismo posėdyje.
Kita naujovė – Aukščiausiojo administracinio teismo teisė paskirti baudą
tai institucijai, kuri iš dalies ar visiškai nesilaikė teismo nurodymų. Tokiu atveju
Aukščiausiasis administracinis teismas taip pat gali nuspręsti dėl teisės ar pareigos,
jeigu tai yra įmanoma, dėl bylos pobūdžio, neginčijamų faktų ir teisinio statuso.
1995 m. gegužės 11 d. įstatymas taip pat suteikė galimybę sprendimus bylose priimti
septynių teisėjų kolegijai, visiems skyriaus teisėjams ar skyrių (bendrai) teisėjams.
Nors visi Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimai, aiškinantys teisės
klausimus, saisto tik nagrinėjant konkrečią bylą, šie sprendimai, atsižvelgiant į
išplėstinės teisėjų kolegijos autoritetą ir juose nurodytus argumentus, yra svarbus
faktorius siekiant formuoti vienodą teismų praktiką.
Kita išimtinė teismų praktikos vienodinimo priemonė buvo ypatingosios
apeliacijos Aukščiausiajam teismui institutas. Tokia teisė priklausė teisingumo
ministrui, Aukščiausiojo teismo pirmininkui, Aukščiausiojo administracinio teismo
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pirmininkui, ombudsmenui, o darbo ir socialinės apsaugos klausimais – ministrui,
atsakingam už darbo ir socialinę politiką, pramoninės nuosavybės apsaugos
klausimais – Lenkijos Respublikos patentų biuro pirmininkui.
Dviejų instancijų administracinė justicija
1997 m. balandžio 2 d. Lenkijos Respublikos konstitucija, įsigaliojusi 1997
m. spalio 17 d., ženkliai pakeitė administracinės justicijos vietą teismų sistemoje.
Konstitucijos 184 straipsnyje įtvirtinta, jog „Aukščiausiasis administracinis
teismas ir kiti administraciniai teismai įstatymų nustatyta apimtimi atliks viešojo
administravimo veiklos kontrolę“. Remiantis Konstitucijos 236 straipsnio 1 dalimi,
„teismo procesas apims mažiausiai dvi pakopas“. O Konstitucijos 236 straipsnio 2
dalyje įtvirtinama, jog „įstatymai, įgyvendinantys 176 straipsnio 1 dalį, ta apimtimi,
kuria kalbama apie administracinius teismus, turi būti priimti ne vėliau kaip
per 5 metus nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos. Nuostatos dėl Aukščiausiojo
administracinio teismo ypatingosios sprendimų peržiūros lieka galioti iki to
momento, kai įsigalios minėti įstatymai“.
Siekiant įgyvendinti Konstitucijos nuostatas, Aukščiausiojo administracinio
teismo pirmininkas sudarė darbo grupę, atsakingą už minėtų įstatymų projektų
parengimą. Po plačių teisinių grupių debatų, projektai buvo pateikti Lenkijos
Respublikos prezidento kanceliarijai. 2001 m. spalio 22 d. Prezidentas pateikė
Seimui 3 įstatymų projektus:
· Administracinių teismų sistemos įstatymą;
· Administracinio proceso įstatymą;
· Šiuos įstatymus įgyvendinantį įstatymą.
Visi šie įstatymai buvo priimti 2002 m. vasarą.
Reformos esmė – priartinti piliečius prie administracijos teisminės kontrolės,
padidinus administracinės justicijos našumą sutrumpinti bylų nagrinėjimo terminus,
suteikti Aukščiausiajam administraciniam teismui galutinės bei kasacinės instancijos
administracinėse bylose statusą ir sulyginti jo poziciją su Aukščiausiuoju bendrosios
kompetencijos teismu. Sukūrus visiškai nepriklausomą teisminės kontrolės
struktūrą, administracinė jurisdikcija buvo išvaduota iš bet kokios administracinių
institucijų priklausomybės. Tai buvo padaryta sukūrus savarankišką biudžetinę
kompetenciją, atskirą personalo formavimo ir kontrolės sistemą. Aukščiausiojo
administracinio teismo pirmininkas, galima sakyti, įgijo kai kuriuos atitinkamus
ﬁnansų ir teisingumo ministrų įgaliojimus dėl 17 administracinės jurisdikcijos
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teismų teisėjų, kitų darbuotojų ir jų darbo organizavimo. Nuo 2004 m. sausio 1 d.,
remiantis 2002 m. liepos 25 d. Administracinių teismų sistemos įstatymu ir 2002 m.
rugpjūčio 30 d. Administracinio proceso įstatymu, administracinių teismų sistemą
Lenkijoje sudaro 16 pirmosios instancijos teismų: vaivadijos administraciniai teismai
(lenk. Wojewódzki Sąd Administracyjny) ir kasacinis teismas – Aukščiausiasis
administracinis teismas Varšuvoje.
Aukščiausiojo administracinio teismo struktūriniai organai tokie: teismo
pirmininkas, teisėjų plenarinė sesija ir taryba.
Aukščiausiasis administracinis teismas yra padalytas į tris teisminius skyrius,
vadovaujamus teismo pirmininko pavaduotojų:
– Finansinių bylų skyrius, kompetentingas spręsti mokestinių prievolių ir
kitokių piniginių įmokų, kurioms taikomos mokestinės nuostatos ir nuostatos dėl
piniginių įmokų vykdymo, klausimus;
– Komercinių bylų skyrius, kompetentingas spręsti ekonominės veiklos,
intelektinės nuosavybės gynimo, biudžeto, vertybinių popierių, bankų, draudimo,
muitų, kainų ir tarifų klausimus;
– Bendrųjų administracinių bylų skyrius, kompetentingas spręsti visas kitas
bylas, ypač statybų ir statybų priežiūros, žemės nuosavybės vystymo, vandens
valdymo, natūralios aplinkos apsaugos, žemės ūkio, miškininkystės, darbo, vietos
savivaldos sistemos, nekilnojamojo turto valdymo, nuosavybės privatizavimo,
bendrosios karinės tarnybos prievolės, vidaus reikalų klausimus, taip pat – dėl
kainų, rinkliavų ir tarifų dydžių, jeigu jie nėra susiję su klausimais, priklausančiais
kitų skyrių kompetencijai;
Kitos Aukščiausiojo administracinio teismo struktūros dalys yra:
– Teismų sprendimų biuras, atsakingas už administracinių teismų
jurisprudencijos kaupimą ir analizę, siekiant garantuoti vienodą teismų praktiką bei
teismų procesų efektyvumą;
– Teismo informacijos padalinys, atsakingas už viešos informacijos apie bylas,
teisme vykstančius procesus, suteikimą, galimybės visuomenei susipažinti su teismo
dokumentais užtikrinimą, viešuosius ryšius, teismo statistiką, taip pat peticijas,
skundus, paklausimus;
– Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininko kanceliarija, atsakinga už
administracinių teismų tinkamo funkcionavimo užtikrinimą, ypatingai ﬁnansiniais,
personalo, taip pat ir administraciniais-ūkiniais klausimais.
Teismų sprendimų biuras turi specialų padalinį, vadinamą Europos teisės
skyriumi. Jį sudaro ES teisės ekspertai, kuriems pavesta suteikti pagalbą teisėjams,
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nagrinėjantiems su ES teise susijusias bylas. Panašūs, tik mažesni struktūriniai
padaliniai veikia ir vaivadijų administraciniuose teismuose.
Vaivadijos administracinio teismo struktūra yra panaši į Aukščiausiojo
administracinio teismo: jo struktūriniai vienetai – tai teismo pirmininkas, teisėjų
visuotinis susirinkimas ir teismo valdyba. Vaivadijų administraciniai teismai,
remiantis Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininko sprendimu, yra padalyti
į bylas nagrinėjančius skyrius. Tinkamą šių skyrių veiklą padeda užtikrinti teismų
informacijos padalinys ir teismo administracija, vadovaujama teismo direktoriaus.
Kandidatus į administracinių teismų teisėjus Nacionalinei teismų tarybai pateikia
atitinkamo teismo teisėjų susirinkimas. Taryba, vadovaudamasi įstatymų nustatyta
procedūra, pateikia kandidatų duomenis Lenkijos Respublikos prezidentui, kuris ir
paskiria asmenis teisėjais konkrečiuose teismuose.
Aukščiausiajame administraciniame teisme dirba 75 teisėjai, o vaivadijų
administraciniuose teismuose – 400. Be teisėjų, ten taip pat dirba asesoriai (teisėjai
bandomuoju laikotarpiu).
Pirmojoje instancijoje bylos yra nagrinėjamos atsižvelgiant į teritorinį bylų
teismingumą vaivadijų administraciniams teismams. Šie teismai, kaip pirmosios
instancijos teismai, priima sprendimus tokiose bylose:
1. dėl administracinių sprendimų;
2. dėl atitinkamų tarpinio pobūdžio sprendimų, priimtų administracinės
procedūros metu;
3. dėl sprendimų, priimtų vykdymo procese;
4. dėl viešojo administravimo aktų ar veiksmų, kurie nepatenka į išvardintųjų
1-3 punktuose grupę ir turi įtakos teisėms ar pareigoms, tiesiogiai kylančioms iš
teisės normų;
5. dėl vietos valdžios administracijos institucijų aktų, kurie turi privalomąją
galią pagal lokalinę teisę;
6. dėl vietos valdžios institucijų veiklos priežiūros sprendimų. Be to, teismas
sprendžia ir dėl skundų, paduotų dėl administracinių institucijų neveikimo 1-4
punktuose išvardintais atvejais.
Aukščiausiasis administracinis teismas, kaip kasacinis teismas, sprendžia
dėl apeliacinių skundų, paduotų dėl vaivadijų administracinių teismų priimtų
sprendimų, priima rezoliucijas dėl teisės klausimų aiškinimo ir sprendžia kitus
klausimus, kurie įstatymais priskirti jo kompetencijai. Taip pat teismas, laikydamasis
įstatymų nustatytų ribų, vykdo vaivadijos administracinių teismų administracinę
priežiūrą.
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Administraciniai teismai tiria administracinių institucijų veiksmų atitiktį teisei.
Terminas „atitiktis teisei“ teismų praktikoje yra suprantamas plačiai; jis, be kita
ko, apima patikrinimą, kaip taikomos teisinės koncepcijos ir kaip įgyvendinama
administracinė diskrecija. Administracinio teismo sprendimai, pripažįstantys
reikalavimo pagrįstumą, turi naikinantįjį pobūdį, t. y. jie panaikina arba paskelbia
negaliojančiu ginčijamą administracinės institucijos aktą. Ir tik išimtiniais atvejais
teismas priima sprendimą, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės.
Administraciniai teismai (kaip ir kiti Lenkijos teismai) gali kreiptis į
Konstitucinį Tribunolą su paklausimu dėl teisės akto atitikties Konstitucijai,
ratiﬁkuotos tarptautinės sutarties ar įstatymų, kai tame teisme nagrinėjamoje byloje
priimtinas sprendimas gali priklausyti nuo Konstitucinio Tribunolo atsakymo.
Konstitucinio Tribunolo įstatyme įtvirtinta, jog jis yra saistomas paklausimo
ribų. Taigi teisės akto tikrinimo turinys yra apibrėžtas pareiškėjo suformuluotame
paklausime.
Institucija, į kurią galima kreiptis dėl teisės klausimų, egzistuoja ir pačiame
Aukščiausiame administraciniame teisme. Bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija gali
kreiptis į Teismo pirmininką, prašydama perduoti bylą nagrinėti septynių teisėjų
kolegijai, jeigu byloje iškilo esminių teisinių abejonių. Taip pat bylą nagrinėjančiai
teisėjų kolegijai suteikiama teisė prašyti teismo pirmininko, kad byla būtų
nagrinėjama skyriaus plenarinėje sesijoje ar skyriuose (bendrai).
Aukščiausiasis administracinis teismas priima rezoliucijas, kurių tikslas – paaiškinti
teisės nuostatas, kurios buvo taikomos administracinių teismų „nukrypstančiuose“
sprendimuose. Tokių rezoliucijų priėmimo iniciatyvos teisė priklauso teismo
pirmininkui.
Aukščiausiasis administracinis teismas taip pat priima rezoliucijas dėl
speciﬁnėse bylose kylančių rimtų teisinių abejonių sprendimo. Kreiptis su prašymu,
kad būtų priimta tokia rezoliucija, turi teisę bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija.
Teismas turi teisę atsisakyti priimti rezoliuciją, ypač jeigu nėra poreikio išspręsti tas
abejones.
Remiantis Administracinio proceso įstatymu, teismas (ir pirmosios instancijos
administracinis teismas, ir Aukščiausiasis administracinis teismas) ex oﬃcio turi
sustabdyti bylos nagrinėjimą, kai byloje priimtinas sprendimas priklauso nuo kitos
nebaigtos administracinės procedūros rezultato, administracinio teismo, kito teismo
ar Konstitucinio Tribunolo sprendimo. Ši nuostata taip pat taikoma ir tais atvejais,
kai kalbama apie prejudicinį Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimą. Iki
šiol Lenkijos administraciniai teismai į Teisingumo Teismą yra kreipęsi 5 kartus.
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2006 m. Aukščiausiasis administracinis teismas gavo 10 354 apeliacinius
skundus, tais pačiais metais 8 715 apeliaciniai skundai buvo išnagrinėti. Vaivadijų
administraciniuose teismuose 2006 m. buvo gauti 62 436 kreipimaisi, 43 780
kreipimaisi buvo likę nuo praėjusių metų, iš viso – 106 216 kreipimaisi, iš jų 78 660
buvo išnagrinėti.
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Dr. Rimvydas Norkus
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos
departamento direktorius
Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese
Galiojantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
(toliau – ir ABTĮ) labai neišsamiai ir netgi fragmentiškai reglamentuoja įrodinėjimo
institutą administraciniame procese. Įrodinėjimams ir įrodinėjimui skirti ABTĮ 57–
64 straipsniai, nustatantys įrodymų sąvoką, įtvirtinantys laisvo įrodymų vertinimo
principą, neįrodinėtinas aplinkybes, teisminius pavedimus ir trumpai aptariantys
kai kurias leistinas įrodinėjimo priemones: liudytojų parodymus, specialisto
paaiškinimus, eksperto išvadą. Su įrodinėjimo procesu glaudžiai susijęs ir ABTĮ
81 straipsnis, nustatantis administracinio teismo pareigą aktyviai dalyvauti tiriant
įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas
ištirti, t. y. įtvirtinantis aktyvų teismo vaidmenį administraciniame procese. Be to,
ABTĮ 79 straipsnio 1 dalis įtvirtina betarpiškumo principą, įpareigojantį teismą
betarpiškai ištirti įrodymus byloje, o 82 straipsnio 6 dalis nustato, kokia eilės tvarka
tiriami įrodymai teismo posėdyje. Tai bemaž ir visos rašytinės teisės normos,
reglamentuojančios įrodinėjimo procesą nagrinėjant administracines bylas. Keista,
bet, pavyzdžiui, tokiai svarbiai įrodinėjimo priemonei, kaip rašytiniai įrodymai,
ABTĮ neskiria jokio teisinio reguliavimo.
Nepaisant šio nedidelio įstatymų leidėjo indėlio į administracinį procesą,
nekyla abejonių, kad įrodinėjimas yra vienas centrinių proceso institutų. Nuo jo
daugiausiai priklauso faktinių bylos aplinkybių išsiaiškinimas, o tuo pačiu ir tai,
ar bus nustatyta tiesa byloje. Sunku būtų ginčytis su tuo, kad kol įstatymų leidėjas
administraciniame procese neįtvirtino taikos sutarties instituto, būtent tiesos
nustatymas tampa pagrindiniu administracinio proceso tikslu, o teisingas teismo
sprendimas gali būti tik tada, kai jis atitinka tarp šalių susiklosčiusius materialinius
teisinius santykius ir remiasi tiksliai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis.
Nesant aiškaus ir išsamaus teisinio reguliavimo, itin didelė reikšmė užpildant
spragas tenka Vyriausiojo administracinio teismo formuojamai teismų praktikai.
Kadangi administracinio proceso mokslas Lietuvoje dar tik žengia pirmuosius
žingsnius, būtent administracinių teismų praktika šiandien labiausiai prisideda prie
administracinio proceso teisės raidos.
Įrodinėjimo procesas, nagrinėjant administracines bylas, neabejotinai

157

skiriasi nuo civilinio proceso. Skirtingai nei civilinės bylos, administracine tvarka
nagrinėjamos bylos yra susijusios su ypatingu poreikiu apsaugoti viešąjį interesą
byloje. Šį poreikį nulemia tai, kad teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, šalys nėra
lygiateisiai subjektai. Privaloma tokio santykio šalis yra valstybė (savivaldybės),
kuri, veikdama per savo institucijas, įstaigas ar atskirus pareigūnus, imperatyviais
savo sprendimais (lot. acte juris imperii) vienašališkai išsprendžia teisinę situaciją.
Dažniausiai privatus asmuo neturi pasirinkimo dėl dalyvavimo administraciniame
teisiniame santykyje (mokesčių, socialinių draudimo įmokų mokėjimas ir kt.) arba
yra priverstas pats inicijuoti tokių teisinių santykių atsiradimą tam, kad galėtų
realizuoti tam tikrą savo teisę (užsiimti licencijuojama ūkine veikla, gauti leidimą ir
pan.). Tik ginčui pasiekus administracinį teismą, šalys įgyja lygias procesines teises, t.
y. administravimo subjektas praranda galimybę vienašaliu sprendimu nulemti ginčo
baigtį. Galima sutikti su Vokietijos profesoriumi Dyteriu Lorencu (Dieter Lorenz),
administracinį procesą apibūdinusiu kaip teisminę valstybinės veiklos korekciją
(vok. die gerichtliche Korrektur staatlichen Handelns)1. Aktyvaus administracinio
teismo vaidmens poreikis sietinas ir su viešojo administravimo subjektų veiklai
taikomu teisėtumo principu, be kita ko, reiškiančiu, kad administraciniai aktai,
susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti
įstatymais (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.). Žmogaus teisių apsaugos
reikalavimai lemia, kad proceso rezultatas administracinėje byloje turi kuo mažiau
priklausyti nuo šalies sugebėjimo ginti savo interesus administraciniame teisme, o
teismo sprendimas turi kuo labiau atitikti tarp šalių realiai susiklosčiusius teisinius
santykius bei jiems taikytinas teisės normas2.
Šio straipsnio tikslas – remiantis administracinių teismų praktikos analize,
atskleisti įrodinėjimo proceso speciﬁką administraciniame procese.
Straipsnyje pirmiausia aptariamas teismo vaidmens pasireiškimas įvairiuose
įrodinėjimo proceso etapuose, toliau nagrinėjama įrodinėjimo naštos paskirstymo
problematika skirtingų kategorijų administracinėse bylose.
Teismo vaidmuo įrodinėjimo procese
Administraciniame procese (kaip, beje, ir civiliniame procese3) įrodinėjimas
nevyksta chaotiškai, o susideda iš kelių etapų: faktų nurodymas, įrodymų nurodymas,
1 Lorenz D. Verwaltungsprozeßrecht. Springer. Konstanz, 1999. S. 4.
2 Plačiau apie administracinio proceso speciﬁką žr.: Valančius V., Norkus R. Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso //
Jurisprudencija. 2006, 3 t. (81).
3 Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė. T. I. Vilnius: Justitia, 2003, 407-418 p.
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įrodymų pateikimas ir rinkimas, įrodymų tyrimas ir įrodymų vertinimas. Visuose
įrodinėjimo etapuose dalyvauja teismas, tačiau jo vaidmuo įvairiuose etapuose yra
skirtingas.
Faktų nurodymas administraciniame procese priklauso byloje dalyvaujančių
asmenų diskrecijai. Pareiškėjas, kreipdamasis su skundu į teismą, išdėsto faktines
aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir tokiu būdu suformuluoja skundo
pagrindą (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.). Atsakovas, atsikirsdamas į skundą, atsiliepime
gali nurodyti kitus faktus, kurių nebuvo nurodęs pareiškėjas (ABTĮ 72 str.).
Administracinis teismas paprastai, kitaip nei iš šalių, nesužino bylai reikšmingų
faktinių aplinkybių. Tačiau atskirais atvejais šalių nurodytos faktinės aplinkybės
administracinių teismų praktikoje peržengiamos, ir teismas savo iniciatyva imasi
tirti faktus, kurių šalys nebuvo nurodžiusios. Pagrindžiama tai ABTĮ 81 straipsnyje
įtvirtintu aktyviu teismo vaidmeniu ir poreikiu apsaugoti viešąjį interesą byloje.
Štai vienoje iš bylų Lietuvos vyriausiasis administracinis pripažino norminį
administracinį aktą pagal jo priėmimo tvarką neteisėtu, nurodydamas, jog „viešojo
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma
tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo
subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją,
pripažįstami neteisėtais.“ Ir nors šioje byloje šalys klausimo dėl norminio
administracinio akto priėmimo tvarkos pažeidimų nekėlė, buvo pažymėta, kad
galimas norminio administracinio akto priėmimas įgaliojimų neturinčio subjekto
reiškia, jog toks norminis administracinis aktas apskritai negalėjo būti priimtas.
Todėl norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, būdamas įstatymu įpareigotas nustatyti visas
bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str., 89 str.
1 d. 2 p., 114 str. 1 d.), turi teisę savo iniciatyva patikrinti norminio administracinio
akto priėmimo tvarkos atitiktį aukštesnės galios teisės aktams4. Vis dėlto aktyvus
teisėjo vaidmuo jokiu būdu nereiškia jo pareigos visais atvejais kelti versijas ir jas
įrodinėti ar paneiginėti, siekiant nustatyti, ar neegzistuoja kokios nors papildomos
šalių nenurodytos aplinkybės, galinčios turėti įtakos skundžiamo administracinio
akto teisėtumui, jeigu nurodytų aplinkybių visuma nesuponuoja tokios tikimybės.
Savo reikalavimų ir atsikirtimų faktinį pagrindą suformuluoja pačios šalys (ABTĮ
22 str. 2 d. 6 p.), o jų nenurodytų aplinkybių tyrimas ir vertinimas reikalingas tik
tada, kai yra pakankamas pagrindas manyti egzistuojant tokias aplinkybes, ir šios
4 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.: I1-04/2005, Vilniaus apygardos teismas prieš
Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, kat. 17.1.
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aplinkybės galėtų nulemti teismo sprendimą byloje.
Įrodymų nurodymas ir įrodymų rinkimas administraciniame procese taip pat
priklauso šalims, kurios pateikdamos faktinį skundo ar atsiliepimo į jį pagrindus,
kartu nurodo ir įrodymus, pagrindžiančius šias faktines aplinkybes (ABTĮ 23 str.
2 d. 6 p., 72 str.). Tiek pareiškėjas, kreipdamasis į teismą su skundu, tiek atsakovas,
gindamasis nuo pareikšto reikalavimo ir pateikdamas atsiliepimą į skundą, kartu
privalo pateikti dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus
arba atsikirtimus (ABTĮ 24 str. 1 d., 72 str.). Todėl Lietuvos administraciniame
procese pareiga nurodyti bei pateikti įrodymus tenka šalims, kurios geriausiai
žino tarp jų susiklosčiusių materialinių teisinių santykių speciﬁką. Tačiau
administraciniame procese, skirtingai nei civiliniame procese, teismas turi bendro
pobūdžio teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 57 str. 4 d.). Štai Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų, aiškindamas teismo, kaip
įrodinėjimo subjekto padėtį, nurodė:
„ <...> pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalį,
įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso dalyviai, tačiau teismas šalių pateiktais
įrodymais nėra ribojamas, ir turi galimybę bylai reikšmingus įrodymus
išsireikalauti savo iniciatyva. Todėl įrodymų nepakankamumu teismo
sprendimas turėtų būti grindžiamas tik tais atvejais, kai nei šalių pateiktų, nei
teismo iniciatyva surinktų įrodymų pagrindu nepavyksta įrodyti egzistuojant
bylai reikšmingas aplinkybes.“5
Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktika teismo aktyvumo renkant įrodymus
srityje žengia ne tokiu radikaliu keliu, kaip kitose valstybėse. Lietuvoje vyraujančios
teismų praktikos tendencijos rodo, kad teismas turi ne pareigą, o tik teisę rinkti
įrodymus savo iniciatyva. Kada naudotis šia teise, sprendžiama atsižvelgiant į
konkrečios bylos aplinkybes. Teismas turėtų imtis aktyvesnio vaidmens, kai mato,
kad šalis yra teisiškai neišprususi, jai neatstovauja advokatas, ir dėl to gali būti sunku
pačiai realizuoti savo procesines teises. Teismas taip pat turėtų imtis rinkti įrodymus
savo iniciatyva, kai jam kyla abejonių, ar šalys tiksliai nurodė faktines aplinkybes,
ar nenuslėpė jas pagrindžiančių įrodymų, ypač jei galimai nenurodytos aplinkybės
ir įrodymai gali nulemti teismo sprendimą byloje, o jų neištyrus būtų pažeistas
viešasis interesas. Tuo tarpu Vokietijos Administracinių teismų tvarkos (vok.
5 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr.: A1-203/2005, Kauno krašto pramonininkų ir
darbdavių asociacija ir kt. prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kat. 25.
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Verwaltungsgerichtsordnung) 86 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtinama, kad „teismas
tiria bylos aplinkybes savo iniciatyva, proceso dalyviai įtraukiami į šį tyrimą.
Teismas nesaistomas šalių paaiškinimais ir pateiktais įrodymais.“ Šioje valstybėje
centrinis įrodinėjimo subjektas yra ne šalys, o teismas. Doktrinoje nurodoma,
kad Vokietijos administraciniame procese rungimosi principas neegzistuoja. Toks
teisinis reguliavimas pagrindžiamas administravimo subjektų veiklai keliamu
teisėtumo principu ir iš Pagrindinio įstatymo (vok. Grundgesetz) 19 straipsnio 4
dalies išplaukiančia valstybės pareiga užtikrinti efektyvią teisminę gynybą6.
Visais atvejais, spręsdamas, ar rinkti kokius nors įrodymus, teismas turi
atsižvelgti į tai, kokias aplinkybes šie įrodymai galėtų patvirtinti, ar šios aplinkybės
teisiškai reikšmingos byloje, ar jos pagrindžiamos leistinomis įrodinėjimo
priemonėmis, t. y. privalu laikytis įrodymų sąsajumo ir leistinumo reikalavimų. Tai
nuosekliai patvirtina ir Lietuvos administracinių teismų praktika:
„Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įrodinėjimo procese reikšmingi tik
tie įrodymai, kurie yra susiję su nagrinėjama byla, t. y. gali patvirtinti arba
paneigti bylai reikšmingas aplinkybes. Todėl proceso šalis, prašydama, kad
teismas išreikalautų atitinkamus įrodymus, turi nurodyti, kokias reikšmingas
bylai aplinkybes atitinkamas įrodymas gali patvirtinti. Priešingu atveju,
beatodairiškas įrodymų rinkimas privestų prie absurdo, nes teismas turėtų
surinkti, o po to ir įvertinti tokius įrodymus, kurie neturi reikšmės konkrečiai
bylai. Apeliaciniame skunde tvirtindamas, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai neišreikalavo ikiteisminio tyrimo medžiagos, pareiškėjas
nepaaiškino, kokias konkrečias, būtent šiai bylai reikšmingas aplinkybes
pareiškėjas siekė patvirtinti arba paneigti šiuo įrodymu, ir kokią reikšmę šio
įrodymo neišreikalavimas turėjo priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.
Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, kad pirmosios instancijos
teismas, neišreikalaudamas šios bylos, padarė proceso įstatymo pažeidimą,
turėjusį įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ar pagrįstumui.“7
Nustatant, ar faktinės aplinkybės grindžiamos leistinomis įrodinėjimo
priemonėmis, atsižvelgtina ne tik į nacionalinės, bet ir į tarptautinės teisės normas.
Štai Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo
6 Kopp F.O., Schenke W.R. Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar. 14., neubearbeitete Auﬂage. Verlag C.H. Beck, München, 2005. S. 1074.
7 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6-1129/2006 V. M. prieš Generalinę prokuratūrą,
kat. 16.4.
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sprendimą, nurodydamas:
„Atsakovas savo sprendimus grindė užsienio valstybės (Bulgarijos Respublikos)
institucijų dokumentais, nelegalizuotais teisės aktų nustatyta tvarka, ir todėl
teismas, priimdamas sprendimą, šiais dokumentais nesivadovavo. Teisėjų
kolegija atkreipė dėmesį, kad Bulgarijos Respublika nuo 2001 m. balandžio
29 d. yra prisijungusi prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse
išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau – ir Konvencija).
Todėl jos teritorijoje išduotiems dokumentams, pateikiamiems Lietuvos
Respublikoje, turi būti taikoma patvirtinimo tvarka, numatyta minėtoje
konvencijoje. Bulgarijos Respublikos prokuratūros išduotiems dokumentams
neturėjo būti taikoma legalizavimo procedūra, tačiau jie turėjo būti patvirtinti
Konvencijos 3 straipsnyje nustatyta pažyma (APOSTILLE), kurią išduoda
dokumento kilmės valstybės kompetentinga valstybinė institucija. Bulgarijos
Respublikos prokuratūros dokumentai, kuriais priimdamas sprendimą
rėmėsi atsakovas, tokio tvirtinimo neturėjo, todėl šie įrodymai negali būti
pripažįstami leistinais.”8
Pateikiant ir renkant įrodymus, svarbu nepamiršti to, kad turi būti renkami
tik tokie įrodymai, kurie sudaro įrodinėjimo dalyką byloje. Įrodinėjimo dalyką
sudaro trejopo pobūdžio aplinkybės: materialiojo teisinio pobūdžio juridiniai faktai
(jų pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia ginčo šalių teisės ir pareigos);
įrodomieji faktai (tai faktai, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad egzistuoja
kiti materialiojo teisinio pobūdžio juridiniai faktai); procesinio teisinio pobūdžio
juridiniai faktai (jiems esant atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia procesiniai
teisiniai santykiai). Taigi prieš renkant įrodymus būtina preliminariai įvertinti
tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, preliminariai parinkti jiems taikytiną
teisės normą (galutinis teisinis kvaliﬁkavimas atliekamas teismo sprendime) ir
rinkti tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia taikytinos teisės normos hipotezę
sudarančias aplinkybes. Į įrodinėjimo dalyką nepatenka aplinkybės, kurių nereikia
įrodinėti (ABTĮ 58 str.). Tačiau nustatyti, ar aplinkybė tikrai nėra įrodinėtina (pvz.,
ar ji preziumuojama pagal įstatymą, ar ji nustatyta kitoje byloje, kurioje dalyvauja
tie patys asmenys ir kt.) nėra paprasta užduotis. Tai gerai iliustruoja Vyriausiojo
administracinio teismo praktikos pavyzdys – jame preziumuojama aplinkybe
8 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2–1826/2005 L. G. prieš VSDFV Vilniaus
skyrių, kat. 6.5.
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nepripažinti teismo teiginiai, nurodyti sprendime, kurie nebuvo specialaus tyrimo
dalykas byloje:
„Nagrinėjamo administracinio ginčo esmė yra klausimas, ar Tvarkos 4.2.2
punkto taikymo požiūriu minėtas statinys (kioskas) yra priskirtinas laikinų
statinių kategorijai. Iš atsakovo 2006 m. birželio 15 d. rašto Nr. (4.27)-D31831, kuriame yra nurodyta, kad šis statinys yra laikinas, matyti, kad tokia
išvada padaryta atsižvelgus į atitinkamą nuorodą Klaipėdos apygardos teismo
2006 m. balandžio 20 d. nutartyje. Todėl šiai bylai yra reikšmingas pastarosios
(teismo) nuorodos įvertinimas ABTĮ 58 straipsnio 2 dalies taikymo prasme.
(Pagal ABTĮ 58 str. 2 d., faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje
administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas
administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys). Aiškindama
šią aplinkybę, kolegija pažymi, kad nurodytoje procesinės teisės normoje
kalbama apie nustatytą faktą. Tai reiškia, kad toks faktas turi (turėjo) būti
teismo specialaus nagrinėjimo (tyrimo) dalykas, tik tokiu būdu nustatytas
faktas gali turėti prejudicinę reikšmę kitoms byloms ABTĮ 58 straipsnio 2
dalies taikymo prasme. Iš nurodytos teismo (2006-04-20) nutarties matyti,
kad ja buvo paliktas nepakeistas Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m.
gegužės 10 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje dėl nurodyto statinio
įgijimo įgyjamąja senatimi fakto nustatymo (šiuo teismo sprendimu pareiškėjo
prašymas nustatyti tokį faktą buvo atmestas). Iš nurodyto Palangos miesto
apylinkės teismo 2006 m. gegužės 10 d. sprendimo matyti, kad aplinkybė,
ar minėtas statinys yra laikinas, šioje civilinėje byloje nebuvo tiriama ir
šiuo klausimu apylinkės teismas iš viso nepasisakė. Nurodytoje Klaipėdos
apygardos teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartyje minėta nuoroda apie
statinio laikinumą pateikta kaip vienas iš nutarties motyvų. Nutartyje nėra
nuorodų apie šios aplinkybės tyrimą, įrodymų šiuo klausimu įvertinimą, ši
nuoroda teismo buvo grindžiama tik nurodant Statybos įstatymo 2 straipsnio
4 dalį (kurioje yra apibrėžta laikino statinio sąvoka). Todėl, atsižvelgiant į
aukščiau nurodytus argumentus, negalima teigti (konstatuoti), kad pastaroji
teismo nuoroda turi prejudicinę reikšmę šiai administracinei bylai“.9
Beje, panašios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris
9 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11–373/2007 A.G. prieš Palangos miesto
savivaldybę, kat. 25; 13.4; 49.
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yra nurodęs, kad pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą, ne bet kokios aplinkybės,
paminėtos teismo sprendime kitoje civilinėje ar administracinėje byloje gali būti
pripažįstamos kaip teismų nustatytos ir neįrodinėtinos (prejudiciniai faktai)10.
Taip pat reikia turėti omenyje, kad įrodymų rinkimo ir pateikimo etapas
nėra skirtas įrodymų pakankamumui vertinti. Šis etapas prasideda administracinės
bylos iškėlimo laikotarpiu, kai pareiškėjas skundu kreipiasi į teismą ir pateikia savo
reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, bei tęsiasi pasirengimo nagrinėti bylą
metu, o atskirais atvejais – ir pradėjus bylos nagrinėjimą iš esmės. Tačiau įrodymų
nepakankamumas nėra pagrindas užkirsti asmeniui kelią į teisminę gynybą, nes
įrodymų pakankamumo klausimas gali būti įvertintas tik išnagrinėjus bylą ir ištyrus
visas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Vyriausiasis administracinis teismas yra
pažymėjęs:
„ABTĮ 53 straipsnio 2 dalyje yra reglamentuota proceso šalies teisė, o ne
pareiga teikti įrodymus. Atsižvelgus į šias įstatymo nuostatas spręstina, kad
reiškiamo reikalavimo nepagrindimas įrodymais yra pagrindas netenkinti šį
reikalavimą, o ne atsisakyti priimti jį nagrinėti“.11
Įrodymų tyrimas yra centrinis įrodinėjimo proceso etapas, atliekamas teismo
posėdyje, žodžiu nagrinėjant bylą. Jo metu, laikantis betarpiškumo principo
(ABTĮ 79 str. 1 d.), išklausomi šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai, specialistų
paaiškinimai ir ekspertų išvados, susipažįstama su rašytiniais įrodymais, apžiūrimi
daiktiniai įrodymai. Nors ABTĮ aiškios nuorodos nėra, teismas gali savo sprendimą
grįsti tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdžio metu. Tai išplaukia iš
betarpiškumo principo, taip pat iš ABTĮ 82 straipsnio 8 dalies, įpareigojančios teismą
atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu teisminių ginčų metu paaiškėja naujų
aplinkybių. Vyriausiajam administraciniam teismui yra tekę naikinti pirmosios
instancijos teismų sprendimus dėl šio principo pažeidimo:
„Pagal ABTĮ 58 straipsnio 4 dalį, nagrinėjant administracinę bylą iš naujo
neįrodinėjami tik įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje
konstatuoti asmens veiksmai, visa kita baudžiamosios bylos medžiaga
administraciniame procese turi būti tiriama ir vertinama pagal ABTĮ
10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2004 AB „Lithun“ prieš I.D., kat. 36.4; 119.
11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS15-545/2006 L.K. prieš Vilniaus apskrities
viršininko administraciją, kat. 67.
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devintajame skirsnyje ,,Įrodymai“ nustatytas taisykles bei ABTĮ 79 straipsnio
1 dalyje įtvirtintą įrodymų betarpiško tyrimo teismo posėdyje reikalavimą.
Šias procesines taisykles pirmosios instancijos teismas pažeidė, t. y. sprendime
rėmėsi tarnybinio tyrimo ir parengtinio tyrimo eigoje nustatytomis
aplinkybėmis, netyrė įrodymų betarpiškai teismo posėdyje ir faktinių
bylos aplinkybių proceso eigoje nenustatinėjo. Nagrinėjant bylą iš naujo šis
pažeidimas šalintinas, t. y. teismas turi ištirti įrodymus, kuriais atsakovas
grindžia savo įsakymą: išklausyti asmenų paaiškinimus, ištirti rašytinius
įrodymus ir pan.“12
Vienas sudėtingiausių įrodinėjimo etapų yra įrodymų vertinimas. Tai
ﬁnalinis etapas, kurio metu teismas, remdamasis bylos nagrinėjimo iš esmės metu
ištirtais įrodymais ir vadovaudamasis vidiniu savo įsitikinimu, pateikia išvadas dėl
konkrečių įrodymų leistinumo, sąsajumo, jų įrodomosios vertės, ryšio su kitais
įrodymais, o tuo pačiu – ar konkrečiais įrodymais grindžiamos faktinės aplinkybės
yra nustatytos ar nenustatytos. ABTĮ įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą,
reiškiantį, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o įrodymus
teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu bylos
aplinkybių visumos išnagrinėjimu (ABTĮ 57 str. 6 d.).
Tačiau laisvo įrodymų vertinimo principas nėra absoliutus. Nors ABTĮ
tiesiogiai neįtvirtina oﬁcialių rašytinių įrodymų instituto (toks institutas sėkmingai
taikomas civiliniame procese, jį numato CPK 197 str. 2 d.), atskiri teisės aktai kai
kurioms įrodinėjimo priemonėms administraciniame procese gali suteikti didesnę
įrodomąją galią. Tokiuose įrodymuose nurodytos aplinkybės laikomos teisingomis,
išsamiomis ir įrodytomis, kol jos bus paneigtos kitais įrodymais (Civilinio
kodekso 2.71 str. 3 d., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., Nekilnojamojo
turto kadastro įstatymo 3 str. 4 d. ir kt.). Jei šalis savo poziciją grindžia oﬁcialiais
rašytiniais įrodymais, o kitais įrodymais oﬁcialūs rašytiniai įrodymai nėra paneigti,
aplinkybės, nurodytos oﬁcialiuose rašytiniuose įrodymuose, turi būti pripažįstamos
nustatytomis.
Įrodymų vertinimas glaudžiai susijęs su įrodymų pakankamumo problema.
Minėta, kad teismas vertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, tačiau tai
neatsako į klausimą, koks teismo įsitikinimo laipsnis yra pakankamas, kad būtų
galima konstatuoti aplinkybes įrodytomis. Ar teismui dėl fakto buvimo neturi likti
12 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–213/2005 A.V. prieš VSAT, kat. 16.6.
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jokių abejonių? O gal tam tikros abejonės yra leidžiamos?
Civilinėse bylose laikomasi vadinamosios „tikimybių pusiausvyros“ taisyklės,
pagal kurią faktas laikomas nustatytu, kai ištyrus įrodymus labiau tikėtina, jog jis
egzistuoja, nei neegzistuoja:
„Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje buvo ne kartą pabrėžta, kad
įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių
pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo speciﬁką –
nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą
tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie
faktų buvimą teismas gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto
buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant
labiau tikėtiną atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.“13
Lietuvos administracinių teismų praktikoje aiški taisyklė dėl įrodymų
pakankamumo kol kas nėra suformuluota. Tačiau manytina, kad administracinėse
bylose turėtų būti taikomi griežtesni įrodymų pakankamumo standartai. Vieningą
kriterijų, kada įrodymai pripažintini pakankamais, nustatyti sunku jau vien dėl
to, kad administracinės bylos yra itin skirtingos. Tose administracinėse bylose,
kuriose ginčijamas viešojo administravimo subjekto privačiam asmeniui paskirtos
sankcijos teisėtumas (pvz., ekonominės sankcijos pagal Alkoholio kontrolės
įstatymą, Tabako kontrolės įstatymą; baudos pagal Konkurencijos įstatymą ir
pan.), įrodymų pakankamumo standartas turi būti panašus, kaip baudžiamosiose
bylose, t. y. taikant nekaltumo prezumpciją turi būti pašalintos bet kokios abejonės
dėl pažeidimo padarymo. Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs,
kad ekonominė sankcija pagal savo teisinę prigimtį yra analogiška sankcijoms,
taikomoms už administracinius teisės pažeidimus, o skiriant ekonomines sankcijas
turi būti taikomos Administracinių teisės pažeidimų kodekso bendrosios dalies
normos tiek, kiek specialiuose įstatymuose nėra sureglamentuota kitaip14. Europos
Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bauda už mokesčių įstatymų
pažeidimus vertintina kaip baudžiamasis kaltinimas Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies prasme15, o tai lemia
ir baudžiamosioms byloms artimo įrodinėjimo standarto taikymą.
13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2004 Š.B. prieš Lazdijų rajono savivaldybę, kat. 94.5; 115.
14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A15-1056/2004 UAB „RIMI Lietuva“
prieš VTAKT, kat. 5.
15 Case of Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden. 23 July 2002. Application no. 36985/97
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Šiek tiek liberalesnis, tačiau taip pat griežtas įrodymų pakankamumo laipsnis
taikytinas bylose, kuriose viešojo administravimo subjektai siekia įsiterpti į asmens
teises ir laisves bei mėgina įrodyti, kad egzistuoja aplinkybės, pagrindžiančios tokį
įsikišimą (pvz., už atliktus pažeidimus panaikinamas leidimas verstis licencijuojama
veikla, paskiriama tarnybinė nuobauda ir pan.).
Kitose bylose įrodinėjimo standartas galėtų būti dar liberalesnis, tačiau bet
kokiu atveju įrodymų turėtų būti tiek, kad kiekvienam protingam ir gyvenimo
aplinkybes suprantančiam žmogui neliktų abejonių dėl bylai reikšmingos aplinkybės
buvimo ar nebuvimo.
Nors vidiniu teismo įsitikinimu pagrįstas įrodymų vertinimas formuojamas
kiekvienoje byloje individualiai, reikėtų siekti, kad vertinimo kriterijai būtų panašūs.
Vertinant įrodymus, reikėtų atsižvelgti į kiekvieno įrodymo sąsajumą, leistinumą,
ryšį su kitais įrodymais. Taip pat galima atkreipti dėmesį į tai, kuri proceso šalis
pateikė įrodymą, kurioje proceso stadijoje įrodymas pateiktas, ar jis neturi formos
trūkumų. Štai Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų yra nurodęs:
„Pareiškėjas, tvirtindamas, jog gauta pinigų suma yra ne jo pajamos, o
paskola, tokias aplinkybes mokesčių administratoriui privalėjo nurodyti iš
karto mokestinio patikrinimo metu bei iš karto turėjo pateikti atitinkamus
įrodymus. Tačiau pareiškėjas to nepadarė ir įrodymus dėl paskolos gavimo
pradėjo teikti jau po mokestinio patikrinimo. Be abejonės, įstatymas
nedraudžia mokesčių mokėtojui teikti įrodymus ir po mokestinio patikrinimo
atlikimo, tačiau tai nereiškia, jog mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija
negali suabejoti tokiu būdu pateiktais įrodymais ir negali jų atmesti. Siekiant
objektyvaus ir teisingo bylos išnagrinėjimo, tokie vėliau pateikti įrodymai
turi būti atidžiai įvertinti ir privalu išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių jie buvo
pateikti ne iš karto, o po tam tikro laiko. Be abejonės, tokį įrodymų pateikimo
uždelsimą gali nulemti objektyvios priežastys, tačiau taip pat toks vėlesnis
įrodymų pateikimas gali reikšti ir mokesčių mokėtojo bandymą, žinant
nustatytus jo mokesčių nesumokėjimo faktus, sudaryti jo veiksmų teisėtumo
regimybę bei išvengti mokestinių prievolių vykdymo. Nagrinėjamu atveju
nėra nustatyta objektyvių priežasčių, kurios galėjo lemti vėlesnį pareiškėjo
įrodymų dėl paskolos gavimo pateikimą.“16
Įrodymus sudarančios medžiagos saugojimo bei tvarkymo aplinkybės, įrodymų
16 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1067/2006 J. R. prieš VMI, kat. 9.1; 9.7.1.
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išsamumas taip pat sudaro vieną iš įrodymų vertinimo kriterijų. Jei įrodymuose yra
spragų, jei faktinės aplinkybės įrodymuose atsispindi tik fragmentiškai, ypač, jei
neaiškus įrodymų suformavimo patikimumas, tokie įrodymai turi būti vertinami
ypač atidžiai:
„<...> nagrinėjamos bylos (joje vertintinų įrodymų) speciﬁka, pasireiškia tuo,
kad (paprastai) turi būti įvertinami nevisiškai išlikę archyviniai duomenys,
kad daug tokio pobūdžio archyvų nėra Lietuvos valstybės žinioje ir kad dėl
istorinių bei kitų su teisės taikymu nesusietų priežasčių galimos įvairios
manipuliacijos, reikalauja itin kruopščiai nagrinėti įrodymus jų patikimumo
bei pakankamumo aspektais. Tai reiškia, kad tam tikri įrodymai (kurie tariamai
patvirtina asmens slapto bendradarbiavimo su buvusios SSRS specialiosiomis
tarnybomis faktą), jeigu jie nėra patvirtinti kitais (iš kitų pirminių šaltinių
gautais) įrodymais (arba neatitinka kitų įrodymų), savaime negali nulemti
išvados apie minėto bendradarbiavimo fakto nustatymą, t. y. jie negali būti
pripažinti patikimais ir pakankamais daryti atitinkamą išvadą įrodymais.“17
Visais atvejais teismas turėtų motyvuoti savo vidinio įsitikinimo
susiformavimą: kas lemia, jog įrodymai įvertinti būtent taip, o ne kitaip. Teismo
argumentai dėl įrodymų vertinimo turi būti aptarti sprendime, nurodant įrodymus,
kuriais grindžiamos teismo išvados, ir argumentus, dėl kurių teismas atmeta kuriuos
nors įrodymus (ABTĮ 87 str. 4 d.).
Įrodinėjimo naštos paskirstymas
Įrodinėjimo naštos paskirstymas yra vienas sudėtingiausių administracinio
proceso elementų, nes nuo to, ar teisingai bus paskirstyta įrodinėjimo našta, gali
priklausyti ir bylos baigtis vienos ar kitos šalies naudai. Teismas nebuvo betarpiškas
praeityje susiklosčiusių įvykių stebėtojas. Tam, kad nustatytų praeityje vykusių įvykių
seką (įvyko ar neįvyko ūkinė operacija; parduoti ar neparduoti alkoholiniai gėrimai
nepilnamečiam asmeniui; išgabentos ar neišgabentos tranzitinės prekės iš Europos
Bendrijų teritorijos ir pan.), teismui reikalinga ištirti įrodymus, patvirtinančius
ar paneigiančius atitinkamas aplinkybes. Neretai, nepaisant byloje dalyvaujančių
asmenų ir teismo pastangų, šių aplinkybių nepavyksta išsiaiškinti, t. y. teisiškai
reikšmingos aplinkybės lieka nenustatytos. Tai gali lemti objektyvios priežastys,
17 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1067/2006 J. R. prieš VMI, kat. 9.1; 9.7.1.
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pvz., įrodymai nėra išlikę, jie nepakankami arba neleistini. Tokiais atvejais teismo
sprendimuose dažnai galima sutikti formuluotes, jog šalis neįrodė vienų ar kitų
aplinkybių. Tai nereiškia, kad tikrovėje šių aplinkybių nebuvo, tiesiog nepavyksta jų
įrodyti.
Proceso teisės teorijoje skiriami du tarpusavyje susiję įrodinėjimo naštos
elementai. Pirmasis reiškia pareigą pateikti įrodymus ir vadinamas pozityviu
įrodinėjimo naštos paskirstymo aspektu18. Įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti
proceso dalyviai. Prireikus teismas gali pasiūlyti minėtiems asmenims pateikti
papildomų įrodymų arba šių asmenų prašymu ar savo iniciatyva išreikalauti
reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų (ABTĮ 57 str. 4 d.).
Šis įrodinėjimo naštos paskirstymo elementas neturi lemiamos reikšmės priimant
teismo sprendimą. Nėra svarbu, ar įrodymą pateikė pareiškėjas, ar atsakovas, ar
teismas jį išreikalavo savo iniciatyva – įrodymas turės vienodą įrodomąją reikšmę,
jo vertinimą teismas privalės aptarti teismo sprendime (ABTĮ 87 str. 4 d. 2-3 p.). Be
abejo, šalis paprastai pateiks jai naudingus įrodymus, tačiau tai visiškai nedraudžia
teismui vienos šalies pateikto įrodymo vertinti kitos šalies naudai. Jeigu teismas
įrodymus renka savo iniciatyva, jis tampa tokiu pačiu įrodinėjimo subjektu, kaip ir
šalys.
Daug svarbesnis yra negatyvus įrodinėjimo naštos paskirstymo aspektas, kuris
tampa reikšmingas tais atvejais, kai nepaisant šalių ir teismo pastangų, aplinkybės
liko nenustatytos (situacija be įrodymų – lot. non liquet). Tokiu atveju sprendimas
priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo
našta. Kitaip tariant, negatyvus įrodinėjimo naštos aspektas atsako į klausimą,
kuriai šaliai tenka byloje teisiškai reikšmingų aplinkybių neįrodymo rizika. Tokį
įrodinėjimo naštos elementų buvimą pripažino ir Lietuvos administracinių teismų
praktika:
„Įrodinėjimo naštos paskirstymo klausimas tampa ypač aktualus, kai
nepakanka įrodymų nustatyti nei pareiškėjo, nei atsakovo nurodytas
aplinkybes. Tokiu atveju sprendimas priimamas tos šalies nenaudai,
kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta. Tačiau ši taisyklė
administraciniame procese nereiškia, jog įrodymus teisiškai reikšmingoms
aplinkybėms nustatyti gali pateikti vien šalis, kuri turi įrodyti tam tikras
aplinkybes. Pagal ABTĮ 57 straipsnio 4 dalį, įrodymus pateikia šalys ir kiti
18 Jauernig Oth. Zivilprozessrecht: ein Studienbuch/ von Othmar Jauernig. – 27. völlig neubearb. Auﬂage. des von Friedrich Lent begr. Werkes.
München: Beck, 2002. S. 206-207.
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proceso dalyviai, tačiau teismas šalių pateiktais įrodymais nėra ribojamas, ir
turi galimybę bylai reikšmingus įrodymus išsireikalauti savo iniciatyva. Todėl
įrodymų nepakankamumu teismo sprendimas turėtų būti grindžiamas tik
tais atvejais, kai nei šalių pateiktų, nei teismo iniciatyva surinktų įrodymų
pagrindu nepavyksta įrodyti egzistuojant bylai reikšmingas aplinkybes.“19
Klausimas, kuri šalis turi įrodyti kokias aplinkybes, yra kompleksinis. Dažnai
atsakymas į šį klausimą glūdi ne tik proceso, bet ir materialinėse teisės normose.
Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė sako, kad kiekviena šalis privalo
įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (lot.
onus probandi incumbi ei, qui aﬃrmat, non ei, qui negat), išskyrus atvejus, kai yra
remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (ABTĮ 58 str.). Kitaip tariant, šalis,
kuri remiasi jai naudinga aplinkybe, turi įrodyti jos egzistavimą. Jeigu tokių įrodymų
pateikti nepavyks ar jų nepakaks, teismas nepripažins aplinkybės egzistavimo.
Tačiau ši bendroji taisyklė skirtingose administracinėse bylose yra modiﬁkuojama
jose nagrinėjamų administracinių teisinių santykių speciﬁkos. Pasak Vyriausiojo
administracinio teismo:
„Administracinės bylos yra itin įvairios, todėl įrodinėjimo našta skirtingose
bylose gali būti paskirstoma skirtingai, atsižvelgiant į bylos aplinkybes,
materialinių teisinių santykių speciﬁką bei šalių tarpusavio santykių pobūdį
<...>.“20
Nustatant, kuri šalis kurias aplinkybes turi įrodyti, remiamasi skirtingais
kriterijais. Doktrinoje išskiriami tokie kriterijai, kaip galimumo įrodyti kriterijus
(kuriai šaliai lengviau įrodyti konkrečias aplinkybes, tai ir priklauso jų įrodinėjimo
našta), teigiamų teisinių pasekmių kriterijus (kuriai šaliai iš įrodytųjų faktinių
aplinkybių kils teigiamos teisinės pasekmės, ta šalis ir privalo šias aplinkybes
įrodyti), teisę sukuriančių aplinkybių kriterijus (šalis, kuri siekia įgyti tam tikrą
teisę, turi įrodyti, kad egzistuoja prielaidos šiai teisei įgyti), pareigą panaikinančių
aplinkybių kriterijus (šalis, kuri siekia nevykdyti atitinkamos pareigos, turi įrodyti,
kad egzistuoja prielaidos šiai pareigai nevykdyti), išimties kriterijus (šalis, kuri
19 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-203/2005 Kauno krašto pramonininkų ir
darbdavių asociacija prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kat. 25.
20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A1-835/2007 A. Ž. prieš Kauno apskrities
viršininko administraciją, kat. 1.3; 1.1.2.
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remiasi išimtimi iš bendrosios taisyklės, turi įrodyti sąlygas išimčiai taikyti),
įsikišimo kriterijus (institucija, siekdama suvaržyti asmens teises ir laisves, privalo
įrodyti prielaidas tokiam įsikišimui)21 ir pan. Šie kriterijai vienaip ar kitaip atsispindi
ir Lietuvos teismų praktikoje.
Štai vienoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl to, ar pareiškėja 1996
metais buvo pateikusi prašymą atkurti nuosavybės teise į jos senelio turėtą žemę,
o kadangi toks prašymas nebuvo išlikęs, viešojo administravimo subjektas šią
aplinkybę neigė. Kauno apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjos
skundą, be kita ko, nurodydamas, kad pareiškėja neįrodė aplinkybės, jog ji raštu
kreipėsi į Kauno rajono Raudondvario apylinkės agrarinės reformos tarnybą dėl
nuosavybės teisės atkūrimo į jos senelio žemę. Taigi pirmosios instancijos teismas
pareiškėjos reikalavimą pripažino nepagrįstu, pritaikęs bendrąją proceso teisės
doktrinoje žinomą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, kad šalys turi įrodyti
aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.,
ABTĮ 4 str. 6 d.). Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
atkreipė dėmesį, kad:
„Įrodinėjimo naštos paskirstymo ir įrodymų vertinimo speciﬁką tokio
pobūdžio bylose lemia tai, kad už prašymų atkurti nuosavybės teises tvarkymą
bei jų nagrinėjimą yra atsakingas išimtinai viešojo administravimo subjektas.
Šiuo atveju privatus asmuo, pateikęs prašymą atkurti nuosavybės teises į
išlikusį nekilnojamąjį turtą, neturi galimybių kontroliuoti tokio prašymo
registravimo ir nagrinėjimo eigos. Reikalavimas, kad privatus asmuo įrodytų
prašymo viešojo administravimo subjektui pateikimo faktą, jeigu jam
neišduodamas rašytinis patvirtinimas apie prašymo gavimą, reikštų probatio
diabolica, t. y. neįmanomas įrodyti aplinkybes, nes neturėdamas įgaliojimų
kontroliuoti viešojo administravimo subjekto veiklos, asmuo turėtų itin
ribotas galimybes įrodyti, kad tam tiktas prašymas viešojo administravimo
subjektui buvo pateiktas.“22
Kaip matyti, buvo pritaikytas įrodinėjimo naštos paskirstymo kriterijus –
„įrodinėja tas, kuriam lengviau tai padaryti“. Šis kriterijus buvo pritaikytas ir kitoje
byloje:
21 Kopp F.O., Schenke W.R. Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar. 14., neubearbeitete Auﬂage. Verlag C.H. Beck, München, 2005. S. 1279-1285.
22 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A1-835/2007 A. Ž. prieš Kauno apskrities
viršininko administraciją, kat. 1.3; 1.1.2.
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„Jei mokesčių mokėtojas pagrindžia gautas pajamas įstatymų nustatytos
formos sandoriais ar juridinę galią turinčiais dokumentais, įrodyti, jog
pajamų nebuvo, turi šias aplinkybes neigiantis mokesčių administratorius.
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalį, mokesčių
administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas
mokesčio ir su juo susijusias sumas. Tokia įrodinėjimo naštos paskirstymo
taisyklė taip pat grindžiama tuo, kad pajamas deklaruojantys subjektai yra
ﬁziniai asmenys. Šiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus,
kai šie asmenys vykdo ūkinę veiklą), įstatymai nenustato jokių reikalavimų
tvarkyti buhalterinę apskaitą. Reikalavimas, kad įrodinėjimo našta apie gautų
pajamų realumą priklausytų pajamas deklaruojančiam mokesčių mokėtojui,
reikštų probatio diabolica, t. y. neįmanomas įrodyti aplinkybes, kadangi
neprivalėdamas vesti buhalterinės apskaitos, kaupti dokumentus, ﬁksuoti
piniginių srautų judėjimo, mokesčių mokėtojas turėtų itin ribotas galimybes
įrodyti šias aplinkybes. Tačiau pateikti įrodymus apie realų pajamų gavimą
turėtų tiek šias aplinkybes siekiantis įrodyti mokesčių mokėtojas, tiek jas
siekiantis paneigti mokesčių administratorius.“23
Įrodyti aplinkybes, pagrindžiančias faktinį pagrindą priimti asmens teises ir
laisves ribojantį administracinį aktą, privalo viešojo administravimo subjektas. Štai
byloje pagal kaimyninio sklypo savininko skundą dėl pritarimo parengtam statybos
gretimame sklype projektui, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė:
„Atsakovas, gindamasis nuo pareikšto skundo, šioje byloje turėjo įrodyti, jog
jo priimtas individualus administracinis sprendimas buvo pagrįstas teisingai
nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, tai yra, jog ginčo statinio ploto suma
yra nedidesnė nei 80 kvadratinių metrų, tačiau jis tokių įrodymų į bylą
nepateikė, o tai reiškia, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą individualų
administracinį sprendimą, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio 1 dalies nuostatas, reikalaujančias, kad sprendimas būtų pagrįstas
nustatytais faktais ir teisės normomis “24
23 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–301/2007 M. V. prieš VMI, kat. 9.1.
24 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15–1820/2006 B. Š. prieš Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją, kat. 13.2.
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Svarbi įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė teismų praktikos buvo
suformuluota mokesčių teisinių santykių srityje:
„Jeigu buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriais remdamasis mokesčių
mokėtojas siekia įgyti teisę į PVM atskaitą yra įforminti netinkamai, ir tai
neleidžia nustatyti tikrojo ūkinės operacijos turinio, įrodyti tikrąjį ūkinės
operacijos turinį turi į PVM atskaitą pretenduojantis mokesčių mokėtojas.“25
Ši taisyklė svarbi tuo, kad iš jos galima išvesti vieną bendrą principą,
taikytiną ne tik mokesčių teisinių santykių, bet ir kitose bylose. Jei šalis (tiek
viešojo administravimo subjektas, tiek privatus asmuo) buvo atsakinga už tam
tikrų dokumentų tinkamą įforminimą bei tvarkymą ir šios pareigos nevykdė, ypač
jei ji sąmoningai nuslėpė (sunaikino) įrodymus, kilus ginčui būtent jai, o ne kitai
šaliai teks įrodyti, kad egzistuoja aplinkybės, kurios buvo netinkamai įformintos
(lot. omnia praesumuntur contra spoliatorem). Jau minėtas pavyzdys, kad viešojo
administravimo subjektas, tinkamai neregistravęs prašymų atkurti nuosavybės teises
pateikimo, privalėtų įrodyti, jog vienas ar kitas asmuo prašymo nebuvo pateikęs.
Tokia praktika grindžiama tuo, kad niekas negali sulaukti teigiamų pasekmių už
pareigos nevykdymą, o jei pareiga būtų buvusi vykdoma tinkamai (pvz., dokumentai
įforminami tinkamai), ginčo galėjo būti išvengta.
Tarnybos teisinių santykių srityje reikia atsižvelgti į reikšmingą Vyriausiojo
administracinio teismo praktiką, įrodinėjimo naštą dėl neigiamų pasekmių
tarnautojui taikymo perkeliančią ant darbdavio pečių. Tarnybos teisinių santykių
speciﬁka pasireiškia tuo, kad tarnautojas (panašiai kaip darbo teisiniuose santykiuose
darbuotojas) yra silpnesnioji šalis, o tarnybos teisiniai santykiai yra jautrūs, vertinant
socialiniu aspektu. Nors tarnybos santykiai reglamentuojami daugiausia viešosios
teisės normomis, tačiau ir šiuose santykiuose realizuojamas žmogaus sugebėjimas
dirbti, dirbama už atlyginimą, kuris dažnai yra vienintelis tarnautojo pragyvenimo
šaltinis. Todėl būtent darbdaviu esantis viešojo administravimo subjektas privalo
įrodyti, kad yra pagrindas taikyti drausminę atsakomybę tarnautojui, atleisti jį iš
pareigų, perkelti į kitas pareigas ir pan.:
„Nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjo ir atsakovo kilo ginčas dėl pareiškėjo
atleidimo iš pareigų teisėtumo. Pareiškėjas, be kita ko, teigė, kad Valstybės
25 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1–355/2004 UAB „Tauja“ prieš VMI, kat.
11.2; 11.3.
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tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvada bei Valstybės tarnautojų
vertinimo komisijos išvada yra nepagrįstos. Pirmosios instancijos teismas
konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, paneigiančių padarytas
išvadas, ir nenurodė jų buvimo vietos. Taigi teismas iš esmės konstatavo, kad
pareiškėjas turėjo įrodyti jo atleidimo iš darbo neteisėtumo ir nepagrįstumo
faktą. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su tokiu įrodinėjimo naštos
paskirstymu tarp šalių. Bylose dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų
būtent atsakovas paprastai privalo įrodyti atleidimo iš valstybės tarnybos
teisėtumą ir pagrįstumą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas sprendimas dėl
atleidimo iš pareigų. Pastebėtina, kad šalis paprastai objektyviai negali įrodyti
to, ką neigia (pavyzdžiui, tam tikrų faktų, kurių egzistavimą nurodo kita šalis,
neegzistavimo). Todėl įrodinėti bylos aplinkybes paprastai turi ta šalis, kuri
teigia buvus tas aplinkybes.“
Toks pat įrodinėjimo naštos paskirstymas bendrosios kompetencijos teismuose
taikomas darbo teisinių santykių srityje27. Nors tarnybos teisiniai santykiai skiriasi
nuo darbo teisinių santykių reikšmingais aspektais, tačiau procesinių garantijų
prasme valstybės tarnautojams taikomos garantijos tampa panašios į darbuotojams
taikomas garantijas.
Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, įrodinėjimo naštos paskirstymas dažnai
lemia teismo sprendimą byloje vienos ar kitos šalies naudai. Siekdamas teisingai
paskirstyti įrodinėjimo naštą, teismas turėtų prieš pradėdamas nagrinėti bylą
preliminariai išsiaiškinti, kokia norma reglamentuoja ginčo teisinius santykius ir
kaip ji paskirsto įrodinėjimo naštą, atkreipti šalių dėmesį, kokias aplinkybes jos
privalėtų įrodinėti, ir kokios būtų šių aplinkybių neįrodymo pasekmės. Taip pat
teismas turėtų bendradarbiauti28 su bylos šalimis visuose įrodinėjimo proceso
etapuose: atkreipti šalių dėmesį, jei jų pateikiami faktai yra netikslūs ar neišsamūs ir
pasiūlyti patikslinti juos; nurodyti, kokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis
turėtų būti įrodinėjamos vienos ar kitos aplinkybės; pasiūlyti pateikti papildomus
įrodymus, jei šalių pateikti įrodymai teismui atrodo nepakankami, ir, reikalui esant,
rinkti įrodymus savo iniciatyva.

27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2005 A. B. prieš UAB „Katra“, kat. 125.7.
28 Plačiau apie teismo ir šalių bendradarbiavimą žr.: Valančius V., Norkus R. Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso //
Jurisprudencija. 2006, 3 t. (81).
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III. Informacinė dalis
1. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl
teismingumo apžvalga
(2007 m. gegužės-rugpjūčio mėn.)
1.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
Dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų teisėtumo
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje skundu kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti tam tikras nurodytų
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais buvo patvirtinti detalieji
planai, nuostatas.
Pareiškėjas nurodė, kad minėtų savivaldybės tarybos sprendimų nuostatos
neatitinka Statybos įstatymo 23 straipsnio ir Aplinkos ministro 2002 m. balandžio
30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtinto Statybos techninio reglamento ,,Statybos leidimas“.
Be to, ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojęs Teritorijų planavimo įstatymas
taip pat nenumatė galimybės nustatyti apribojimus statybos leidimų išdavimui
sprendimais, kuriais tvirtinami detalieji planai. Todėl, pareiškėjo nuomone,
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų nuostatos yra neteisėtos ir turi būti
panaikintos.
Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Išnagrinėjusi bylą specialioji teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas Vyriausybės
atstovas Vilniaus apskrityje prašė panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
sprendimų nuostatas, kuriose buvo nurodoma, kad patvirtintuose detaliuose planuose
leidimai gyvenamųjų namų statybai bus išduodami rekonstravus Raudondvario
valymo įrenginius, įrengus sklypo infrastruktūrą (kelius, inžinerinius tinklus)
pagal detalųjį planą ir pripažinus juos tinkamais naudotis pagal STR 1.11.01:2000
(„Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarka“). Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad pagal ginčo pobūdį bei esmę matyti, jog šiuo atveju buvo ginčijami atitinkami
vietos savivaldos institucijos veiksmai (detaliojo plano tvirtinimas, statybos leidimo
išdavimas) jai teisės aktais priskirtoje viešojo administravimo srityje (Teritorijų
planavimo įstatymo 2 str. 3 p., 2 str. 4 p., Statybos įstatymas, Administracinių bylų
teisenos įstatymo 2 str. 1 d.). Skundžiami Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
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(viešojo administravimo subjekto) sprendimai, kuriais buvo patvirtinti atitinkamų
žemės sklypų detalieji planai, anot specialiosios teisėjų kolegijos, buvo priimti
vykdant viešąjį administravimą. Teismas, vertindamas šių sprendimų teisėtumo
klausimą, turi patikrinti, ar juos priimant nebuvo pažeistos atitinkamos teisės aktais
nustatytos administracinės procedūros.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad šis ir kiti minėto pobūdžio
ginčai pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles yra teismingi
administraciniams teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 2
p.) (2007 m. gegužės 2 d.).
Dėl detaliojo teritorijų planavimo
Pareiškėjas A. V. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą,
prašydamas įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją sudaryti
su juo sutartį dėl detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių
perdavimo. Nurodė, kad kreipėsi į atsakovą (Šiaulių rajono savivaldybę), tačiau iš jo
gavo raštą, kuriuo atsisakyta perduoti detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus
pareigas ir teises bei išduoti planavimo sąlygas.
Šiaulių apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją,
prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą, bei nurodydamas, kad
pareiškėjas siekia įgyvendinti savo, kaip žemės sklypo savininko, teises – pradėti
statybas, rekonstruoti pastatus, keisti jų paskirtį bei suformuoti sklypą prie pastatų.
Teismo nuomone, keliant skundo reikalavimus siekiama sukurti civilinius teisinius
santykius, kuriuose atsakovas veiktų ne kaip viešojo administravimo, o kaip civilinių
teisinių santykių subjektas.
Specialioji teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą nurodė, kad ginčas iš esmės
yra kilęs dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atsisakymo atlikti jos
kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. sudaryti su pareiškėju sutartį dėl detaliojo
teritorijos planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo. Teisėjų kolegija
pažymėjo, jog teritorijų planavimas yra viešojo administravimo veikla, kurią
detaliai reglamentuoja teisės aktai. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai
yra savivaldybės administracijos direktorius ir valstybinės žemės valdytojai.
Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais šią teisę savivaldybė gali perleisti žemės
valdytojui ar naudotojui (Teritorijų planavimo įstatymo 20 str., 2006 m. birželio
8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija). Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus
teisių ir pareigų perdavimo ir sutarčių dėl šio perdavimo sudarymo tvarką ir sąlygas
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reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu
Nr. 635 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 36
redakcija) patvirtintas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir
pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašas. Todėl sutarties tarp ﬁzinio
asmens ir savivaldybės sudarymas nekeičia susiformuojančių teisinių santykių
pobūdžio – jie išlieka administraciniai teisiniai.
Specialioji teisėjų kolegija priminė, jog panašių ginčų buvo kilę ir anksčiau (žr.,
pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 25 d. nutartis, priimta byloje A. N.
prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją), bei konstatavo, kad kilęs ginčas
dėl teisės viešojo administravimo srityje, todėl byla nagrinėtina administraciniame
teisme (2007 m. liepos 2 d. nutartis).
Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo
Pareiškėjas R. D. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti
nelaimingo atsitikimo, įvykusio jam, akcinės bendrovės ,,Lietuvos dujos“ Klaipėdos
ﬁlialo direktoriui, papildomo tyrimo aktą. Patikslintu skundu pareiškėjas prašė
panaikinti pakartotinio lengvo nelaimingo atsitikimo, tyrimo aktą ir pripažinti
nelaimingą atsitikimą nelaimingu atsitikimu, susijusiu su darbu.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi atsisakė priimti
pareiškėjo skundą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
nagrinėdama atskirąjį skundą dėl paminėtos Vilniaus apygardos administracinio
teismo nutarties, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydama išspręsti keliamo
ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Išnagrinėjusi bylą specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog viena iš
priemonių, kuria užtikrinama darbuotojų teisė į saugias ir sveikas darbo sąlygas, yra
nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas, kurių metu turi būti nustatomos nelaimingo
atsitikimo darbe priežastys, numatomos priemonės ir terminai ištirto nelaimingo
atsitikimo darbe (taip pat galinčių įvykti tokių ar panašių nelaimingų atsitikimų
darbe) priežastims pašalinti, išanalizuojamos ir įvertinamos kitos su darbuotojų
sauga ir sveikata darbe susijusios aplinkybės (Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo
ir apskaitos nuostatų (toliau – ir Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118, 46 punktas). Teisėjų kolegija
taip pat nurodė, kad visi nelaimingi atsitikimai darbe privalo būti ištirti, tyrimo
rezultatai surašyti nustatytos formos dokumentuose ir užregistruoti Nelaimingų
atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos
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darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 str. 2 d.). Todėl natūralu, kad tam, jog
ši įstatymo nuostata būtų įgyvendinta (įvykdyta), valstybės institucijoms ar kitiems
asmenims suteikiami valdingi įgalinimai, atitinkamiems subjektams pavedama
atlikti valdingą, vykdomąją veiklą, t. y. iš esmės vykdyti viešąjį administravimą.
Kad nelaimingus atsitikimus darbe tiriantys subjektai turi valdingus įgalinimus,
patvirtina Nuostatų 42 punktas, kuriame nustatytos įmonės vadovo ar darbdavio
įgalioto asmens pareigos, kurias jis privalo vykdyti nelaimingą atsitikimą darbe
tiriančių subjektų, taip pat ir dvišalės komisijos, reikalavimu. Tokiu būdu yra
pagrindas daryti išvadą, kad nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas pagal savo turinį
ir pobūdį yra valdinga, teisės aktų vykdomoji veikla, viešojo administravimo
vykdymas. Teisėjų kolegija paaiškino, kad tai patvirtina ir ta aplinkybė, jog sunkius
ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe yra pavesta tirti Valstybinei darbo
inspekcijai (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44
str. 4 d.), t. y. viešojo administravimo institucijai, kuriai priskiriama nelaimingų
atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo
teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų
saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių
teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse
struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais
atvejais, kai darbdavys yra ﬁzinis asmuo (Lietuvos Respublikos valstybinės darbo
inspekcijos 4 str.).
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ir dvišalės komisijos, sudarytos iš
darbdavio atstovo (atstovų) ir darbuotojų atstovo (atstovų) saugai ir sveikatai, kuriai
įstatymas paveda tirti lengvus nelaimingus atsitikimus darbe (Lietuvos Respublikos
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 str. 3 d.), veikla yra valdinga, teisės aktų
vykdomoji veikla, t. y. šiai komisijai iš esmės pavesta vykdyti viešąjį administravimą.
Todėl ginčai dėl dvišalės komisijos surašytų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo
aktų, taip pat ir pakartotinio tyrimo aktų, pagal savo pobūdį ir prigimtį teismingi
administraciniams teismams. Kitoks teisės normų aiškinimas galėtų lemti ginčų
dėl nelaimingų atsitikimų darbe paskirstymą nagrinėti skirtingų kompetencijų
teismams, o tai būtų neigiamas reiškinys, nes sudarytų sąlygas formuotis skirtingai
praktikai, neatitiktų teisingumo interesų.
Specialioji teisėjų kolegija nutarė, jog nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl
nelaimingo atsitikimo darbe pakartotinio tyrimo akto, todėl, vadovaujantis
aukščiau išdėstytais argumentais, byla teisminga administraciniam teismui
(2007 m. birželio 1 d.).
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1.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
Dėl registrų veiklos teisinių santykių
Pareiškėjas P. M. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos ﬁlialo sprendimą
ir priimti naują sprendimą – tenkinti jo prašymą įregistruoti nuosavybės teises į
12/100 dalių sandėlio 3I1p, esančio (duomenys neskelbtini).
Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad Valstybės įmonės
Registrų centras Klaipėdos ﬁlialas prašymo įregistruoti pareiškėjo nuosavybės teises
į 12/100 dalių sandėlio 3I1p, kaip priklausinio prie patalpos, esančios Klaipėdos
apskrityje, netenkino, konstatavęs, kad dokumentai, kurių pagrindu prašoma atlikti
registraciją, neatitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo (23 str. 2 d., 3 d.)
nustatytų reikalavimų, juose nepakanka duomenų pareiškėjo prašymo įregistruoti
nuosavybės teises į atitinkamą nekilnojamąjį turtą tenkinimui. Skunde teismui
pareiškėjas teigė, kad valstybės įmonei Registrų centras buvo pateikti visi
reikiami dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas yra pastato, dėl kurio kilo ginčų,
bendrasavininkis, išrašas apie pagalbinio ūkio sandėlio 3I1p, kaip priklausinio,
statusą.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas iš esmės kėlė ginčą dėl
jo įsigyto nekilnojamojo turto ir dalies pagalbinio ūkio sandėlio, kaip pagrindinio
daikto ir jo priklausinio santykio, teigdamas, kad įsigijęs 30,04 kvadratinių metrų
ploto ,,Telekomo“ patalpų, įgijo nuosavybės teisę ir į 12/100 dalių sandėlio 3I1p.
Pareiškėjas buvo įsitikinęs, jog sandėlis 3I1p, esantis (duomenys neskelbtini) yra
minimo pastato priklausinys. Šiuos klausimus reglamentuoja CK Ketvirtosios
knygos normos. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad siekiant nustatyti, ar sandėlis yra
pastato, kuriame pareiškėjas įsigijo atitinkamas patalpas, priklausinys, ar pareiškėjas,
įsigijęs patalpas, tapo ir 12/100 dalių sandėlio 3I1p savininku, būtinas faktinių bylos
aplinkybių vertinimas, aiškinant bei taikant Civilinio kodekso normas.
Specialioji teisėjų kolegija nutarė, kad kilęs ginčas yra civilinio teisinio
pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (2007 m. birželio 1 d.).
Dėl turtinių teisinių santykių
Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė „Vanagienė“ (toliau – ir pareiškėjas)
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padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko
administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos
skyriaus sutikimą dėl inžinerinių tinklų rekonstrukcijos valstybinėje žemėje.
Skunde paaiškino, kad UAB „Arginta“, neturėdama pareiškėjo sutikimo, vykdė
elektros tinklų prijungimo darbus pareiškėjui priklausančiame kelyje. Kadangi
tinklų rekonstrukcijos metu buvo ardomas kelio kelkraštis ir sugadinta kelio danga,
darbus atliekančios bendrovės „Arginta“ buvo paprašyta pateikti leidimus jiems
atlikti, tačiau tokie leidimai nebuvo pateikti – paaiškinta, kad darbai vykdomi gavus
Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus sutikimą. UAB „Arginta“ pareiškėjui jokių
leidimų ar kitų dokumentų nepateikė. Iš susirašinėjimo su įvairiomis institucijomis
paaiškėjo, kad ﬁziniam asmeniui G. K. buvo išduotas Vilniaus apskrities viršininko
administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus
sutikimas dėl elektros tinklų tiesimo valstybinėje žemėje. Pareiškėjas nurodė, jog
Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kelias yra
inžinerinis statinys, skirtas transporto ir pėsčiųjų eismui. Išanalizavęs Kelių įstatymo
nuostatas, pareiškėjas padarė išvadą, kad ŽŪB „Vanagienė“ priklausančiame kelyje
elektros tinklų tiesimo darbams atlikti buvo reikalingas kelio savininko sutikimas,
tačiau jis nebuvo gautas, atliekami darbai nesuderinti su kelio savininku.
Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje ginčas kilo
dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento
Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus G. K. išduoto sutikimo valstybinėje žemėje
tiesti elektros tinklus. Specialiosios teisėjų kolegijos nuomone, išduodama šį sutikimą,
Vilniaus apskrities viršininko administracija iš esmės įgyvendino valstybės, kaip
nuosavybės teisės subjekto (valstybinės žemės savininko), teises ir išreiškė savo valią
dėl valstybinės žemės sklypo (pa)naudojimo elektros tinklams tiesti. Taigi pareiškėjas
iš esmės kėlė ginčą dėl žemės savininko teisės leisti kitam asmeniui naudoti jo
nuosavybės teise turimą sklypą elektros tinklams tiesti įgyvendinimo. Pareiškėjas
skundą argumentavo savo, kaip kelio-susisiekimo komunikacijų savininko, teisių
pažeidimu.
Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamas ginčas kilo iš
privatinių (civilinių) teisinių santykių, t. y. valstybės, kaip lygiateisės civilinių teisinių
santykių dalyvės, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo santykių, todėl byla
teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2007 m. birželio 15 d.).
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Dėl darbo teisinių santykių; dėl specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl
teismingumo spręsti kompetencijos ribų
L. D. padavė ieškinį Kauno rajono apylinkės teismui, prašydamas panaikinti
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Kauno rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko 2006 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymą. Jis nurodė, kad prašomu panaikinti įsakymu jam buvo paskirta nuobauda
– papeikimas už darbo drausmės pažeidimus. Ieškovo nuomone, paskirta neadekvati
pažeidimo sunkumui nuobauda.
Kauno rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinį
atmetė.
L. D. Kauno apygardos teismui padavė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti
apylinkės teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti
iš naujo.
Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 12 d. nutartimi Kauno rajono
apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimą panaikino, perdavė bylą nagrinėti
Kauno apygardos administraciniam teismui kaip pirmosios instancijos teismui.
Kauno apygardos teismas nurodė, kad ieškovas yra Kauno rajono priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos Vilkijos komandos ugniagesys gelbėtojas, atsakovas – Kauno
rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
15 straipsnio 1 dalies 5 punktą, bylas dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis
yra valstybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus, sprendžia
administracinis teismas. Teismas, įvertinęs reikalavimų pobūdį, konstatavo, kad bylą
nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, ir
tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (Civilinio proceso kodekso 329
str. 2 d. 6 p.). Dėl šios priežasties teismas nusprendė apylinkės teismo sprendimą
panaikinti, o bylą perduoti nagrinėti iš naujo pagal teismingumą Kauno apygardos
administraciniam teismui.
Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 18 d. nutartimi,
vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu, nutarė
klausimą dėl bylos priskirtinumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam
teismui perduoti spręsti specialiajai teisėjų kolegijai. Teismas nurodė, kad atsakovo
pateikti dokumentai patvirtina, jog L. D. Kauno rajono priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos Vilkijos komandoje dirba ugniagesiu gelbėtoju pagal darbo sutartį, todėl
jis valstybės tarnautojo statuso neturi. Teismo vertinimu, tarp L. D. ir Kauno rajono
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos yra susiklostę ne tarnybiniai, o darbo teisiniai
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santykiai, reglamentuojami Darbo kodekso ir kitų darbo įstatymų, todėl kilęs ginčas
nelaikytinas tarnybiniu ginču Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio
19 dalies prasme.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad L. D. darbas ugniagesiu gelbėtoju
grindžiamas darbo sutartimi, jam netaikomas Valstybės tarnybos įstatymas ir jis šio
įstatymo taikymo prasme nėra valstybės tarnautojas (Valstybės tarnybos įstatymo 2
str. 2 d.), be to, jis nėra vidaus reikalų įstaigos pareigūnas (Vidaus tarnybos statuto
2 str. 4 d.), drausminio poveikio priemonė jam pritaikyta vadovaujantis Darbo
kodeksu, todėl ginčas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio
19 dalyje numatytų požymių ir nėra tarnybinis – tai ginčas, kylantis iš darbo teisinių
santykių.
Specialioji teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad byloje yra priimta ir
įsiteisėjusi Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. nutartis, kuria, remiantis
Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Kauno rajono apylinkės
teismo 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimas panaikintas, o byla perduota nagrinėti
Kauno apygardos administraciniam teismui kaip pirmosios instancijos teismui.
Šioje Kauno apygardos teismo nutartyje konstatuota, kad bylą nagrinėjęs pirmosios
instancijos teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles.
Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios
kompetencijos ir administracinio teismo spręsti yra darinys, turintis specialią
apibrėžtą kompetenciją. Jai priskirta spręsti klausimus, koks teismas – bendrosios
kompetencijos ar administracinis – privalo spręsti kilusį ginčą (Civilinio proceso
kodekso 36 str. 2 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str.). Šiais
klausimais ji priima galutines ir neskundžiamas nutartis. Jokie kitokie įgalinimai
Specialiajai teismingumo kolegijai nėra suteikti. Specialioji teisėjų kolegija ginčams
dėl teismingumo spręsti nėra teisminė instancija, kuriai įstatymu būtų pavesta
vertinti bendrosios kompetencijos teismų ar administracinių teismų priimtus
procesinius sprendimus ir juos naikinti. Tačiau Specialioji teisėjų kolegija ginčams
dėl teismingumo spręsti yra institucija, kuriai suteikta kompetencija priimti galutinį
procesinį sprendimą dėl to, bendrosios kompetencijos ar administraciniams
teismams yra priskirtinas nagrinėti ginčas.
Atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos kompetenciją, ji nėra saistoma
bylą nagrinėjusių teismų priimtais procesiniais sprendimais bylos teismingumo
klausimais (Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d., Administracinių bylų teisenos
įstatymo 21 str.). Specialioji teisėjų kolegija ginčo priskyrimą bendrosios
kompetencijos teismams ar administraciniams teismams išsprendžia atsižvelgdama
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į materialinių teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, speciﬁką, o ne į tai, kokius
procesinius sprendimus teismai buvo priėmę prieš kreipdamiesi dėl bylos
teismingumo klausimo išsprendimo. Specialiajai teismingumo kolegijai išsprendus
bylos teismingumo klausimą, ankstesni teismų procesiniai sprendimai teismingumo
klausimu nebesaisto teismo, kuriam perduodama byla, nepriklausomai nuo to, ar
šie procesiniai sprendimai buvo ar nebuvo apskųsti ir panaikinti įstatymų nustatyta
tvarka.
Nors įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. nutartimi
konstatuota, kad ši byla teisminga administraciniams teismams, tačiau atsižvelgiant
į tai, kad Specialioji teisėjų kolegija priima galutinę ir neskundžiamą nutartį
teismingumo klausimu, į tai, kad bylos teismingumas atitinkamam teismui yra teisės
kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlyga, į tai, kad įstatymuose nenustatyta,
jog spręsdama ginčo teismingumo klausimą Specialioji teismingumo kolegija turi
atsižvelgti į teismų priimtus procesinius sprendimus šiuo klausimu, byla perduota
Kauno rajono apylinkės teismui nagrinėti pirmosios instancijos tvarka. Taip pat
pažymėta, kad nagrinėdamas bylą, Kauno rajono apylinkės teismas nėra saistomas
Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. nutarties nurodymais dėl bylos
teismingumo (2007 m. liepos 2 d. nutartis).
Dėl mišraus pobūdžio teisinių santykių
Ieškovė A. M. ieškiniu kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą, kuriuo
prašė: 1) pripažinti susitarimą „Dėl vėjo elektrinių statybos“ tarp UAB „Vėjų spektras“
ir A. M. negaliojančiu; 2) pripažinti vėjo elektrinių parko, esančio Kretingos rajono
savivaldybėje, statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktus negaliojančiais; 3)
išregistruoti vėjo elektrinių parko statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktus iš
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos ﬁlialo; 4) įpareigoti statytoją UAB „Vėjų
spektras“ per trijų mėnesių terminą vėjo elektrinių jėgaines pertvarkyti taip, kad
neviršytų leistino akustinio triukšmo gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.
Kretingos rajono apylinkės teismas nutartimi nutarė bylą perduoti nagrinėti
pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, kuris kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Išnagrinėjusi bylą specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad bendrosios
kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti
tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (žr., pvz., Lietuvos
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Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartis,
priimta civilinėje byloje P. M. prieš J. A. ir kt., bylos Nr. 3K-7-989/2000; nutartis
paskelbta biuletenyje „Teismų praktika“ Nr. 14). Vadovaujantis CPK 26 straipsniu,
jeigu civilinėje byloje vienas iš reiškiamų reikalavimų yra administracinio teisinio
pobūdžio, jis išsprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjant civilinę
bylą (absorbcijos principas) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 31 d.
nutartis byloje UAB „Ronida“ prieš Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kt.).
Specialioji teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovė savo ieškinyje iškėlė keturis
reikalavimus. Pirmasis ieškovės ieškinio reikalavimas – pripažinti susitarimą,
sudarytą tarp jos ir UAB „Vėjų spektras“, negaliojančiu – neabejotinai yra civilinio
teisinio pobūdžio, kadangi ginčijamas susitarimas yra sudarytas tarp dviejų privačių
asmenų, sandorių negaliojimas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Ketvirtasis
ieškovės reikalavimas taip pat yra civilinio teisinio pobūdžio, nes adresuotas
privačiam juridiniam asmeniui, be to, juo ieškovė siekia apginti privačius interesus,
savo nuosavybės teisę į greta vėjų jėgainių parko esantį žemės sklypą, iš nuosavybės
teise valdomo sklypo, jos nuomone, kylančias teises.
Antruoju reikalavimu ieškovė ginčijo administracinį aktą, kuris buvo
adresuotas viešojo administravimo institucijai – Valstybinei energetikos inspekcijai.
Trečiasis ieškovės reikalavimas taip pat iš esmės adresuotas viešojo administravimo
institucijai – Nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaigai Valstybės įmonei
Registrų centras. Tačiau savo reikalavimus ieškovė iš esmės grindė CK Ketvirtosios
knygos normomis, todėl darytina išvada, kad paminėtais reikalavimais ieškovė
iš esmės siekia apginti savo, kaip privataus žemės sklypo savininkės, teises, savo
privačius interesus, iš privačios nuosavybės teisės, ieškovės nuomone, kylančias bei
privataus juridinio asmens (UAB ,,Vėjų spektras“) tikrai ar tariamai pažeidžiamas
jos teises ir įstatymų saugomus interesus. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad
ir pastarieji (antrasis ir trečiasis) ieškovės reikalavimai nėra grynai administracinio
teisinio pobūdžio, jie susiję su nuosavybės teisės ir iš jos tikrai ar tariamai kylančių
privačių teisių ir interesų gynimu.
Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios
kompetencijos ir administracinio teismo spręsti nutarė, kad byla teisminga
bendrosios kompetencijos teismui (2007 m. liepos 19 d. nutartis).
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2. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 m.
gegužės – rugpjūčio mėn. priimtų sprendimų apžvalga
2.1. 2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš
Nyderlandų Karalystę (C-50/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT, Teisingumo Teismas) 2007
m. birželio 7 d. priėmė sprendimą byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų
Karalystę (C-50/06). Teisingumo Teismas šį sprendimą priėmė išnagrinėjęs Europos
Bendrijų Komisijos pateiktą ieškinį pagal Europos Bendrijos sutarties 226 straipsnį
dėl Nyderlandų Karalystės įsipareigojimų nevykdymo.
Sprendimo aktualumas ir svarba
Europos Bendrijų sutarties 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybėms
narėms yra leidžiama nuo laisvo asmenų judėjimo nukrypti viešosios tvarkos,
visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos sumetimais. Paminėtų leidžiančių
nukrypti nuostatų nuo laisvo asmenų judėjimo turinį detalizuoja 1964 m. vasario
25 d. Europos Tarybos direktyva dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų
specialių priemonių, pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos
sveikatos sumetimais, derinimo (toliau – ir Direktyva 64/221/EEB). Direktyvos
64/221/EEB 1 straipsnyje nustatyta, jog ši direktyva taikoma kiekvienam valstybės
narės piliečiui, gyvenančiam Bendrijos kitoje valstybėje narėje ar keliaujančiam į ją
tam, kad imtųsi savarankiškai dirbančių ar pagal darbo sutartį dirbančių asmenų
veiklos arba būtų paslaugų gavėjas, taip pat minėtų asmenų sutuoktiniams ir šeimos
nariams.
Iki 2007 m. birželio 7 d. ETT sprendimo Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų
Karalystę (byla C-50/06) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo praktikoje
ne kartą aiškino Direktyvos 64/221/EEB nuostatas, susijusias su priemonėmis,
taikomomis asmenų atvykimui į tam tikros valstybės narės teritoriją, leidimų
apsigyventi išdavimui ar jų pratęsimui, arba išsiuntimui iš valstybės narės teritorijos,
kurių valstybės narės imasi viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos
sumetimais (taip pat žr. 1977 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Bouchereau, 30/
77; 1999 m. sausio 19 d. sprendimas byloje Calfa, C-348/96; 2006 m. balandžio
27 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę
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Respubliką, C-441/02).
Pažymėtina, kad ETT praktikoje nuosekliai buvo aiškinama Direktyvos 64/221/
EEB 3 straipsnio 1 dalis, nurodant, jog priemonės, kurių buvo imtasi viešosios
tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, grindžiamos išimtinai tam tikro
asmens asmeniniu elgesiu, ir pagal šio straipsnio 2 dalį teistumai patys savaime nėra
pagrindas imtis tokių priemonių. Į teistumą galima atsižvelgti tik tuo atveju, kai
aplinkybės, dėl kurių buvo nuteista, įrodo asmens asmeninį elgesį, keliantį realią
grėsmę viešajai tvarkai.
Teisingumo Teismo jurisprudencijoje suformuota pozicija, jog viešosios tvarkos
išlyga yra siaurai aiškintina pagrindinio laisvo asmenų judėjimo principo, kurio
apimties valstybės narės negali nustatyti vienašališkai, išimtis (taip pat žr. 1975 m.
spalio 28 d. sprendimas byloje Rutili, 36/75; 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas
sujungtose bylose Orfanopoulus ir Oliveri, C-482/01 ir C-493/01).
Iš Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, jog reikalingos
keturios sąlygos, norint apriboti laisvą asmenų judėjimą viešosios tvarkos
sumetimais:
1) įstatymo pažeidimu sukeltas socialinis sutrikdymas;
2) egzistuoja reali ir pakankamai rimta grėsmė;
3) grėsmė susijusi su vienu iš svarbiausių visuomenės interesų;
4) valstybės taikomos priemonės turi būti proporcingos.
2007 m. birželio 7 d. priimtame sprendime byloje Europos Bendrijų Komisija
prieš Nyderlandų Karalystę (C-50/06) patvirtino anksčiau priimtuose sprendimuose
suformuotą praktiką, jog išsiuntimas iš šalies, kuris automatiškai taikomas dėl
teistumo, neatsižvelgiant į asmeninį veiką padariusio asmens elgesį ir jo keliamą
pavojų viešajai tvarkai, yra nesuderinamas su Bendrijos teisės principais ir, visų
pirma, Europos Bendrijų sutarties 39 straipsnio 3 dalimi ir Direktyvos 64/221/EEB
3 straipsniu.
Neoﬁciali sprendimo apžvalga
Keli Europos Sąjungos piliečiai, Nyderlandų Karalystėje nuteisti įkalinimo bausme,
kreipėsi į Europos Bendrijų Komisiją, pateikdami skundus dėl Nyderlandų valdžios
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institucijų jiems taikytų priemonių, kuriomis jie buvo pripažinti nepageidaujami
viešosios tvarkos sumetimais. Išnagrinėjusi šiuos skundus, Europos Bendrijų
Komisija padarė išvadą, kad, kalbant apie Europos Sąjungos piliečius, bendrieji
Nyderlandų Karalystės teisės aktai dėl užsieniečių teisinės padėties, taip pat taikytini
ir kitų valstybių narių piliečiams, neatitiko Direktyvos 64/221/EEB, nes jais buvo
leidžiama nustatyti sisteminį ir automatišką ryšį tarp nuteisimo baudžiamąja tvarka
ir išsiuntimo iš teritorijos.
Nyderlandų Karalystės vyriausybė nesutiko su Europos Komisijos kaltinimu. Europos
Bendrijų Komisija kreipėsi į Teisingumo Teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti, kad
taikydama Europos Sąjungos piliečiams ne 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą
64/221/EEB dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų specialių priemonių,
pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais,
derinimo, o bendrus teisės aktus dėl užsieniečių teisinės padėties, kuriais remiantis
galima nustatyti sisteminį ir automatišką ryšį tarp nuteisimo baudžiamąja tvarka ir
išsiuntimo, Nyderlandų Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.
Visų pirma Teisingumo Teismas priminė, kad Sąjungos pilietybe siekiama suteikti
valstybių narių piliečiams esminį statusą. Pagal EB sutarties 18 straipsnio 1 dalį,
kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių
teritorijoje. Valstybės narės pilietis, kuris priimančioje valstybėje narėje neturi teisės
apsigyventi pagal kitas Sutarties ar jai įgyvendinti priimtas nuostatas, gali tiesiogiai
pagal šį straipsnį naudotis teise apsigyventi.
Tačiau Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, jog ši teisė nėra besąlygiška. EB sutarties
18 straipsnio 1 dalis numato, kad ji pripažįstama tik atsižvelgiant į Sutartimi ir ją
įgyvendinančiomis nuostatomis numatytus apribojimus bei sąlygas.
Be kitų Bendrijos teisėje numatytų arba leistinų apribojimų ir sąlygų, Direktyva
64/221/EEB leidžia valstybėms narėms išsiųsti kitų valstybių narių piliečius iš jų
teritorijos viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo sumetimais, užtikrinant šia
direktyva numatytas materialines ir procesines garantijas bei bendruosius Bendrijos
teisės principus.
Teisingumo Teismas nurodė, jog, kaip matyti iš nusistovėjusios teismo praktikos,
Direktyvoje 64/221/EEB numatytos garantijos, kalbant apie jų taikymą asmenims, turi
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būti aiškinamos plačiai. Valstybės narės turi priimti visas nuostatas, kad kiekvienam
kitos valstybės narės piliečiui, dėl kurio priimtas sprendimas išsiųsti, užtikrintų
apsaugą, kuri jam numatyta pagal šios direktyvos nuostatas. Šių materialiųjų ir
procesinių garantijų netaikyti priimančios valstybės narės teritorijoje neteisėtai
gyvenantiems Sąjungos piliečiams reikštų panaikinti didelę dalį jų veiksmingumo.
Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, jog trečiosios valstybės pilietis, kuris yra
Bendrijos piliečio šeimos narys, tačiau neatitinka sąlygų teisėtai apsigyventi, turi
turėti galimybę pasinaudoti Direktyvoje 64/221/EEB numatytomis procesinėmis
garantijomis.
Pagal Direktyvos 64/221/EEB 3 straipsnio 1 dalį, priemonės, kurių buvo imtasi
viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, turi būti išimtinai
grindžiamos tam tikro asmens elgesiu. Pagal šio straipsnio 2 dalį, teistumai patys
savaime nėra pagrindas imtis tokių priemonių. Į teistumą galima atsižvelgti tik tuo
atveju, kai aplinkybės, dėl kurių buvo nuteista, įrodo tokį asmens elgesį, kuris kelia
realią grėsmę viešajai tvarkai.
Teisingumo Teismas priminė, kad viešosios tvarkos išlyga yra siaurai aiškintina
pagrindinio laisvo asmenų judėjimo principo, kurio apimties valstybės narės negali
nustatyti vienašališkai, išimtis.
Pagal nusistovėjusią teismo praktiką nacionalinių valdžios institucijų rėmimasis
viešosios tvarkos sąvoka bet kuriuo atveju reiškia, kad, be įstatymo pažeidimu sukelto
visuomenės sutrikdymo, kyla reali ir pakankamai didelė grėsmė pagrindiniam
visuomenės interesui.
Teisingumo Teismo nuomone, Bendrijos teisė taip pat draudžia nacionalines
nuostatas, pagal kurias preziumuojama, kad kitų valstybių narių piliečiai, kurie už
tam tikrus nusikaltimus buvo nubausti konkrečiomis bausmėmis, turi būti išsiųsti.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas konstatavo:
Europos Sąjungos piliečiams taikydama ne 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą
64/221/EEB dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų specialių priemonių,
pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais,
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derinimo, o bendrus teisės aktus dėl užsieniečių teisinės padėties, kuriais remiantis
galima nustatyti sisteminį ir automatišką ryšį tarp nuteisimo baudžiamąja tvarka ir
išsiuntimo, Nyderlandų Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.
2.2. 2007 m. birželio 7 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose Van der
Weerd ir kt. prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (C-222/05
iki C-225/05)
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą, pateikti Europos Bendrijų Teisingumo
Teismui, yra susiję, pirma, su Bendrijos teisės išaiškinimu dėl nacionalinio teismo
galių ex oﬃcio vertinti nacionalinio administracinės teisės akto atitiktį 1985 m.
lapkričio 18 d. Tarybos direktyvai 85/511/EEB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos
kontrolės priemonių įdiegimo (OL L 315, p. 22), iš dalies pakeistai 1990 m. birželio
26 d. Tarybos direktyva 90/423/EEB (OL L 224, p. 13, toliau – Direktyva 85/511), ir,
antra, su šios direktyvos išaiškinimu.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Šioje Teisingumo Teismo nagrinėtoje byloje priimtas prejudicinis sprendimas
pratęsia Teisingumo Teismo praktiką dėl nacionalinių teismų procesinių teisių ir
pareigų taikant EB teisę. Tokie procesinio pobūdžio klausimai yra aktualūs ir Lietuvos
administraciniams teismams, administracinio teisinio pobūdžio ginčų nagrinėjimo
metu susiduriantiems su ES teisės taikymo problematika. Nors EB teisė paprastai
tiesiogiai nereglamentuoja proceso nacionaliniuose teismuose, tačiau prejudicinių
sprendimų procedūros pagalba Teisingumo Teismas gali pasisakyti principiniais
klausimais, turinčiais didelės įtakos nacionalinei proceso teisei. Pavyzdžiui, Kapferer
(2006 m. kovo 16 d., Nr. C-234/04. Prejudicinio sprendimo santrauka pateikta
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinių teismų praktika“
Nr. 9, p. 453-454) byloje Teisingumo Teismas sprendė, ar tuo atveju, kai nacionalinis
teismas priima sprendimą, prieštaraujantį Bendrijos teisei, nacionaliniam teismui
nekyla pareiga atnaujinti procesą dėl šio sprendimo.
Teisingumo Teismas pristatomame prejudiciniame sprendime byloje Van der
Weerd atsakė į klausimą, ar nacionalinis teismas bylos nagrinėjimo metu privalo
ex oﬃcio iškelti klausimą dėl laboratorinį tyrimą snukio ir nagų ligai nustatyti
atlikusios institucijos atitikimo Direktyvos 85/511 reikalavimams, nors šiaip toks
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pagrindo, kuriuo nesirėmė šalys, iškėlimas teismo iniciatyva būtų nesuderinamas
su nacionalinėmis proceso teisės normomis. Panašaus pobūdžio klausimus, kaip
ir pristatomoje Van der Weerd byloje, Teisingumo Teismas analizavo byloje Van
Schijndel ir van Veen (1995 m. gruodžio 14 d. Nr. C-430/93 ir C-431/93, Rink. 1995
p. I-4705). Joje Teisingumo Teismui buvo pateiktas klausimas, ar nacionalinės
teisės principas, pagal kurį nacionalinio teismo pareiga ex oﬃcio remtis teisiniais
pagrindais apsiriboja pareiga nenukrypti nuo ginčo objekto ir pagrįsti savo
sprendimą jam pateiktais faktais, nepažeidžia veiksmingumo principo. Teisingumo
Teismas nurodė, kad toks nacionalinio teismo įgaliojimų apribojimas pateisinamas
principu, jog iniciatyva procese priklauso šalims, o teismas ex oﬃcio turi veikti
tik išimtiniais atvejais gindamas viešąjį interesą. Šis principas apsaugo teises į
gynybą ir užtikrina sklandų procesą, visų pirma, apsaugodamas nuo didesnių laiko
sąnaudų, kurios yra neišvengiamos vertinant naujus pagrindus (šiuo klausimu žr.
minėto sprendimo Van Schijndel ir van Veen 21 p., taip pat C-240/98 iki C-244/98,
Rink. 2000, I-4941, C-473/00, Rink. 2002, I-10875).
Byloje Van der Weerd pateiktame prašyme priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo
Teismui iš esmės buvo pateiktas klausimas, ar tinkamas Direktyvos 85/511 nuostatų
taikymas yra toks viešasis interesas, kurį gindamas nacionalinis teismas privalėtų
peržengti ginčo ribas ir veikti ex oﬃcio. Teisingumo Teismas nusprendė, kad tokios
pareigos nacionalinis teismas neturi, su sąlyga, kad bylos šalys pačios galėjo remtis
argumentais dėl EB teisės nuostatų pažeidimo. Taigi, sprendžiant klausimą dėl
teismo pareigos ex oﬃcio iškelti klausimą dėl Bendrijos teisės pažeidimo, svarbu ne
EB teisės normos, kuria galima buvo remtis byloje, svarba Bendrijos teisės sistemai,
o tai, ar bylos šalys iš tiesų turėjo realią galimybę pačios remtis Bendrijos teisės
pažeidimu bylos nagrinėjimo metu.
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką, nei
veiksmingumo, nei ekvivalentiškumo principai neįpareigoja nacionalinių teismų ex
oﬃcio kelti klausimą dėl EB teisės nuostatų pažeidimo, išskyrus atvejus, kai teismų
įsikišimas savo iniciatyva yra būtinas siekiant užtikrinti EB teisėje įtvirtintos teisės
teisminę gynybą. Tačiau veiksmingumo principas nereiškia, kad nacionaliniai teismai
turi bendrą pareigą bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti taikomas Bendrijos teisės
nuostatas. Jei šalys turėjo galimybę pačios nurodyti EB teisės pažeidimą, tačiau to
nepadarė, tai teismui neatsiranda pareiga veikti ex oﬃcio.

190

Pristatomame prejudiciniame sprendime byloje Van der Weerd Teisingumo Teismas
patikslino ir papildė savo praktiką dėl nacionalinio teismo pareigos ex oﬃcio kelti
klausimą dėl ES teisės nuostatų pažeidimo tais atvejais, kai bylos šalys skundo
pagrindu neįvardija ES teisės pažeidimo. Šia byla galutinai suformuota Teisingumo
Teismo praktika nacionalinio teismo pareigos veikti ex oﬃcio klausimu.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga
Direktyvos 85/511 11 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
valstybės narės užtikrina, jog laboratorinis tyrimas snukio ir nagų ligai nustatyti,
darbas su virusu dėl tyrimo ar diagnostikos ir (arba) vakcinos gamyba būtų atliekami
patvirtintose įstaigose ir laboratorijose, išvardytose šios direktyvos prieduose.
Direktyvos 85/511 É priede „Nacionalinės laboratorijos, tiriančios snukio ir nagų
ligą“ Nyderlandams skirtoje eilutėje yra nurodytas „Centraal Diergeneeskundig
Instituut, Lelystad“.
Nyderlandų Bendrojo įstatymo dėl administracinės teisenos (Algemene Wet
Bestuursrecht) 8:69 straipsnyje numatyta:
„1. Teismas, į kurį kreiptasi, ginčą iš esmės sprendžia remdamasis ieškiniu,
pateiktais dokumentais, išankstiniu bylos tyrimu ir bylos nagrinėjimu teismo
posėdyje.
Teismas ex oﬃcio papildo teisinius pagrindus. Teismas ex oﬃcio gali papildyti
faktines aplinkybes.“
2001 m. vasario mėnesį Nyderlanduose buvo paskelbta snukio ir nagų ligos
epidemija. Tuo metu ieškovai pagrindinėje byloje turėjo skeltakanopių gyvulių
auginimo ūkius. Jų ūkiai buvo nutolę mažiau nei 2 kilometrus nuo tų ūkių, kuriuos
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Valstybinė galvijų ir mėsos kontrolės
tarnyba, toliau – ir RVV) direktorius pripažino užkrėstais snukio ir nagų liga.
Konstatavus užkrėtimą snukio ir nagų liga, RVV direktorius ieškovų pagrindinėje
byloje atžvilgiu priėmė sprendimą, pagal kurį visi jų ūkiuose esantys skeltakanopiai
gyvūnai laikytini užsikrėtę snukio ir nagų liga, nes netoliese buvo nustatytas snukio
ir nagų ligos atvejis, tad negalima atmesti galimybės, kad šiuose ūkiuose esantys
gyvuliai galėjo būti užkrėsti šia liga.
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Šiais sprendimais RVV direktorius ieškovus pagrindinėje byloje informavo apie
kovos su snukio ir nagų ligos virusu priemonėmis, tarp kurių buvo nurodyta jų
ūkiuose esančių skeltakanopių gyvūnų vakcinacija ir vėlesnis paskerdimas. Todėl
šie gyvūnai buvo vakcinuoti ir paskersti.
Ieškovai pagrindinėje byloje šiuos sprendimus apskundė RVV direktoriui, o jam
šiuos skundus atmetus, kreipėsi į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusį
teismą College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Ginčydami įtariamo užsikrėtimo snukio ir nagų liga konstatavimą ir atitinkamai
RVV direktoriaus sprendimus, ieškovai pagrindinėje byloje savo skunde, greta
kitų pagrindų, rėmėsi tuo, kad ši valdžios institucija nesilaikė gyvūno, įtariamo
užsikrėtus, apibrėžimo, klinikinių snukio ir nagų ligos simptomų ir kraujo bandinių
ėmimo tvarkos.
Prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas visus šiuos argumentus
atmetė. Tačiau nurodė, kad jo nagrinėjamose susijusiose bylose, dėl kurių buvo
priimtas 2006 m. birželio 15 d. prejudicinis sprendimas Dokter ir kt. (C-28/05, Rink.
p. I-5431), panašūs valdžios institucijų sprendimai buvo ginčijami remiantis kitais
argumentais, kurių nenurodė ieškovai pagrindinėje byloje. Skundų argumentų esmė
buvo tai, kad RVV direktorius negalėjo imtis kovos su snukio ir nagų liga priemonių,
vadovaudamasis įstaigos ID-Lelystad atliktais tyrimais, nes šiai laboratorijai pagal
Direktyvą 85/511 nebuvo suteikta teisė juos atlikti. Be to, direktorius negalėjo kovos
su snukio ir nagų liga priemonių pagrįsti vien ID-Lelystad atsiųstos faksogramos,
kurioje buvo nurodyti tyrimų rezultatai, turiniu. Jis turėjo paprašyti laboratorijos
užvestos bylos, ją išnagrinėti ir patikrinti, ar šie tyrimai buvo tinkamai atlikti. College
van Beroep voor het bedrijfsleven konstatavo, kad analogiški argumentai taip pat
galėtų turėti įtakos jo nagrinėjamų pagrindinių bylų baigčiai. Tačiau kadangi šiais
argumentais nebuvo remtasi šiose jo nagrinėjamose bylose, nacionalinės proceso
taisyklės draudžia į juos atsižvelgti.
College van Beroep voor het bedrijfsleven nuomone, pagal Bendrojo įstatymo dėl
administracinės teisenos 8:69 straipsnį, teismas ginčą sprendžia remdamasis tik
bylos šalių apibrėžtomis ginčo ribomis. Nors šio straipsnio 2 dalyje nurodoma,
kad teismas ex oﬃcio papildo teisinius pagrindus, šią nuostatą reiktų suprasti taip,
kad teismas teisiškai suformuluoja ieškovo ginčijant administracinį aktą nurodytus
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teisinius pagrindus. Derėtų skirti pareigą ex oﬃcio papildyti šiuos pagrindus ir teismo
ex oﬃcio atliekamą vertinimą. Pastarąjį reikia atlikti tik tuomet, kai taikomos viešąją
tvarką reglamentuojančios taisyklės, pavyzdžiui, susijusios su administracinių
institucijų ir pačio teismo įgaliojimais, taip pat ieškinio priimtinumo nuostatos.
Suabejojęs, ar toks aiškinimas suderinamas su ES teise, College van Beroep voor
het bedrijfsleven pateikė Teisingumo Teismui prašymą dėl prejudicinio sprendimo
priėmimo, kuriuo iš esmės klausė, ar Bendrijos teisė numato nacionaliniam teismui
pareigą ex oﬃcio atlikti administracinio teisės akto teisėtumo kontrolę, remiantis
argumentais dėl Direktyvos 85/511 11 ir 13 straipsnių pažeidimo.
Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką kiekviena
valstybė narė savo nacionalinės teisės sistemoje turi paskirti kompetentingus
teismus ir nustatyti ieškinių, skirtų užtikrinti iš Bendrijos teisės kylančių asmenų
teisių apsaugą, procesines taisykles su sąlyga, kad, visų pirma, tokios taisyklės
nebus mažiau palankios nei taikomos panašiems nacionaline teise grindžiamiems
ieškiniams (ekvivalentiškumo principas) ir, antra, kad dėl jų naudojimasis Bendrijos
teisėje nustatytomis teisėmis netaps praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas
(veiksmingumo principas) (1995 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Van Schijndel ir van
Veen, C-430/93 ir C-431/93, Rink. 1995 p. I-4705, 17 p. bei 2003 m. gruodžio 9 d.
Sprendimo Komisija prieš Italiją, C-129/00, Rink. p. I-14637, 25 p.).
Kalbėdamas apie ekvivalentiškumo principą Teisingumo Teismas pažymėjo, kad iš
College van Beroep voor het bedrijfsleven sprendimo prašyti prejudicinio sprendimo
aišku, jog nacionalinis teismas turi kompetenciją ex oﬃcio iškelti teisinius pagrindus,
grindžiamus viešąją tvarką reglamentuojančių taisyklių, kurios Nyderlandų teisėje
suprantamos kaip taisyklės, susijusios su administracinių institucijų ir pačio teismo
įgaliojimais, taip pat ieškinio priimtinumo nuostatos pažeidimu.
Teisingumo Teismas konstatavo, kad atitinkamos Direktyvos 85/511 nuostatos
Bendrijos teisės sistemoje neužima panašios vietos. Jomis nenustatomos
nei sąlygos, kurioms esant gali būti taikomos snukio ir nagų ligos kontrolės
priemonės, nei valdžios institucijų, kurios būtų kompetentingos, neperžengdamos
įgaliojimų, nustatyti asmenų teisių ir pareigų ribas. Todėl šios nuostatos negali
būti laikomos ekvivalentiškomis anksčiau minėtoms nacionalinėms viešąją tvarką
reglamentuojančioms nuostatoms. Tad ekvivalentiškumo principo taikymas šiose
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bylose nereiškia, kad prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas privalo
ex oﬃcio patikrinti atitinkamų administracinių aktų teisėtumą pagal Direktyvoje
85/511 nustatytus kriterijus.
Kalbėdamas apie veiksmingumo principą, Teisingumo Teismas pažymėjo,
kad iš nuolatinės jo praktikos matyti, jog kiekvieną kartą, kai kyla klausimas,
ar nacionalinė procesinė norma neužkerta kelio arba pernelyg neapsunkina
Bendrijos teisės taikymo, tai turi būti išsiaiškinta atsižvelgiant į šios normos vietą
visame nacionaliniame teisme vykstančiame procese, proceso eigą ir jo ypatumus.
Žvelgiant iš šios perspektyvos reikia turėti omenyje valstybės narės teismų sistemą
pagrindžiančius principus, pavyzdžiui, teisės į gynybą apsaugą, teisinio saugumo ir
sklandaus proceso principus (žr. 1995 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Peterbroeck, C312/93, Rink. p. I-4599, 14 p. ir minėto sprendimo Van Schijndel ir van Veen 19 p.).
Remdamasis tuo, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas nusprendė, kad veiksmingumo
principo nepažeidžia tokia nacionalinės teisės nuostata, kuri draudžia nacionaliniams
teismams ex oﬃcio iškelti ir nagrinėti argumentus dėl Bendrijos teisės pažeidimo, jei
šių argumentų ištyrimas reikštų, kad teismai turėtų atsisakyti jiems priklausančios
pasyvumo pareigos, išeitų už šalių apibrėžtų ginčo ribų ir remtųsi kitais faktais
nei tie, kuriais rėmėsi ta šalis, kuri būtų suinteresuota šių nuostatų taikymu (žr.
sprendimo Van Schijndel ir van Veen 22 p.).
Šioje byloje College van Beroep voor het bedrijfsleven nurodė, kad jame vykstantis
procesas šiuo požiūriu nesiskiria nuo proceso byloje Van Schijndel ir van Veen.
Visų pirma, teisinių argumentų, kurių nenurodė ieškovai pagrindinėje byloje,
nagrinėjimas ex oﬃcio išeitų už teismui pateikto spręsti ginčo ribų. Šie du procesai
skiriasi tik tuo, kad šioje byloje College van Beroep voor het bedrijfsleven priima ne
tik galutinį sprendimą, kaip tai buvo Van Schijndel ir van Veen, bet pirmą ir galutinį
sprendimą.
Tačiau Teisingumo Teismas pabrėžė, kad ši vienintelė aplinkybė nereiškia, jog
pagrindinės bylos šalys atsidūrė ypatingoje padėtyje, dėl kurios reikėtų pakeisti
minėtus principus. Todėl ji nėra pagrindas Teisingumo Teismui priimti kitokį
sprendimą nei minėtas Van Schijndel ir van Veen. Iš tiesų ši aplinkybė visai neturi įtakos
tam faktui, kad, esant ankstesniame punkte minėtoms aplinkybėms, jei prašymą dėl
prejudicinio sprendimo pateikęs teismas ex oﬃcio atsižvelgtų į pagrindinės bylos
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šalių nenurodytus pagrindus, tai galėtų padaryti žalos gynybos teisėms bei proceso
sklandumui ir lemti didesnes laiko sąnaudas, kurios yra neišvengiamos vertinant
naujus pagrindus.
Tokios išvados nekeičia Teisingumo Teismo praktikos sprendime Peterbroeck, 1999
m. birželio 1 d. sprendime Eco Swiss (C-126/97, Rink. p. I-3055), 2000 m. birželio 27
d. sprendime Océano Grupo Editorial ir Salvat Editores (C-240/98 – C-244/98, Rink.
p. I-4941), 2002 m. lapkričio 21 d. sprendime Coﬁdis (C-473/00, Rink. p. I-10875) ir
2006 m. spalio 26 d. sprendime Mostaza Claro (C-168/05, Rink. p. I-10421). Minėta
Teisingumo Teismo praktika šioje byloje nėra svarbi. Iš tiesų, viena vertus, anksčiau
nagrinėtose bylose buvo susidariusios tik toms byloms būdingos aplinkybės, dėl
kurių ieškovai pagrindinėse bylose negalėjo veiksmingai remtis nacionalinių
nuostatų neatitikimumu Bendrijos teisei (žr. minėto sprendimo Peterbroeck 16 ir
sekančius punktus). Kita vertus, tokia Teisingumo Teismo praktika grindžiama
būtinybe užtikrinti vartotojui efektyvią apsaugą pagal 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos
direktyvą 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29)
(žr. minėtų sprendimų Océano Grupo Editorial it Salvat Editores 26 p.; Coﬁdis 33
p. bei Mostaza Claro 29 p.). Be to, ja negalima remtis nagrinėjant veiksmingumo
principo pažeidimą, nes joje buvo nagrinėjamas nacionaline teise ir Bendrijos teise
grindžiamų pagrindų ekvivalentiškumas (žr. minėto sprendimo Eco Swiss 37 p.).
Iš to, kas pasakyta, aišku, kad veiksmingumo principas nenustato tokiose bylose
nacionaliniams teismams pareigos ex oﬃcio iškelti teisės pagrindą, grindžiamą
Bendrijos nuostata, neatsižvelgiant į jos svarbą Bendrijos teisės sistemai, kai bylos
šalys pačios turi realią galimybę remtis Bendrijos teise grindžiamu pagrindu
nacionaliniuose teismuose. Kadangi ieškovai pagrindinėje byloje turėjo realią
galimybę nurodyti Direktyva 85/511 grindžiamus pagrindus, veiksmingumo
principas nenumato prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo pareigos
ex oﬃcio svarstyti pagrindą, grindžiamą šios Direktyvos 11 ir 13 straipsniais.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:
Bendrijos teisė tokiame procese, koks vyksta pagrindinėje byloje, nenumato
nacionalinio teismo pareigos ex oﬃcio iškelti pagrindą dėl Bendrijos teisę
reglamentuojančių nuostatų pažeidimo, nes to nereikalauja nei ekvivalentiškumo,
nei veiksmingumo principai.
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2.3. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimtų sprendimų pridėtinės vertės
mokesčio teisinio reguliavimo srityje apžvalga (2006 m. sausio 1 d. – 2007 m.
rugsėjo 1 d.)
2006 m. sausio 1 d. – 2007 m. rugsėjo 1 d. Europos Bendrijų Teisingumo
Teisme (toliau – ir ETT, Teisingumo Teismas) buvo išnagrinėtos 45 bylos, kuriose
Teisingumo Teismas aiškino apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – ir
PVM) reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas bei jų taikymo
klausimus. Šiame Administracinės jurisprudencijos biuletenyje, pirma, pateikiamas
minėtuoju laikotarpiu Teisingumo Teisme išnagrinėtų bylų PVM teisinio reguliavimo
srityje sąrašas, kuriame nurodoma:
– Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo data;
– šalys, tarp kurių kilo ginčas nacionaliniame teisme (jei į ETT buvo kreiptasi
dėl prejudicinio sprendimo priėmimo) ar šalys, tarp kurių vyko ginčas
Teisingumo Teisme;
– bylai Teisingumo Teisme suteiktas numeris;
– pagrindiniai sprendime vartojami ir jį identiﬁkuojantys terminai;
– pagrindinės teisės aktų nuostatos, dėl kurių interpretavimo kilo ginčas, ar
kurios buvo aiškinamos nagrinėjant bylą Teisingumo Teisme.
Priimti sprendimai suskirstyti į sąlygines kategorijas pagal tai, koks esminis
klausimas buvo keliamas nagrinėjant atitinkamą bylą Teisingumo Teisme. Taip
pat pateikiama aktualių 2006–2007 metais priimtų ETT sprendimų PVM teisinio
reguliavimo srityje neoﬁciali apžvalga.
2.3.1. PVM taikymo sritis
2007 m. liepos 17 d. prejudicinis sprendimas byloje
Société thermale d’Eugénie-les-Bains prieš Ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie (C-277/05)
Dėl Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies išaiškinimo
Terminai: PVM – Taikymo sritis – Vykdant PVM apmokestinamo paslaugų teikimo
sutartis sumokėti rankpinigiai, kuriuos paslaugų teikėjas pasilieka atsisakymo atveju
– Kvaliﬁkavimas.
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Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su Šeštosios direktyvos
2 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies aiškinimu.
Prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą Société thermale d’Eugénie-les-Bains
(toliau – ir Société thermale) prieš Ekonomikos, Finansų ir Pramonės ministeriją
(Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) dėl rezervuojant kambarius
Société thermale gautų rankpinigių, kuriuos bendrovė pasilikdavo panaikinus
rezervacijas, apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu. Societé thermale, įsteigta
Eugénie-les-Bains (Prancūzija), eksploatavo termines gydyklas bei teikė viešbučių
ir restoranų paslaugas. Bendrovė imdavo rankpinigius iš klientų šiems rezervuojant
vietas. Rankpinigių sumos buvo atskaitomos iš vėliau už apgyvendinimo paslaugas
mokamos sumos arba, jeigu klientai atvykti atsisakydavo, minėta bendrovė jas
pasilikdavo.
Teisingumo Teismo buvo klausiama, ar sumos, sumokėtos kaip rankpinigiai
vykdant pardavimo sutartis, susijusias su (PVM) apmokestinamu paslaugų teikimu,
kai pirkėjas pasinaudoja jam suteikta galimybe atsisakyti rezervacijos ir kai šias
sumas pasilieka pardavėjas, turi būti laikomos atlygiu už rezervavimo paslaugą
ir dėl to apmokestinamos (PVM), ar kompensacija dėl sutarties nutraukimo,
sumokėta už žalą, patirtą dėl kliento įsipareigojimo neįvykdymo, bei neturinčia
tiesioginio ryšio su kokia nors už atlygį teikiama paslauga, ir dėl to minėtu mokesčiu
neapmokestinamos.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, pirma, rankpinigių sąvokos apibrėžimas
gali skirtis įvairiose valstybėse narėse ir, antra, pasinaudojimas galimybe atsisakyti
paslaugų, susijusių su rankpinigiais, gali sukelti skirtingų pasekmių pagal tai, kokia
nacionalinė teisė yra taikoma.
Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad rankpinigiai galėtų būti laikomi atlygiu
už rezervavimo paslaugą ir apmokestinami tik tuo atveju, jeigu tarp suteiktos
paslaugos ir gauto atlygio būtų buvęs tiesioginis ryšys, t. y. sumokėtos sumos būtų
realus atlygis už atskirą paslaugą, suteiktą egzistuojant teisiniam santykiui, kuris
pasireiškia tarpusavyje teikiamomis paslaugomis. Nagrinėjamu atveju tai nebuvo
nustatyta.
ETT paaiškino, kad sutarties sudarymas ir dėl to teisinio ryšio tarp šalių
buvimas paprastai nepriklauso nuo rankpinigių sumokėjimo. Rankpinigiai nėra
sutarties dėl apgyvendinimo sudėtinis elementas; jie yra tik papildomas elementas,
kylantis iš sutarties šalių laisvės. Kliento prašymas rezervuoti vietą gali būti
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patenkinamas net nereikalaujant rankpinigių. Prašymo rezervuoti patenkinimas
tarp šalių sukuria teisinį santykį, apimantį tokio eksploatuojančio asmens pareigą
parengti dokumentus šio kliento vardu ir rezervuoti jam vietą.
Atsakydamas į klausimą, ar šie rankpinigiai yra kompensacija dėl sutarties
nutraukimo, sumokėta dėl kliento atsisakymo atlyginti patirtą žalą, ETT konstatavo,
kad nors įprastai vykdant sutartį rankpinigiai atskaitomi iš viešbučių paslaugas
teikiančią įmonę eksploatuojančio asmens suteiktų paslaugų kainos ir todėl
jiems taikomas PVM, rankpinigių pasilikimas (kaip buvo nagrinėtoje byloje) yra
klientui suteiktos galimybės atsisakyti pasinaudojimo pasekmė, skirta kompensuoti
eksploatuojančiam asmeniui šį atsisakymą. Tokia kompensacija nėra paslaugos
teikimas ir nesudaro PVM apmokestinamosios vertės. Taisyklė, pagal kurią, kai už
sutarties neįvykdymą atsako viešbučių paslaugas teikiančią įmonę eksploatuojantis
asmuo, grąžinama dviguba sumokėtų rankpinigių suma, patvirtina šių rankpinigių
kvaliﬁkavimą kaip nustatytos kompensacijos už sutarties nutraukimą, o ne kaip
atlygio už suteiktą paslaugą. Tokiu atveju minėto eksploatuojančio asmens klientas
akivaizdžiai nesuteikia jokios paslaugos šiam eksploatuojančiam asmeniui.
Teisingumo Teismas konstatavo, jog, viena vertus, rankpinigių sumokėjimas
nėra viešbučių paslaugas teikiančią įmonę eksploatuojančio asmens realiai gaunamas
atlygis už savo klientui suteiktą savarankišką ir atskirą paslaugą ir, kita vertus, šių
rankpinigių pasilikimo, klientui atsisakius rezervacijos, tikslas yra ištaisyti sutarties
neįvykdymo pasekmes, todėl reikia manyti, kad nei rankpinigių mokėjimas, nei jų
dvigubos sumos grąžinimas nepatenka į Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies
taikymo sritį.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
– 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių
narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio
sistema: vienodas vertinimo pagrindas 2 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis
turi būti aiškinamos taip: sumos, sumokėtos kaip rankpinigiai vykdant pridėtinės
vertės mokesčiu apmokestinamo viešbučių paslaugų teikimo sutartis, kai klientas
pasinaudoja jam suteikta galimybe atsisakyti rezervacijos ir kai šias sumas pasilieka
viešbučių paslaugas teikiančią įmonę eksploatuojantis asmuo, turi būti laikomos
nustatyta kompensacija dėl sutarties nutraukimo, sumokėta už žalą, patirtą dėl
kliento įsipareigojimo neįvykdymo, bei neturinčia tiesioginio ryšio su kokia nors
už atlygį teikiama paslauga, ir dėl to minėtu mokesčiu neapmokestinamos.
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Taip pat žr. ETT praktiką:
• 2007 m. kovo 29 d. prejudicinis sprendimas Aktiebolaget NN prieš
Skatteverket (C-111/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Prekių tiekimas – 8 straipsnio 1 dalies a
punktas – Dvi valstybes nares jungiančio optinio pluošto kabelis, kurio dalis
yra už Bendrijos teritorijos ribų – Kiekvienos valstybės narės mokestinė
jurisdikcija, apribota jos teritorijoje nutiesto kabelio ilgiu – Dalies, esančios
išimtinėje ekonominėje zonoje, ant kontinentinio šelfo ir atviroje jūroje,
neapmokestinimas.
Dėl 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl
valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės
vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1).
2.3.2. Apmokestinamieji asmenys
2006 m. birželio 8 d. prejudicinis sprendimas byloje
Finanzamt Eisleben prieš Feuerbestattungsverein Halle eV (C-430/04)
Dėl Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos išaiškinimo.
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Galimybė remtis 4 straipsnio 5 dalies antrąja
pastraipa – Privataus apmokestinamojo asmens veikla, vykdoma konkuruojant su
valdžios institucija – Viešosios teisės subjektas – Veiklos, kai laikoma, jog ją vykdo
valdžios institucijos, neapmokestinimas.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymas Teisingumo Teismui buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp
Finanzamt Eisleben (toliau – ir Finanzamt) ir Feuerbestattungsverein Halle eV (toliau
– ir Feuerbestattungsverein) dėl pirmosios atsisakymo atskleisti su Lutherstadt
Eisleben (vietos valdžios institucija) susijusią mokestinę informaciją.
Viešoji asociacija Feuerbestattungsverein, eksploatuojanti krematoriumą
Halle mieste konkuravo su analogiškas paslaugas teikusia vietos valdžios institucija
Lutherstadt Eisleben. Viešajai asociacijai Feuerbestattungsverein kilo įtarimų, kad
vietos valdžios institucija – viešosios teisės subjektas, vykdantis ekonominę veiklą
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kaip valdžios institucija, nebuvo apmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu, o
toks šios vietos valdžios institucijos neapmokestinimas galėjo jai leisti kremavimo
paslaugas teikti palankesnėmis nei jos privačios konkurentės taikomos kainos.
Teisingumo Teismo buvo klausiama, ar privatus apmokestinamasis
asmuo, konkuruojantis su viešosios teisės subjektu ir tvirtinantis, kad pastarojo
neapmokestinimas arba per mažas apmokestinimas yra neteisėtas, gali remtis
Direktyvos 77/388/EEB 4 straipsnio 5 dalies antrąja pastraipa.
Teisingumo Teismas, atsakydamas į klausimą, nurodė, kad Šeštosios direktyvos
4 straipsnio 5 dalies antroji pastraipa skirta užtikrinti ﬁskalinio neutralumo
principą, kuris draudžia būtent tai, kad panašūs vienas su kitu konkuruojantys
paslaugų teikimai PVM požiūriu būtų traktuojami skirtingai, ir kad ši nuostata
numato situaciją, kai viešosios teisės reguliuojama organizacija veikia kaip viešosios
teisės subjektas, tai yra, veikdama jos teisiniam statusui būdingose ribose, vykdo
veiklą ar sudaro sandorius, kurią konkuruodamas su ja privatus asmuo taip pat gali
vykdyti ar kuriuos jis gali sudaryti veikdamas pagal privatinės teisės normas arba
pagal administracines koncesijas.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad minėta nuostata numato viešosios
teisės subjekto neapmokestinimo už jo, kaip viešosios valdžios institucijos, vykdomą
veiklą ir sudaromus sandorius taisyklės išimtį, jei toks neapmokestinimas labai
iškraipytų konkurenciją. Jei nagrinėjamos ekonominės veiklos neapmokestinimas
PVM iškraipytų konkurenciją Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 5 dalies antrosios
pastraipos prasme, Lutherstadt Eisleben krematoriumo eksploatavimas turėtų būti
apmokestinamas pagal tą pačią nuostatą. Todėl nacionalinis teismas turėjo įvertinti
ekonomines sąlygas, tam tikrais atvejais galinčias pateisinti viešosios teisės subjekto
neapmokestinimo taisyklės išimtį.
Be to, Teisingumo Teismas priminė, kad besąlygiškomis ir pakankamai
tiksliomis direktyvos nuostatomis gali remtis privatūs asmenys, jei per nustatytą
terminą nebuvo imtasi įgyvendinimo priemonių dėl direktyvos neatitinkančių
nacionalinių nuostatų arba jei šios priemonės apibrėžia teises, kuriomis privatūs
asmenys gali remtis atitinkamos valstybės narės atžvilgiu. Todėl privatūs asmenys
nacionaliniame teisme prieš atitinkamą valstybę narę gali remtis direktyvos
nuostatomis, kurios, atsižvelgiant į jų turinį, yra besąlyginės ir pakankamai tikslios,
visais atvejais, kai nėra tinkamai užtikrintas visiškas jos taikymas, t. y. ne tik tuomet,
kai ši direktyva neperkeliama ar netinkamai perkeliama, tačiau ir tais atvejais, kai
nacionalinės priemonės, kurios tinkamai perkelia minėtą direktyvą, nėra taikomos
taip, kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai. Nagrinėjamas atvejis minėtąsias sąlygas
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atitiko.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
– privatus asmuo, konkuruojantis su viešosios teisės subjektu ir ginčijantis
veiklos, pastarojo vykdomos kaip viešosios valdžios institucijos, neapmokestinimą
arba per mažą apmokestinimą PVM, nagrinėjant tokį ginčą kaip pagrindinėje
byloje tarp privataus asmens ir nacionalinio mokesčių administratoriaus, gali
remtis Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 5 dalies antrąja pastraipa.
Taip pat žr. ETT praktiką:
• 2007 m. birželio 26 d. prejudicinis sprendimas Hutchison 3G ir kt. prieš
Commissioners of Customs and Excise (C-369/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Apmokestinamieji sandoriai –
„Ekonominės veiklos“ sąvoka – 4 straipsnio 2 dalis – Licencijų, leidžiančių
naudoti apibrėžtą radijo dažnių spektro dalį, skirtą telekomunikacijų
paslaugoms, suteikimas.
Dėl Šeštosios direktyvos, ypač jos 4 straipsnio, išaiškinimo.
• 2007 m. birželio 26 d. prejudicinis sprendimas T-Mobile Austria ir kt.
prieš Austrijos Respubliką (C-284/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Apmokestinamieji sandoriai –
„Ekonominės veiklos“ sąvoka – 4 straipsnio 2 dalis – Teisių, leidžiančių
naudoti apibrėžtą radijo dažnių spektro dalį, skirtą telekomunikacijų
paslaugoms, suteikimas.
Dėl Šeštosios direktyvos, ypač jos 4 straipsnio, išaiškinimo.
2.3.3. Apmokestinamųjų sandorių vieta
A. Paslaugų teikimas
2006 m. rugsėjo 7 d. prejudicinis sprendimas byloje
Heger Rudi GmbH prieš Finanzamt Graz-Stadt (C-166/05)
Dėl Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimo.
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Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Apmokestinimo vieta – 9 straipsnis – Su
nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų teikimas – Teisių žvejoti apibrėžtoje upės
dalyje perleidimas.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą Heger Rudi GmbH (toliau – ir Heger)
prieš Finanzamt Graz-Stadt, perėmusio Finanzlandesdirektion für die Steiermark
teises, dėl prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM), sumokėtą
už žvejybos leidimų perleidimą.
Heger – tai bendrovė, kurios buveinė buvo Vokietijoje ir kuri neturėjo veiklos
vykdymo vietos Austrijoje. 1997 ir 1998 m. Heger nupirko iš Austrijoje buveinę
turinčios bendrovės Flyﬁshing Adventure GmbH (toliau – ir Flyﬁshing) tam tikrą
kiekį žvejybos leidimų, susijusių su Gmundner Traun, Aukštutinėje Austrijoje
esančia upe, kvotų. Minėti leidimai jų turėtojams leido žvejoti šioje upėje tam tikrais
metų laikais. Heger šiuos leidimus perpardavė daugybei kitose valstybėse narėse
įsisteigusių klientų. Be aptariamų leidimų pardavimo kainos, Flyﬁshing sąskaitoje
faktūroje nurodė Heger sumokėti Austrijos 20 % tarifo PVM. 1999 m. gruodžio
mėn. Heger kreipėsi dėl PVM, sumokėto už žvejybos leidimų pirkimus 1997 m. ir
1998 metais, grąžinimo. Šis prašymas buvo atmestas, argumentuojant tuo, kad Heger
atliktas žvejybos leidimų perpardavimas savo klientams yra su Austrijoje esančiu
nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų teikimas, todėl pirkimo PVM negali būti
grąžintas.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė,
ar Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip,
kad leidimų žvejoti upėje perleidimas atlygintinai yra paslaugų, susijusių su
nekilnojamuoju turtu, teikimas šios nuostatos prasme.
Atsakydamas į pateiktą klausimą, Teisingumo Teismas nurodė, kad pirmiausia
svarbu buvo nustatyti, ar tokiam sandoriui kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje
gali būti taikoma Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalis. Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad tam, jog aptariamų žvejybos leidimų perpardavimas galėtų būti
laikomas paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, teikimu Šeštosios direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punkto prasme, visų pirma reikia, kad šių teisių perleidimas
būtų „paslaugų teikimas“, o upės dalis, su kuriomis leidimai susiję, būtų galima
laikyti „nekilnojamuoju turtu“.
Teisingumo Teismas nustatė, kad teisės žvejoti, kokias įsigijo ir perpardavė
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Heger, leidžia naudotis šiomis teisėmis tam tikrose tiksliai apibrėžtose aptariamos
upės dalyse. Šios teisės susijusios ne su vandens, kuris teka upėje ir nuolat atsinaujina,
kiekiu, o su tam tikromis geograﬁnėmis zonomis, kuriose galima naudotis šiomis
teisėmis; taip pat jos susijusios su nekintamai apibrėžtu vandeniu apsemtu
plotu. Todėl upės dalys, su kuriomis susiję žvejybos leidimai, turi būti laikomos
nekilnojamuoju turtu Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalies a punkto prasme.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
– teisės žvejoti suteikimas, atlygintinai perleidžiant žvejybos leidimus,
yra paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, teikimas 1977 m. gegužės 17 d.
Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių
įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo
pagrindas 9 straipsnio 2 dalies a punkto prasme.
Taip pat žr. ETT praktiką:
• 2006 m. kovo 23 d. prejudicinis sprendimas Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Agenzia delle Entrate prieš FCE Bank (C-210/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 2 ir 9 straipsniai – Nuolatinė įmonė –
Bendrovė nerezidentė – Teisinis ryšys – Susitarimas dėl sąnaudų pasidalijimo –
EBPO sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo – „Apmokestinamojo
asmens“ sąvoka – Paslaugų teikimas už atlygį – Administracinė praktika.
Dėl Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 1 dalies
išaiškinimo.
B. Prekių tiekimas
Žr. ETT praktiką:
• 2006 m. balandžio 6 d. prejudicinis sprendimas EMAG Handel Eder
OHG prieš Finanzlandesdirektion für Kärnten (C-245/04)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Šeštoji PVM direktyva
– 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktai, 28a straipsnio 1 dalies a punkto pirmoji
pastraipa, 28b straipsnio A skirsnio 1 dalis ir 28c straipsnio A skirsnio a
punkto pirmoji pastraipa – Prekių siuntimas ar gabenimas Bendrijos viduje
– Tiekimai – Prekių įsigijimas Bendrijos viduje – Grandininiai sandoriai
– Sandorių vieta.
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Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos
direktyva 95/7/EB (OL 102, p. 18), 8 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.
· 2006 m. kovo 9 d. prejudicinis sprendimas Ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie prieš Gillan Beach (C-114/05)
Terminai: PVM – Apmokestinamų sandorių vieta – Mokestinis
priklausomumas – Paslaugos, teikiamos laivų parodose.
Dėl Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalies išaiškinimo.
2.3.4. Apmokestinimo momentas ir mokesčio apskaičiavimas
2006 m. vasario 21 d. prejudicinis sprendimas byloje
BUPA Hospitals ir Goldsborough Developments prieš Commissioners of Customs
& Excise (C-419/02) [Didžioji kolegija]
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva
(OL L 102, p. 18), 2 straipsnio 1 punkto, 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5 straipsnio 1 dalies,
10 straipsnio 2 dalies ir 17 straipsnio išaiškinimo.
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 10 straipsnio 2 dalis – Prievolė sumokėti PVM
– Apmokėjimas avansu – Išankstinis mokėjimas už būsimą farmacinių produktų ir
protezų tiekimą.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas byloje BUPA
Hospitals Ltd (toliau – ir BUPA Hospitals) ir Goldsborough Developments Ltd
(toliau – ir Goldsborough Developments), t. y. dviejų BUPA grupės bendrovių,
prieš Commissioners of Customs & Excise (toliau – ir Commissioners) dėl pastarųjų
atsisakymo leisti BUPA Hospitals ir Goldsborough Developments atskaičiuoti 17,5
milijono GBP (apie 26,2 milijono eurų) sumą už pirkimo pridėtinės vertės mokestį,
kurį dvi kitos BUPA grupės bendrovės sumokėjo avansu už būsimą prekių tiekimą.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė,
ar, pirma, tokie sandoriai kaip pagrindinėje byloje, kurių tikslas įgyti mokestinį
pranašumą, yra prekių tiekimas ir ekonominė veikla Šeštosios direktyvos 2
straipsnio 1 punkto, 4 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 5 straipsnio 1 dalies prasme ir,
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antra, ar ši direktyva turi būti aiškinama kaip draudžianti mokesčio mokėtojo teisę
atskaityti sumokėtą pirkimo PVM, kai šią teisę suteikiantys sandoriai yra sudaryti
piktnaudžiaujant.
Teisingumo Teismas nurodė, kad Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies
pirmoji pastraipa numato, kad apmokestinimo momentas įvyksta ir mokestis
tampa apskaičiuotinas, kai prekės pristatomos ar paslaugos atliekamos. Šeštosios
direktyvos 10 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa, kuri numato, jog kai apmokėjimas
turi būti atliktas avansu prieš pristatant prekes ar atliekant paslaugas, PVM tampa
apskaičiuotinas apmokėjimo gavimo momentu nuo gautos sumos, yra šios nuostatos
pirmojoje pastraipoje nustatytos taisyklės išimtis ir dėl to turi būti aiškinama
griežtai.
Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a punktas apibrėžia PVM
„apmokestinimo momentą“ kaip įvykį, dėl kurio susidaro apmokestinimui būtinos
teisinės sąlygos. Iš to išplaukia, kad mokestis gali būti apskaičiuojamas tuo pačiu
metu arba po apmokestinimo momento, tačiau ne prieš jį, nebent būtų numatyta
kitaip.
Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa leidžia valstybėms
narėms numatyti, kad PVM tampa apskaičiuotinas po apmokestinimo momento
trimis atvejais: ne vėliau kaip išrašant sąskaitą faktūrą, ne vėliau kaip gaunant kainą
arba kai neišrašoma sąskaita faktūra arba ji išrašoma per vėlai, – per tam tikrą
nurodytą laikotarpį, skaičiuojant nuo apmokestinimo momento.
Antros dalies antroji pastraipa nutolsta nuo šios chronologinės tvarkos,
numatydama, kad apmokėjimo avansu atveju PVM tampa apskaičiuotinu dar prieš
prekių tiekimą ar paslaugų suteikimą. Kad mokestis galėtų būti apskaičiuotinas
tokiu atveju, reikia, jog apie visus su apmokestinimo momentu susijusius faktus, t.
y. būsimą tiekimą ar teikimą, jau būtų žinoma, ir kad šios prekės ar paslaugos būtų
tiksliai identiﬁkuotos apmokėjimo avansu metu.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad PVM apmokestinamas prekių tiekimas ir
paslaugų teikimas, o ne mokėjimai už juos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
- Į Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos taikymo sritį
nepatenka tokie kaip pagrindinėje byloje sutartos sumos išankstiniai mokėjimai,
sumokėti už bendrai nurodytas prekes sąraše, kuris bet kuriuo momentu gali būti
pakeistas bendru pirkėjo ir pardavėjo sutarimu ir pagal kurį pirkėjas galės pasirinkti
prekes, remdamasis sutartimi, kurią jis bet kuriuo momentu gali vienašališkai
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nutraukti, susigrąžindamas likusį nepanaudotą išankstinį mokėjimą.
2.3.5. Apmokestinamoji vertė
2006 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas byloje
Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny prieš Finanzamt Landshut (C-72/
05)
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva
95/7/EB (OL L 102, p. 18), 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punkto išaiškinimo.
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punktas
– Nekilnojamojo turto, sudarančio verslui skirto turto dalį, naudojimas
apmokestinamojo asmens privatiems poreikiams – Šio naudojimo prilyginimas
paslaugų teikimui už atlygį – Apmokestinamosios vertės nustatymas – Visų
apmokestinamojo asmens išlaidų, patirtų teikiant šias paslaugas, samprata.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymas Teisingumo Teismui buvo pateiktas byloje dėl pridėtinės vertės
mokesčio už apmokestinamojo asmens privatiems poreikiams naudojamą verslui
skirto pastato dalį apmokestinamosios vertės nustatymo.
Namų bendrija, kurią sudarė Jörg ir Stefanie Wollny (toliau – ir namų bendrija),
pastatė pastatą, kurį visą priskyrė savo verslui. Šiame pastate buvo du privatūs šios
bendrijos narių butai bei mokesčių konsultanto biuras, išnuomotas vienam iš minėtų
narių. Išnuomota dalis sudarė 20,33 % pastato, o jos nuoma buvo apmokestinama
PVM. Avansinėse PVM deklaracijose namų bendrija atskaitė visą joms išrašytose
sąskaitose faktūrose nurodytą PVM nuo pastato statybos sąnaudų. Remdamasi
nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta pastato nusidėvėjimo norma ji nusprendė,
kad 79,67 proc. privatiems poreikiams naudojamo pastato dalies apmokestinamoji
vieno mėnesio vertė yra 1/12 šiai daliai priskirtų 2 proc. dydžio statybos sąnaudų
dalis.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimu buvo
siekiama išaiškinti terminą „visos apmokestinamojo asmens išlaidos, patirtos
teikiant paslaugas“ Šeštosios direktyvos 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punkto
prasme. Minėtas teismas iš esmės klausė, ar ši suma turi būti nustatyta atsižvelgiant
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į pastatų nusidėvėjimą reglamentuojančias nacionalines taisykles, ar atsižvelgiant į
pagal Šeštosios direktyvos 20 straipsnį nacionalinėje teisėje nustatytą PVM atskaitos
tikslinimo laikotarpio trukmę.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad apmokestinamasis asmuo, kuris pasirenka
visą pastatą laikyti verslui skirto turto dalimi ir dalį šio pastato naudoja savo
privatiems poreikiams, turi, pirma, teisę atskaityti sumokėtą pirkimo PVM nuo
visų šio pastato statybos sąnaudų ir, antra, pareigą mokėti PVM nuo visų išlaidų,
patiriamų naudojant minėtą pastatą.
Teisingumo Teismas konstatavo, jog valstybė narė nepažeidžia turimos
diskrecijos privatiems poreikiams naudojamos verslui skirto turto dalies
apmokestinamajam dydžiui nustatyti, numatydama atskaitos tikslinimą
reglamentuojančias taisykles. ETT taip pat pažymėjo, kad Šeštosios direktyvos
20 straipsnyje numatyto atskaitos tikslinimo laikotarpio trukmė tik ribotai galėjo
užkirsti kelią tam, kad galutinis vartojimas liks neapmokestintas tuo atveju, kai
yra leidžiamas privatiems poreikiams naudojamo verslui skirto nekilnojamo turto
apmokestinimo PVM paskirstymas per ilgesnį laikotarpį nei minėtas tikslinimo
laikotarpis.
Tačiau, anot Teisingumo Teismo, šis konstatavimas neturi būti suprantamas
kaip atimantis iš valstybių narių galimybę, nustatant taip privatiems poreikiams
naudojamo turto apmokestinamąją vertę, pasinaudoti metodu, kuris, kaip ir
minėto apmokestinimo paskirstymas per laikotarpį, atitinkantį atskaitos tikslinimo
laikotarpį, siekiant lygybės tarp apmokestinamųjų asmenų ir galutinių vartotojų,
leidžia išvengti, kiek tai įmanoma, neapmokestintų galutinio vartojimo situacijų tuo
atveju, kai apmokestinamasis asmuo perleidžia turtą nesumokant PVM. Teisingumo
Teismas taip pat paaiškino, jog žemės sklypo, ant kurio buvo pastatytas iš dalies
privatiems poreikiams naudojamas pastatas, įsigijimo sąnaudos buvo apmokestintos
PVM ir, priskirdamas šį žemės sklypą verslui, apmokestinamasis asmuo atskaitė
šį mokestį, todėl minėtos sąnaudos turi būti įtrauktos į šio privatiems poreikiams
naudojamo turto apmokestinamąją vertę.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
– 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių
narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio
sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10
d. Tarybos direktyva 95/7/EB, 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punktas turi būti
aiškinamas taip, kad jis nedraudžia to, jog pastato, kuris visas sudaro apmokestinamojo
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asmens verslui skirto turto dalį, dalies naudojimo privatiems poreikiams pridėtinės
vertės mokesčio apmokestinamąją vertę sudarytų pastato įsigijimo arba statybos
sąnaudų dalis, nustatyta pagal pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo
laikotarpio trukmę, numatytą minėtos direktyvos 20 straipsnyje.
Ši apmokestinamoji vertė turi apimti žemės sklypo, ant kurio pastatytas
pastatas, įsigijimo sąnaudas, kai šis įsigijimas buvo apmokestintas PVM ir
apmokestinamasis asmuo atskaitė šį mokestį.
Taip pat žr. ETT praktiką:
• 2006 m. birželio 1 d. prejudicinis sprendimas De Danske Bilimportører
prieš Skatteministeriet (C-98/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 11 straipsnio A dalies 2 punkto a
papunktis ir 3 punkto c papunktis – Apmokestinamoji vertė – Naujų
transporto priemonių registracijos mokestis.
Dėl Šeštosios direktyvos 11 straipsnio A dalies 2 punkto a papunkčio ir 3 punkto
c papunkčio išaiškinimo.
2.3.6. Atleidimas nuo mokesčio
2006 m. liepos 6 d. prejudicinis sprendimas byloje
Talacre Beach Caravan Sales prieš Commissioners of Customs & Excise (C-251/
05)
Dėl Šeštosios direktyvos, su pakeitimais, padarytais 1992 m. spalio 19 d. Tarybos
direktyva 92/77/EEB, 28 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimo.
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 28 straipsnis – Atleidimas nuo mokesčio
suteikiant teisę susigrąžinti sumokėtą mokestį – Prekių, kurioms nustatytas nulinis
mokesčio tarifas, pardavimas su įranga, kuriai taikomas standartinis mokesčio
tarifas – Nameliai-automobilio priekabos – Vienas tiekimas.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Jungtinėje Karalystėje įmonė Talacre Beach Caravan Sales Ltd. (toliau – ir
Talacre) užsiėmė verslu, susijusiu su namelių-automobilių priekabų eksploatavimu,
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įskaitant prekybą jais. Nameliai-automobilio priekabos paprastai buvo parduodami
įrengti, o jų pardavimo sąskaitose atskirai nurodoma jų kaina be pridėtinės vertės
mokesčio ir vidaus įrangos kaina su standartinio tarifo PVM. Talacre manymu,
namelių automobilio priekabų bei jų vidaus įrangos pardavimas buvo vienas
nedalomas tiekimas, kuriam turėjo būti taikomas vienas mokesčio tarifas, t. y. tas,
kuris taikomas pagrindiniam elementui – nameliams-automobilio priekaboms.
Šiuo atveju taikytinas mokesčio tarifas būtų buvęs nulinis, nes pagal Jungtinėje
Karalystėje taikomus teisės aktus toks tarifas taikomas Talacre tiekiamo tipo
nameliams-automobilio priekaboms.
Savo klausimu prašymą priimti preliminarų nutarimą pateikęs teismas klausė,
ar aplinkybė, kad tam tikros prekės yra vieno tiekimo, kurį sudaro pagrindinė prekė,
kuriai pagal valstybės narės teisės aktus taikomas atleidimas nuo mokesčio suteikiant
teisę susigrąžinti sumokėtą mokestį pagal Šeštosios direktyvos 28 straipsnio 2 dalį,
ir prekės, kurioms toks atleidimas pagal šiuos teisės aktus netaikomas, objektas,
yra kliūtis atitinkamai valstybei narei taikyti standartinį PVM tarifą šių neįtrauktų
prekių tiekimui.
Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad Šeštosios direktyvos 28 straipsnio
2 dalis suteikia valstybėms narėms teisę taikyti atleidimą nuo mokesčio, suteikiant
teisę susigrąžinti sumokėtą mokestį, numatydama nuo šios direktyvos 12 straipsnio
3 dalies, reglamentuojančios standartinį PVM tarifą, leidžiančią nukrypti nuostatą.
Nagrinėjamu atveju Šeštosios direktyvos 28 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos
sąlygos, susijusios su kartu su nameliais-automobilio priekabomis tiekiamoms
prekėms, įskaitant sąlygą, pagal kurią gali būti taikomas tik 1991 m. sausio 1 d.
galiojęs atleidimas nuo mokesčio, nebuvo įvykdytos. ETT teisėjų kolegija nurodė,
jog atleidimas nuo mokesčio, suteikiant teisę susigrąžinti už šias prekes sumokėtą
mokestį, išplėstų pačių namelių-automobilio priekabų tiekimui numatyto atleidimo
taikymo sritį. To pasekmė būtų ta, kad pagal nacionalinės teisės aktus nuo mokesčio
aiškiai neatleistos prekės vis tiek būtų atleidžiamos nuo mokesčio pagal Šeštosios
direktyvos 28 straipsnio 2 dalies a punktą.
Teisingumo Teismas paaiškino, kad Šeštosios direktyvos nuostatos,
nustatančios bendro principo išimtis, pagal kurį PVM renkamas už kiekvieną
apmokestinamojo asmens už atlygį atliekamą prekių tiekimą ar paslaugų teikimą,
turi būti aiškinamos siaurai. Tai, kad namelių-automobilio priekabų bei jų vidaus
įrangos tiekimas gali būti laikomas vienu tiekimu, šios išvados nepaneigia.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija)

209

nusprendė:
– tai, kad tam tikros prekės yra vieno tiekimo, kurį sudaro pagrindinė prekė,
kuriai pagal valstybės narės teisės aktus taikomas atleidimas nuo mokesčio, suteikiant
teisę susigrąžinti sumokėtą mokestį pagal Šeštosios direktyvos 28 straipsnio 2 dalį,
ir prekės, kurioms toks atleidimas pagal šiuos teisės aktus netaikomas, objektas,
nėra kliūtis atitinkamai valstybei narei taikyti standartinį PVM tarifą šių neįtrauktų
prekių tiekimui.
Taip pat žr. ETT praktiką:
• 2006 m. sausio 12 d. prejudicinis sprendimas Turn-und Sportunion
Waldburg prieš Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (C-246/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 13 straipsnio B skirsnio b punktas ir C
skirsnio a punktas – Nekilnojamojo turto nuomos atleidimas nuo mokesčio –
Mokesčių mokėtojui palanki pasirinkimo teisė – Ne pelno sporto asociacijos
– Sąlygos.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B skirsnio b punkto ir C skirsnio nuostatų
išaiškinimo.
• 2006 m. vasario 9 d. prejudicinis sprendimas Staatssecretaris van
Financiën prieš Kinderopvang Enschede (C-415/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimas nuo mokesčio – Paslaugų,
susijusių su socialine rūpyba ir socialine apsauga bei vaikų arba jaunimo
apsauga ir švietimu, teikimas.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies g–i punktų
išaiškinimo.
• 2006 m. balandžio 27 d. prejudicinis sprendimas H. A. Solleveld (C-443/
04), J. E. van den Hout-van Eijnsbergen (C-444/04) prieš Staatssecretaris
van Financiën (C-443/04 – C-444/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punktas
– Atleidimas nuo mokesčio – Sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia
gydytojai ir vidurinis bei pagalbinis medicinos personalas – Fizioterapeuto
ir psichoterapeuto teikiamos terapinio gydymo paslaugos – Tam tikros
valstybės narės vidurinio bei pagalbinio medicinos personalo apibrėžimas
– Diskrecija – Ribos.
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Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punkto išaiškinimo.
• 2006 m. gegužės 4 d. prejudicinis sprendimas Abbey National plc, Inscape
Investment Fund prieš Commissioners of Customs & Excise (C-169/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 13 straipsnio B dalies d punkto 6 papunktis
– Specialių investicinių fondų valdymas – Atleidimas nuo mokesčio –
„Valdymo“ sąvoka – Depozitoriumo funkcijos – Administracinio valdymo
funkcijų perdavimas.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B dalies a punkto išaiškinimo.
• 2006 m. birželio 8 d. prejudicinis sprendimas L.u.P. GmbH prieš
Finanzamt Bochum-Mitte (C-106/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimas nuo mokesčio – 13 straipsnio
A skirsnio 1 dalies b ir c punktai bei 2 dalies a punktas – Sveikatos priežiūros
paslaugos, kurias vykdo pagal viešąją teisę nereglamentuojami asmenys –
Sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia gydytojai – Bendrosios praktikos
gydytojų paskirti medicininiai laboratoriniai tyrimai, atlikti privatinės teisės
reglamentuojamoje laboratorijoje, esančioje ne sveikatos priežiūros įstaigoje
– Atleidimo nuo mokesčio sąlygos – Valstybių narių kompetencija – Ribos.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies b ir c punktų bei 2
dalies a punkto išaiškinimo.
• 2006 m. liepos 13 d. prejudicinis sprendimas United Utilities Plc. prieš
Commissioners of Customs & Excise (C-89/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 13 straipsnio B skirsnio f punktas –
Azartinių lošimų atleidimas nuo mokesčio – Taikymo sritis – ,,Call centre“
veikla.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B skirsnio f punkto išaiškinimo.
• 2006 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas Elmeka NE prieš Ypourgos
Oikonomikon (C-181/04 – C-183/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimas nuo mokesčio – 15 straipsnio
4 dalies a punktas, 5 ir 8 dalys – Jūrinių laivų nuomos atleidimas nuo
mokesčio – Taikymo sritis.
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos
direktyva 92/111/EEB, 15 straipsnio 4 dalies a punkto, 5 ir 8 dalių išaiškinimo
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bei teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principų išaiškinimo.
• 2006 m. gruodžio 7 d. prejudicinis sprendimas Administration de
l’enregistrement et des domaines prieš Eurodental Sàrl (C-240/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimai nuo mokesčio – 13 straipsnio
A skirsnio 1 dalies e punktas, 17 straipsnio 3 dalies b punktas ir 28c straipsnio
A skirsnio a punktas – Teisė į atskaitą – Dantų protezų gamyba ir taisymas
– Sandoriai Bendrijos viduje, susiję su valstybės narės teritorijoje nuo
mokesčio atleistais sandoriais – 28 straipsnio 3 dalies a punkte kartu su E
priedo 2 punktu numatyto nukrypstančio ir pereinamojo laikotarpio režimo
poveikis – Fiskalinio neutralumo principas – Dalinis PVM suderinimas.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies e punkto, 15 straipsnio
1–3 punktų, 17 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 28c straipsnio A skirsnio a punkto
išaiškinimo.
• 2006 m. gruodžio 14 d. prejudicinis sprendimas VDP Dental Laboratory
NV prieš Staatssecretaris van Financiën (C-401/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimas nuo mokesčio – 13 straipsnio
A skirsnio 1 dalies e punktas – Atleidimo nuo mokesčio taikymo sritis –
Dantų protezų gamyba ir tvarkymas per tarpininką, neturintį dantų gydytojo
ar dantų techniko kvaliﬁkacijos – Dantų techniko paslaugų įsigijimas pagal
subrangos sutartį.
Dėl Šeštosios direktyvos (iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos
direktyva 95/7/EB; OL L 102, p. 18) 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies e punkto
išaiškinimo.
• 2007 m. balandžio 19 d. prejudicinis sprendimas Velvet & Steel Immobilien
und Handels GmbH prieš Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel (C-455/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimo nuo mokesčio atvejai
– 13 straipsnio B skirsnio d punkto 2 papunktis – Sąvoka „įsipareigojimų
prisiėmimas“ – Įsipareigojimas atnaujinti nekilnojamąjį turtą – Atsisakymas
atleisti nuo mokesčio.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B skirsnio d punkto 2 papunkčio
išaiškinimo.
• 2007 m. birželio 14 d. prejudicinis sprendimas Werner Haderer prieš
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Finanzamt Wilmersdorf (C-445/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimas nuo mokesčio – 13 straipsnio
A skirsnio 1 dalies j punktas – Privačios mokytojo pamokos, per kurias
mokoma mokyklinių arba universitetinių dalykų – Mokymas suaugusiųjų
švietimo centrų organizuojamuose kursuose – Tiesioginių sutartinių
santykių su mokiniais nebuvimas.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies j punkto išaiškinimo.
• 2007 m. birželio 14 d. prejudicinis sprendimas Horizon College prieš
Staatssecretaris van Financiën (C-434/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Atleidimo nuo mokesčio atvejai – 13
straipsnio A skirsnio 1 dalies i punktas ir 2 dalis – Vienos švietimo įstaigos
įdarbinto dėstytojo siuntimas už atlygį į priimančią švietimo įstaigą.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies i punkto išaiškinimo.
• 2007 m. birželio 21 d. prejudicinis sprendimas Ludwig prieš Finanzamt
Luckenwalde (C-453/05)
Terminai: Šeštoji direktyva – PVM – Sąvoka „derybų dėl paskolos
sandoris“.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B skirsnio d punkto 1 papunkčio (jame
įtvirtintos sąvokos „derybos dėl paskolos“) išaiškinimo.
• 2007 m. birželio 28 d. prejudicinis sprendimas byloje JP Morgan Fleming
Claverhouse Investment Trust ir The Association of Investment Trust
Companies prieš The Commisioners of HM Revenue and Customs (C363/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 13 straipsnio B skirsnio d punkto 6
papunktis – Atleidimas nuo mokesčio – Specialūs investiciniai fondai
– Sąvoka – Valstybių narių apibrėžimas – Diskrecija – Ribos – Pastovaus
kapitalo fondai.
Dėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B skirsnio d punkto 6 papunkčio
išaiškinimo.
2. 3.7. PVM atskaita
A. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas
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2007 m. kovo 15 d. prejudicinis sprendimas byloje
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH prieš Ministero delle Finanze (C-35/05)
Dėl Aštuntosios direktyvos 2 ir 5 straipsnių išaiškinimo.
Terminai: Aštuntoji PVM direktyva – 2 ir 5 straipsniai – Apmokestinamieji asmenys,
kurie nėra įsisteigę šalies teritorijoje – Nepagrįstai sumokėtas mokestis – Grąžinimo
tvarka.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 1979 m. gruodžio 6 d.
Aštuntosios Tarybos direktyvos 79/1072/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių
įstatymų suderinimo – Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems
asmenims, kurie nėra įsisteigę šalies teritorijoje, tvarka (OL L331, p. 11, toliau –
Aštuntoji direktyva) 2 ir 5 straipsnių išaiškinimu.
Ginčas nacionaliniame teisme kilo tarp bendrovės Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH (toliau – ir Reemtsma) ir Finansų ministerijos (Ministero delle Finanze) dėl
pastarosios atsisakymo grąžinti Reemtsma pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir
PVM), kurį ji sumokėjo už jai suteiktas reklamos ir rinkodaros paslaugas Italijoje,
dalį.
Reemtsma – bendrovė, kurios būstinė Vokietijoje, nebuvo įsisteigusi Italijoje.
1994 m. Italijos bendrovė jai suteikė reklamos ir rinkodaros paslaugas, už kurias
pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodė 175 022 025 ITL PVM sumą. PVM Reemtsma
pervedė į Italijos biudžetą. Vėliau Reemtsma pareikalavo grąžinti dviejų už 1994
m. sumokėtų PVM sumų, kurias, jos manymu, ji nepagrįstai sumokėjo, dalį, nes
nagrinėjamos paslaugos buvo suteiktos apmokestinamajam asmeniui, kuris buvo
įsisteigęs ne Italijoje, o kitoje valstybėje narėje – šiuo atveju Vokietijoje, – todėl
PVM turėjo būti sumokėtas šioje valstybėje narėje. Nacionalinės mokesčių
institucijos grąžinti mokesčius atsisakė, todėl Reemtsma šį atsisakymą ginčijo Italijos
teismuose.
Pirmuoju klausimu į Teisingumo Teismą kreipęsis nacionalinis teismas iš
esmės klausė, ar Aštuntosios direktyvos 2 ir 5 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad
PVM, kuris neturi būti sumokėtas ir paslaugų gavėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje
nurodytas klaidingai, o paskui sumokėtas į nacionalinį biudžetą paslaugų teikimo
vietoje, gali būti grąžintas.

214

Atsakydamas į minėtąjį klausimą, Teisingumo Teismas priminė, kad bendroje
PVM sistemoje nėra aiškiai numatytas atvejis, kai toks mokestis klaidingai nurodytas
sąskaitoje faktūroje. Aštuntosios direktyvos 2 straipsnyje numatyta, kad kiekviena
valstybė narė, atsižvelgdama į toliau išvardytas sąlygas, visiems apmokestinamiesiems
asmenims, neįsisteigusiems jos teritorijoje, tačiau įsisteigusiems kitoje valstybėje
narėje, grąžina visą PVM, jų sumokėtą už kitų apmokestinamųjų asmenų šalies
teritorijoje jiems suteiktas paslaugas ar patiektą kilnojamąjį turtą arba už į šalį
importuotas prekes, jei tos prekės naudojamos Šeštosios direktyvos 17 straipsnio
3 dalies a ir b punktuose nurodytai veiklai arba teikiant paslaugas, nurodytas 1
straipsnio b punkte.
Teisingumo Teismas nurodė, jog leidžiama taikyti teisę į PVM atskaitą tik
tų mokesčių atžvilgiu, kurie turi būti sumokėti, t. y. mokesčių, susijusių su PVM
apmokestinamu sandoriu, arba sumokėtų tiek, kiek jų turėjo būti sumokėta. Pagal
Šeštosios direktyvos 21 straipsnio 1 dalies c punktą, teisė į atskaitą netaikoma PVM,
kuris turi būti sumokėtas tik todėl, kad jis jau yra nurodytas sąskaitoje faktūroje.
Pagal Aštuntosios direktyvos 5 straipsnio pirmąją pastraipą pridėtinės vertės
mokestis grąžinamas laikantis Šeštosios direktyvos 17 straipsnyje, taikomame PVM
grąžinančioje valstybėje narėje, nurodytų sąlygų. Aštuntąja direktyva nesiekiama
pakeisti Šeštąja direktyva nustatytos sistemos. Be to, Aštuntąja direktyva siekiama
nustatyti valstybėje narėje apmokestinamųjų asmenų, įsisteigusių kitoje valstybėje
narėje, sumokėto PVM grąžinimo tvarką. Taigi ja siekiama suderinti Šeštosios
direktyvos 17 straipsnio 3 dalyje nustatytą teisę susigrąžinti mokestį. Kadangi teisė
į atskaitą minėto 17 straipsnio prasme negali būti taikoma sąskaitoje faktūroje
klaidingai nurodytam ir paskui sumokėtam į nacionalinį biudžetą PVM, ETT
konstatavo, kad šis PVM negali būti grąžintas pagal Aštuntosios direktyvos
nuostatas.
Remdamasis šiais argumentais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija)
nusprendė:
– 1979 m. gruodžio 6 d. Aštuntosios Tarybos direktyvos 79/1072/EEB dėl
valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų suderinimo – Pridėtinės vertės
mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę šalies
teritorijoje, tvarka (OL L331, p. 11, toliau – Aštuntoji direktyva) 2 ir 5 straipsniai
turi būti aiškinami taip, kad pridėtinės vertės mokestis, kurio nereikia sumokėti
ir kuris yra klaidingai nurodytas paslaugos gavėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje,
vėliau sumokėtas į nacionalinį biudžetą, negali būti grąžintas.
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Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš
esmės klausė, ar tokiomis aplinkybėmis, kokios buvo pagrindinėje byloje, pakako,
kad paslaugų gavėjas turėtų teisę reikalauti paslaugos teikėjo, kuris šį mokestį
klaidingai nurodė sąskaitoje faktūroje, grąžinti PVM, kai pastarasis savo ruožtu gali
reikalauti jį grąžinti mokesčių institucijos, arba – ar toks paslaugos gavėjas privalo
pateikti reikalavimą tiesiogiai šiai mokesčių institucijai.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija)
nusprendė:
– tik paslaugų teikėjas gali būti laikomas PVM apmokestinamu asmeniu
valstybės narės, kurios teritorijoje teikiamos paslaugos, mokesčių institucijų
atžvilgiu, išskyrus aiškiai Šeštosios direktyvos 21 straipsnio 1 punkto nuostatose
nurodytus atvejus.
Teisingumo Teismas nurodė, kad nesant mokesčių grąžinimą
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, kiekviena valstybė narė savo vidaus teisės
sistemoje turi numatyti šios teisės įgyvendinimo sąlygas, kurios turi atitikti lygybės
ir veiksmingumo principus, t. y. šios sąlygos turi būti ne mažiau palankios nei
panašiems reikalavimams pagal vidaus teisę taikomos sąlygos ir neturi būti tokios,
kad Bendrijos teisės suteiktų teisių įgyvendinimas taptų praktiškai neįmanomas.
ETT taip pat paaiškino, kad neutralumo, veiksmingumo ir nediskriminavimo
principai nedraudžia nacionalinių teisės aktų, pagal kuriuos tik paslaugų teikėjas
gali prašyti grąžinti nepagrįstai kaip pridėtinės vertės mokestį į nacionalinį biudžetą
sumokėtas sumas, o paslaugų gavėjas gali paslaugos teikėjui civiline tvarka pareikšti
ieškinį dėl nepagrįstai sumokėto mokesčio išieškojimo.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija)
nusprendė:
– jei neįmanoma arba pernelyg sudėtinga susigrąžinti pridėtinės vertės
mokestį (ypač prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo nemokumo atveju), valstybės
narės turi numatyti priemones, kurios leistų paslaugų gavėjui susigrąžinti sąskaitoje
faktūroje klaidingai nurodytą mokestį siekiant laikytis veiksmingumo principo.
Taip pat žr. ETT praktiką:
• 2007 m. birželio 28 d. prejudicinis sprendimas Planzer Luxembourg prieš
Bundeszentralamt für Steuern (C-73/06)
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Terminai: Šeštoji PVM direktyva − 17 straipsnio 3 ir 4 dalys − PVM grąžinimas
− Aštuntoji PVM direktyva − PVM grąžinimas apmokestinamiesiems
asmenims, kurie nėra įsisteigę šalies teritorijoje − 3 straipsnio b punktas ir 9
straipsnio antroji pastraipa − B priedas − Mokesčio mokėtojo pažymėjimas
− Teisinė reikšmė − Tryliktoji PVM direktyva − PVM grąžinimas
apmokestinamiems asmenims, kurie nėra įsisteigę Bendrijos teritorijoje − 1
straipsnio 1 punktas − Ekonominės veiklos vietos sąvoka.
Dėl Aštuntosios direktyvos 3 straipsnio b punkto ir 9 straipsnio antrosios
pastraipos bei Tryliktosios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.
B. Teisė į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą
Žr. ETT praktiką:
• 2006 m. kovo 30 d. prejudicinis sprendimas Uudenkaupungin kaupunki
(C-184/04)
Terminai: PVM – Pirkimo mokesčio atskaita – Ilgalaikis turtas –
Nekilnojamasis turtas – Atskaitų tikslinimas.
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos
direktyva 95/7/EB (OL L 102, p. 18), 13 straipsnio C dalies b punkto, 17
straipsnio 6 dalies antrosios pastraipos ir 20 straipsnio išaiškinimo.
• 2006 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas Stradasfalti Srl prieš
Agenzia delle Entrate – Uﬃcio di Trento (C-228/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 17 straipsnio 7 dalis ir 29 straipsnis –
Teisė į pirkimo PVM atskaitą.
Dėl Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 7 dalies išaiškinimo.
• 2007 m. vasario 8 d. prejudicinis sprendimas Investrand BV prieš
Staatssecretaris van Financiën (C-435/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 17 straipsnio 2 dalis – Teisė į atskaitą –
Išlaidos, susijusios su konsultavimo paslaugomis, kuriomis buvo naudojamasi
per arbitražo procedūrą dėl skolinio reikalavimo, kuris yra įmonės turto
dalis, bet atsirado prieš tai, kai kreditorius buvo apmokestintas PVM, sumos
nustatymo.
Dėl Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies išaiškinimo.
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• 2007 m. birželio 7 d. prejudicinis sprendimas Rizeni Letoveho Provozu
prieš Bundesamt für Finanzen (C-335/05)
Terminai: Tryliktoji PVM direktyva – 2 straipsnio 2 dalis – GATS – Šaliai
taikomo didžiausio palankumo sąlyga – Antrinės Bendrijos teisės aiškinimas,
atsižvelgiant į Bendrijos sudarytus tarptautinius susitarimus.
Dėl 1986 m. lapkričio 17 d. Tryliktosios Tarybos direktyvos 86/560/EEB
dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų suderinimo – pridėtinės
vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra
įsisteigę Bendrijos teritorijoje, tvarkos (OL L 326, p. 40) 2 straipsnio 2 dalies
išaiškinimo.
2.3.8. Piktnaudžiavimas
2006 m. sausio 12 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03), Bond House Systems
Ltd (C-484/03) prieš Commissioners of Customs & Excise
Dėl 1967 m. balandžio 11 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 67/227/EEB dėl valstybių
narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo (OL L 71, 1967,
p. 1301), iš dalies pakeistos Šeštąja Tarybos direktyva 77/388/EEB ir dėl Šeštosios
direktyvos 77/388/EEB, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva
95/7/EB (OL L 102, p. 18), išaiškinimo.
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys
ir 5 straipsnio 1 dalis – Sumokėto pirkimo PVM atskaitymas – Ekonominė veikla
– Mokesčio mokėtojas veikiantis kaip toks – Prekių tiekimas – Tiekimo grandinės,
kurioje yra pareigų nevykdantis ūkio subjektas arba neteisėtai PVM mokėtojo kodą
naudojantis ūkio subjektas, dalimi esantis sandoris – Karuselinis sukčiavimas.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymai Teisingumo Teismui buvo pateikti trijose bylose, atitinkamai,
Optigen Ltd (toliau – ir Optigen), Fulcrum Electronics Ltd (toliau – ir Fulcrum) ir
Bond House Systems Ltd (toliau – ir Bond House) prieš Commissioners of Customs
& Excise (Muitų ir akcizų komisarai, toliau – ir Commissioners) dėl pastarųjų
sprendimų atmesti prašymus grąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą Jungtinėje
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Karalystėje perkant mikroprocesorius, kurie vėliau buvo eksportuoti į kitą valstybę
narę.
Pirmose dviejose pagrindinėse bylose nustatyta, kad bendrovių Optigen
Fulcrum ir Bond House pagrindinė veikla buvo mikroprocesorių pirkimas iš
Jungtinėje Karalystėje įsteigtų bendrovių ir pardavimas kitose valstybėse narėse
įsisteigusiems pirkėjams. Minėtosios bendrovės netyčia tapo kelių karuselinio
sukčiavimo sandorių dalyviais.
Commissioners atmetė PVM deklaracijas, pateiktas bendrovių Optigen
ir Fulcrum, remdamiesi tuo, kad atitinkami pirkimai ir pardavimai neturėjo
ekonominio pagrindo bei nebuvo jokios ekonominės veiklos dalis, ir atsisakė šioms
bendrovėms grąžinti PVM.
Trečioji įmonė Bond House – tai Anglijoje ir Velse įsteigta įmonė, prekiaujanti
kompiuterių dalimis. Didžiausia jos verslo dalimi, vertės prasme, buvo procesorių
lustų (toliau – ir CPU) pirkimas urmu iš prekiautojų, registruotų Jungtinėje
Karalystėje, o vėliau parduodamų prekiautojams, registruotiems PVM mokėtojais
kitose valstybėse narėse. 2002 m. gegužės mėn., prekiaudama, kaip ir anksčiau,
Bond House atliko daug CPU pirkimų ir pardavimų. Iš jų 51 sandoris, sudarantis
maždaug 99% Bond House mėnesinės apyvartos, buvo kitose valstybėse narėse.
Kiekvienu atveju Bond House prekės buvo perkamos už rinkos kainą, papildomai
sumokant PVM, o užsienio klientams jas pristatant už šiek tiek didesnę kainą, nei
sumokėta. Dėl šio tiekimo, kuriam turėjo būti taikomas nulinis PVM, prašymą
grąžinti pirkimo PVM Commissioners atmetė dėl 27 pirkimų.
Visais minėtais atvejais nagrinėjami sandoriai buvo tiekimo grandinės dalis,
kurioje bendrovėms ieškovėms pagrindinėse bylose nežinant dalyvavo savo pareigų
nevykdęs ūkio subjektas, kuris privalėjo sumokėti PVM, bet dingo jo nesumokėjęs
mokesčio administratoriui, arba ūkio subjektas, neteisėtai naudojęs PVM mokėtojo
kodą – tai yra, ne jam priklausantį kodą. Šiuos veiksmus Commissioners įvertino
kaip karuselinį sukčiavimą.
Teisingumo Teismo pirmininko nutartimis bylos C-354/03, C-355/03 ir
C-484/03 buvo sujungtos.
Teisingumo Teismo buvo prašoma išsiaiškinti:
– ar sandoriai, tokie, kaip nagrinėjami pagrindinėse bylose, kurie patys nėra
PVM sukčiavimas, bet kurie yra tiekimų grandinės, kurios kitas sandoris, atliktas
prieš jį ar po jo, yra sukčiavimas, jei pirmuosius sandorius įvykdęs ūkio subjektas
to nežinojo ir (ar) negalėjo žinoti, yra mokesčių mokėtojo, veikiančio kaip tokio,
atliktas prekių tiekimas ir ekonominė veikla Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1
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dalies ir 5 straipsnio 1 dalies prasme.
– Ar esant tokioms aplinkybėms minėto ūkio subjekto teisė atskaityti
sumokėtą pirkimo PVM gali būti ribojama.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal Šeštosios direktyvos 5 straipsnio
1 dalį, prekių tiekimas yra teisės kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu
perdavimas, o pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, ši nuostata
apima visus vienos šalies materialaus turto perdavimo kitai šaliai, suteikiant teisę
juo disponuoti kaip savininkui, sandorius. Pagal Šeštosios direktyvos 4 straipsnio
1 dalį, apmokestinamasis asmuo yra bet kuris asmuo, savarankiškai vykdantis
ekonominę veiklą, nesvarbu, koks šios veiklos tikslas ar rezultatas. Vadovaujantis
ETT praktika, apmokestinamasis asmuo veikia kaip toks, kai jis vykdo sandorius
savo apmokestinamos veiklos ribose. Ekonominės veiklos sąvoka pateikiama
Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią ji apima „visokią“ gamintojų,
prekiautojų ir kitų paslaugas teikiančių asmenų veiklą. Vadovaujantis Teisingumo
Teismo ir Pirmosios Instancijos Teismo praktika, minėtoji sąvoka apima visus
gamybos, prekybos ir paslaugų teikimo etapus.
Teisingumo Teismas nustatė, kad apmokestinamojo asmens, ekonominės
veiklos ir apmokestinamųjų sandorių sąvokų išaiškinimų analizė rodo, kad šios
sąvokos yra objektyvaus pobūdžio ir taikomos nepriklausomai nuo atitinkamų
sandorių tikslų ir rezultatų.
Teisingumo Teismas nurodė, kad mokesčių administratoriaus pareiga atlikti
tyrimą, kad nustatytų mokesčio mokėtojo ketinimus, prieštarauja bendrosios PVM
sistemos tikslams užtikrinti teisinį saugumą ir supaprastinti PVM taikymui būdingus
veiksmus, atsižvelgiant, išskyrus ypatingus atvejus, į atitinkamų sandorių objektyvų
pobūdį. Mokesčių administratoriaus pareiga nustatyti, ar nagrinėjamas sandoris yra
mokesčių mokėtojo, veikiančio kaip tokio, atliktas tiekimas ir ekonominė veikla,
įvertinant kito, nei atitinkamas mokesčio mokėtojas, ūkio subjekto, dalyvaujančio
toje pačioje grandinėje, galimus ketinimus sukčiauti, apie kuriuos šis mokesčių
mokėtojas nežinojo ir negalėjo žinoti, kitame šios grandinės sandoryje, atliktame
prieš ar po minėto mokesčių mokėtojo sandorį, a fortiori prieštarautų minėtiems
tikslams.
ETT pažymėjo, kad kiekvienas sandoris turi būti svarstomas atskirai, o
kiekvieno konkretaus sandorio pobūdis tiekimo grandinėje neturi kisti, atsižvelgiant
į ankstesnius arba vėlesnius įvykius.
Buvo atkreiptas dėmesys, kad teismų praktika, pagal kurią mokesčių mokėtojo
statusas galutinai įgyjamas tik kai suinteresuotas asmuo geranoriškai paskelbia
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ketinimą vykdyti numatytą ekonominę veiklą, susijusi su ketinimo pradėti, taigi ir
vykdyti ekonominę veiklą, klausimu, o ne su šios veiklos siekiamu galutiniu tikslu.
ETT nurodė, kad, Teisingumo Teismo praktika, susijusi su PVM netaikymu
neteisėtiems sandoriams, taikytina toms prekėms, kurios dėl jų pačių pobūdžio ar jų
konkrečių savybių negali būti naudojamos teisėtoje prekyboje ar būti ekonominės
grandinės dalimi, o apibendrinta teisėtų ir neteisėtų sandorių diferenciacija
prieštarauja ﬁskalinio neutralumo principui. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad
vien aplinkybės, kad veiksmai laikytini teisės pažeidimu, neužtenka pateisinti
apmokestinimo išimtį. Tokia išimtis gali būti taikoma tik speciﬁnėse situacijose,
kuriose dėl konkrečių prekių ar paslaugų savybių teisėtas ir neteisėtas ekonominiai
sektoriai negali konkuruoti.
Nagrinėjamose bylose minėtosios aplinkybės nenustatytos. Teisingumo
Teismas konstatavo, kad sandoriai, tokie kaip ginčijami pagrindinėse bylose, kurie
patys nėra PVM sukčiavimas, yra mokesčių mokėtojo, veikiančio kaip tokio, atliktas
prekių tiekimas ir ekonominė veikla Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies, 4
straipsnio ir 5 straipsnio 1 dalies prasme, nes atitinka objektyvius kriterijus,
kuriais pagrįstos minėtos sąvokos, neatsižvelgiant į kito nei atitinkamas mokesčių
mokėtojas toje pačioje tiekimų grandinėje dalyvaujančio ūkio subjekto ketinimus ir
(arba) galimo kito ankstesnio ar vėlesnio nei minėto mokesčio mokėtojo sandorio,
esančio šios tiekimų grandinės dalimi, apgaulingą pobūdį, apie kurį šis mokesčių
mokėtojas nežinojo ir negalėjo žinoti.
ETT nurodė, kad mokesčių mokėtojo, vykdančio tokius sandorius, teisei
atskaityti sumokėtą pirkimo PVM neturėtų daryti įtakos aplinkybė, kad tiekimų
grandinėje, kurioje yra jo sandoriai, šiam mokesčių mokėtojui nežinant ar negalint
žinoti, ankstesnis ar vėlesnis nei jo atliktas sandoris yra sukčiavimas.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
– sandoriai, tokie, kaip ginčijami pagrindinėse bylose, kurie patys nėra
sukčiavimas, yra mokesčių mokėtojo, veikiančio kaip tokio, atliktas prekių tiekimas
ir ekonominė veikla 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/
EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės
vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 1995
m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB, 2 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio
ir 5 straipsnio 1 dalies prasme, nes atitinka objektyvius kriterijus, kuriais pagrįstos
minėtos sąvokos, neatsižvelgiant į kito, nei atitinkamas mokesčių mokėtojas, ūkio
subjekto, dalyvaujančio toje pačioje tiekimų grandinėje ketinimus ir (ar) į galimai
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apgaulingą kito šios grandinės sandorio, ankstesnio ar vėlesnio nei minėto mokesčių
mokėtojo sandoris, pobūdį, apie kurį šis mokesčių mokėtojas nežinojo ir negalėjo
žinoti. Mokesčių mokėtojo, atliekančio tokius sandorius, teisei atskaityti sumokėtą
pardavimo PVM neturi daryti įtakos faktas, kad tiekimų grandinėje, kurios dalis yra
jo sandoriai, šiam mokesčių mokėtojui nežinant ir negalint žinoti, kitas sandoris,
ankstesnis ar vėlesnis nei jo atliktas, yra PVM sukčiavimas.
Teisingumo Teismas paaiškino, kad atsižvelgiant į pateiktą atsakymą į pirmą
klausimą, į kitus klausimus atsakyti nebereikėjo.
2006 m. vasario 21 d. prejudicinis sprendimas byloje
Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property
Investments Ltd prieš Commissioners of Customs & Excise (C-255/02) [Didžioji
kolegija]
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva
95/7/EB (OL L 102, p. 18), išaiškinimo.
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys,
5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalis – Ekonominė veikla – Prekių tiekimas –
Paslaugų teikimas – Piktnaudžiavimas – Sandoriai, kurių vienintelis tikslas įgyti
mokesčio pranašumą.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas byloje tarp Halifax plc,
Leeds Permanent Development Services Ltd ir County Wide Property Investments Ltd
prieš Commissioners of Customs & Excise (toliau – ir Commissioners) dėl pastarosios
atsisakymo tenkinti Leeds Development ir County prašymus grąžinti arba sumažinti
pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM) arba atleisti nuo jo.
Nagrinėjant bylą nacionaliniame teisme buvo nustatyta, jog tarp Halifax plc
(banko įstaigos) ir jai visiškai priklausančių jos dukterinių bendrovių galimai vien
siekiant mokestinės naudos buvo sudarinėjami įvairūs sandoriai (paslaugų teikimo,
nekilnojamojo turto nuomos, paskolos ir kt.).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausė, ar tokie
sandoriai, kokie buvo nagrinėjami pagrindinėje byloje, buvo prekių tiekimas arba
paslaugų teikimas ir ekonominė veikla Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punkto,
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4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies prasme, jei jie
buvo vykdomi dėl vienintelio tikslo – įgyti mokestinį pranašumą – neturint kito
ekonominio tikslo.
Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog vadovaujantis Teisingumo
Teismo praktika sąvokos „ekonominė veikla“ taikymo srities apimtis ir jos
objektyvus pobūdis gali būti patvirtinama ta prasme, kad vertinama pati veikla,
neatsižvelgiant į jos tikslus ar rezultatus. Sąvokos „prekių tiekimai“ ir „paslaugų
teikimai“, apibūdinančios apmokestinamuosius sandorius Šeštosios direktyvos
prasme, yra objektyvaus pobūdžio ir taikomos neatsižvelgiant į atitinkamų sandorių
tikslus ir rezultatus. Šie kriterijai nėra tenkinami tuomet, kada vengiama mokesčių,
pavyzdžiui, pateikiant melagingas deklaracijas arba netinkamai išrašant sąskaitas,
o tai reiškia, kad atsakant į klausimą, ar atitinkamas sandoris vykdomas vieninteliu
tikslu įgyti mokestinį pranašumą, jokios reikšmės neturi tai, ar jis yra prekių
tiekimas, ar paslaugų teikimas bei ekonominė veikla.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
– tokie sandoriai kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje yra prekių tiekimas
arba paslaugų teikimas bei ekonominė veikla Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1
dalies, 4 straipsnio 1 ir 2 dalies, 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies prasme,
jei jie atitinka objektyvius kriterijus, kuriais grindžiamos minėtos sąvokos, net kai
jie yra vykdomi vieninteliu tikslu įgyti mokestinį pranašumą neturint jokio kito
ekonominio tikslo.
Antru klausimu iš esmės buvo klausiama, ar Šeštoji direktyva turi būti
aiškinama taip, kad jai prieštarauja apmokestinamojo asmens teisė atskaityti už
pirkimus sumokėtą PVM, jei piktnaudžiaujama sandoriais, kuriais grindžiama ši
teisė.
Teisingumo Teismas konstatavo, jog šioje byloje iškeltos problemos
tam tikra prasme priklausė nuo nacionalinio reglamentavimo, kuriuo
apmokestinamajam asmeniui, vykdančiam tiek apmokestinamuosius sandorius,
tiek neapmokestinamuosius sandorius arba tik apmokestinamuosius sandorius,
leidžiama perleisti nekilnojamojo turto nuomą kitai jos kontroliuojamai įmonei,
turinčiai teisę pasirinkti šio turto nuomos apmokestinimą ir tokiu būdu atskaityti
visą PVM už pirkimus, sumokėtą nuo statybos ir remonto darbų išlaidų.
Pagal nusistovėjusią teismų praktiką apmokestinamieji asmenys negali apgaule
arba piktnaudžiaudami remtis Bendrijos teisės aktais. Vis dėlto Bendrijos teisės aktų
taikymas neturėtų būti išplėstas tiek, kad apimtų ūkio subjektų piktnaudžiavimą,
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t. y. sandorius, kurie sudaromi ne įprastinėje komercinėje veikloje, bet vieninteliu
tikslu – įgyti Bendrijos teisės numatytą naudą piktnaudžiaujant. Šis draudimo
piktnaudžiauti principas taikomas taip pat ir PVM sričiai.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad rinkdamasis atleistus nuo mokesčio
arba apmokestinamuosius sandorius verslininkas gali remtis faktorių visuma.
Apmokestinamajam asmeniui turint galimybę pasirinkti iš dviejų sandorių, Šeštoji
direktyva nereikalauja iš jo pasirinkti didžiausią PVM sumą lemiančio sandorio.
Priešingai, apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti tokį savo veiklos planą,
kad sumažintų savo mokestinę skolą.
Teisingumo Teismas nurodė, kad piktnaudžiavimo PVM srityje
pripažinimui reikalaujama, pirma, kad nagrinėjamais sandoriais, neatsižvelgiant
į formalų atitinkamų Šeštosios direktyvos nuostatų ir šią direktyvą į nacionalinę
teisę perkeliančių nacionalinės teisės aktų taikymą, būtų įgyjamas mokestinis
pranašumas, kurio suteikimas prieštarautų šiomis nuostatomis siekiamam tikslui.
Objektyvių požymių visuma taip pat turi patvirtinti, kad nagrinėjamų sandorių
pagrindinis tikslas būtų mokestinio pranašumo įgijimas. Draudimas piktnaudžiauti
neturi reikšmės, jei nagrinėjami sandoriai gali būti pateisinami kitaip nei paprastu
mokesčio pranašumo įgijimu.
Teisingumo Teismas pabrėžė, jog nacionalinis teismas turi įvertinti pagal
nacionalinės teisės įrodymų vertinimo taisykles, kiek jos nekenkia Bendrijos teisės
veiksmingumui, ar pagrindinėje byloje yra šių piktnaudžiavimo požymių. ETT
nurodė, jog nacionalinis teismas turi įvertinti realų nagrinėjamų sandorių turinį
ir paskirtį. Tai darydamas jis gali atsižvelgti į visiškai dirbtinį šių sandorių pobūdį
bei į teisinius, ekonominius ir (arba) asmeninius mokesčio sumažinimo plane
dalyvaujančių subjektų ryšius.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
– Šeštoji direktyva turi būti aiškinama taip, jog jai prieštarauja mokesčio
mokėtojo teisė atskaityti už pirkimus sumokėtą PVM, jei piktnaudžiaujama
sandoriais, kuriais grindžiama ši teisė. Piktnaudžiavimo pripažinimui reikalaujama,
pirma, kad nagrinėjamais sandoriais, neatsižvelgiant į formalų atitinkamų Šeštosios
direktyvos nuostatų ir šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės
teisės aktų taikymą, būtų įgyjamas mokestinis pranašumas, kurio suteikimas
prieštarautų šiomis nuostatomis siekiamam tikslui. Antra, objektyvių požymių
visuma taip pat turi patvirtinti, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas būtų
mokestinio pranašumo įgijimas.

224

Galiausiai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausė,
kokiomis aplinkybėmis galima susigrąžinti PVM, jei nustatytas piktnaudžiavimas.
Teisingumo Teismas, atsakydamas į šį klausimą paaiškino, jog Šeštojoje
direktyvoje nėra nė vienos nuostatos dėl PVM susigrąžinimo. Nurodė, kad šioje
direktyvoje, t. y. jos 20 straipsnyje, tik apibrėžiamos sąlygos, kurias reikia įvykdyti,
kad prekių arba paslaugų gavėjui galima būtų suteikti mokesčio už pirkimus
atskaitą. Sąlygas, kuriomis valstybės iždas a posteriori gali susigrąžinti PVM,
laikydamosi Bendrijos teisės nustatytų ribų, turi nustatyti valstybės narės, tačiau
priemonės, kurių pagal Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 8 dalį valstybės narės
gali imtis, siekdamos užtikrinti teisingą apmokestinimą mokesčiu ir užkirstų kelią
sukčiavimui, turi neviršyti to, kas yra būtina pasiekti šiuos tikslus.
Teisingumo Teismas taip pat priminė, jog piktnaudžiavimo nustatymas
turi lemti ne baudą, kurios paskyrimui būtinas aiškus ir nedviprasmiškas teisinis
pagrindas, bet paprasčiausią pareigą iš dalies ar visiškai atlyginti nepagrįstai įgytas
už pirkimus sumokėto PVM atskaitas.
Mokesčių inspekcija turi teisę atgaline data reikalauti atlyginti sumas, atskaitytas
pagal kiekvieną sandorį, kurį ji pripažįsta sudarytu piktnaudžiaujant. Ji taip pat
turi pašalinti visus mokesčius, kuriais apmokestintas pirkimo sandoris, mokesčius,
kuriais atitinkamas apmokestinamasis asmuo buvo dirbtinai apmokestintas pagal
mokestinės naštos sumažinimo planą, ir prireikus turi atlyginti visą permoką; leisti
apmokestinamajam asmeniui, kuris, nesant sandorių, sudarytų piktnaudžiaujant,
būtų buvęs gavėju pagal pirmąjį sandorį, sudarytą nepiktnaudžiaujant, pagal Šeštosios
direktyvos nustatytą tvarką atskaityti PVM, tenkantį šiam pirkimo sandoriui.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
– nustačius piktnaudžiavimą, piktnaudžiavimą sudarantys sandoriai turi būti
apibrėžti iš naujo taip, kad būtų atkurta situacija, kuri būtų egzistavusi nesant tokių
sandorių.
2006 m. liepos 6 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Axel Kittel prieš Belgijos valstybę (C-439/04) ir Belgijos valstybė prieš Recolta
Recycling SPRL (C-440/04)
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva
95/7/EB (OL L 102, p. 18), išaiškinimo.
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Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Už pirkimus sumokėto PVM atskaita –
Karuselinis sukčiavimas – Pirkimo-pardavimo sutartis, kuri pagal nacionalinę teisę
yra absoliučiai negaliojanti.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
Prejudicinis sprendimas priimtas dvejose sujungtose bylose. Prašymai
Teisingumo Teismui buvo pateikti nagrinėjant bylas tarp, atitinkamai, A. Kittel bei
Recolta Recycling SPRL (toliau – ir Recolta) ir Belgijos valstybės dėl Belgijos mokesčių
administratoriaus atsisakymo pripažinti teisę atskaityti pirkimo pridėtinės vertės
mokestį, sumokėtą už į karuselinį sukčiavimą įtrauktus sandorius.
Abiejose iš sujungtų bylų nacionaliniai teismai Teisingumo Teismo iš esmės
klausė, ar, kai prekės tiekiamos apmokestinamajam asmeniui, kuris nežinojo
ir negalėjo žinoti, jog atitinkamas sandoris įtrauktas į pardavėjo sukčiavimą,
Šeštosios PVM direktyvos 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia
nacionalinės teisės taisyklę, numatančią, jog panaikinus pirkimo-pardavimo
sutartį vadovaujantis civilinės teisės nuostata, pagal kurią ši sutartis yra absoliučiai
negaliojanti, nes prieštarauja viešajai tvarkai dėl pardavėjui priskiriamo neteisėto
pagrindo, minėtasis apmokestinamasis asmuo praranda teisę atskaityti sumokėtą
PVM. Buvo klausiama, ar atsakymas į šį klausimą būtų kitoks, jeigu absoliutų
negaliojimą lemtų sukčiavimas PVM. Taip pat buvo siekiama sužinoti, ar atsakymas
į šį klausimą būtų kitoks, jeigu apmokestinamasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti,
kad įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje.
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog atskaitos sistema siekiama visiškai atleisti
verslininką nuo bet kokios jo ekonominės veiklos atveju mokėtino ar sumokėto
PVM naštos, todėl bendra PVM sistema užtikrina bet kokios ekonominės veiklos
apmokestinimo neutralumą, neatsižvelgiant į jos tikslą ar rezultatą, su sąlyga, kad
pati ši veikla iš principo būtų apmokestinama PVM. Ūkio subjektai, ėmęsi bet
kokios priemonės, kurios gali būti iš jų pagrįstai reikalaujama, kad būtų užtikrinta,
jog jų sandoriai nėra įtraukti į sukčiavimą PVM ar kitokį sukčiavimą, privalo turėti
galimybę pasitikėti šių sandorių teisėtumu be rizikos prarasti savo teisę atskaityti
sumokėtą pirkimo PVM.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendė:
– kai prekės tiekiamos apmokestinamajam asmeniui, kuris nežinojo arba
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negalėjo žinoti, kad atitinkamas sandoris yra įtrauktas į pardavėjo sukčiavimą,
Šeštosios direktyvos 17 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis
nacionalinės teisės taisyklę, kuri numato, kad panaikinus pirkimo-pardavimo
sutartį vadovaujantis civilinės teisės nuostata, pagal kurią ši sutartis absoliučiai
negaliojanti, nes prieštarauja viešajai tvarkai dėl pardavėjui priskiriamo neteisėto
pagrindo, minėtas apmokestinamasis asmuo praranda teisę į sumokėto PVM
atskaitą. Klausimas, ar šį negaliojimą lemia sukčiavimas PVM, ar kitas sukčiavimas,
šiuo atžvilgiu nereikšmingas. Jeigu mokesčių administratorius nusprendžia, kad
teise atskaityti buvo pasinaudota sukčiaujant, jis turi teisę prašyti atgaline data
grąžinti atskaitytas sumas;
– jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes įrodoma, kad apmokestinamasis
asmuo žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą
PVM įtrauktame sandoryje, nacionalinis teismas turi atsisakyti leisti jam naudotis
teise į atskaitą.
Taip pat žr. ETT praktiką:
• 2006 m. gegužės 11 d. prejudicinis sprendimas Commissioners of
Customs & Excise, Attorney General prieš Federation of Technological
Industries ir kt. (C-384/04)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 21 straipsnio 3 dalis ir 22 straipsnio 8
dalis – Nacionalinės kovos su sukčiavimu priemonės – Solidari atsakomybė
sumokėti PVM – Garantijos, užtikrinančios kito ūkio subjekto mokėtino
PVM sumokėjimą, suteikimas.
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 2000 m. spalio 17 d. Tarybos
direktyva 2000/65/EB (OL L 269, p. 44) ir 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos
direktyva 2001/115/EB (OL 2002, p. 15, p. 24) 21 straipsnio 3 dalies ir 22
straipsnio 8 dalies išaiškinimo.
• 2006 m. vasario 21 d. prejudicinis sprendimas University of Huddersﬁeld
Higher Education Corporation prieš Commissioners of Customs &
Excise (C-223/03)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 2 straipsnio 1 punktas, 4 straipsnio 1
ir 2 dalys, 5 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis – Ekonominė veikla
– Prekių tiekimas – Paslaugų teikimas – Sandoriai, kurių vienintelis tikslas
įgyti mokestinį pranašumą.
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Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos
direktyva (OL L 102, p. 18), 2 straipsnio 1 punkto, 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5
straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.
2.3.9. Kita
A. Draudimas rinkti kitus nacionalinius apyvartos mokesčius; PVM požymiai
2006 m. lapkričio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje
Banca popolare di Cremona Soc. coop. Arl prieš Agenzia Entrate Uﬃcio Cremona
(C-475/03) [Didžioji kolegija]
Dėl Šeštosios direktyvos iš dalies pakeistos 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva
91/680/EEB (OL L 376, 1991, p. 1) 33 straipsnio išaiškinimo.
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – 33 straipsnio 1 dalis – Draudimas rinkti kitus
nacionalinius apyvartos mokesčius – „Apyvartos mokesčio“ sąvoka – Italijos
regioninis gamybinės veiklos mokestis.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga:
1997 m. gruodžio 15 d. įstatymu Italijoje buvo nustatytas regioninis
gamybinės veiklos mokestis (imposta regionale sulle attività produttiva, toliau – ir
IRAP). Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismui buvo pateiktas
nagrinėjant bylą tarp Bancapopolare di Cremona Soc. coop. arl (toliau – ir Banca
popolare) ir Agenzia Entrate Uﬃcio Cremona dėl šio mokesčio rinkimo. Banca
popolare apskundė Agenzia Entrate Uﬃcio Cremona sprendimą, kuriuo pastaroji
atsisakė ieškovei grąžinti 1998 ir 1999 m. sumokėtą IRAP.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo
sužinoti, ar PVM ir IRAP skirtumai yra susiję su esminiais požymiais, lemiančiais
vieno ar kito mokesčio priskyrimą tai pačiai mokesčių kategorijai, ir ar Šeštosios
direktyvos 33 straipsnis draudžia toliau taikyti mokestį, turintį pagrindinėje byloje
nagrinėjamo IRAP mokesčio požymių.
Teisingumo Teismas priminė, jog iš ETT praktikos matyti, kad yra keturi
esminiai PVM požymiai: mokestis yra bendrai taikomas operacijoms, kurių objektas
yra prekės ar paslaugos; jo dydis apskaičiuojamas proporcingai apmokestinamajam
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asmeniui už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokėtai sumai; mokestis yra
renkamas kiekviename gamybos ar paskirstymo proceso etape, įskaitant mažmeninės
prekybos etapą, neatsižvelgiant į pirmiau atliktų operacijų skaičių; iš mokesčio, kurį
apmokestinamasis asmuo turi sumokėti, yra atskaitomos pirmesniuose proceso
etapuose sumokėtos sumos, t. y. konkrečiame etape mokestis mokamas tik nuo
šiame etape atsiradusios pridėtinės vertės, ir kad galiausiai jo mokėjimo našta tenka
galutiniam vartotojui.
Dėl antro esminio PVM požymio Teisingumo Teismas pirmiausiai pažymėjo,
jog PVM yra renkamas vykdant kiekvieną operaciją prekybos etape ir jo dydis
yra proporcingas patiektų prekių ir suteiktų paslaugų kainai. Priešingai, IRAP
yra mokestis, kuris yra mokamas nuo įmonės atitinkamu laikotarpiu sukuriamo
produkto grynosios vertės. Jo apmokestinamoji vertė iš esmės yra lygi pelno
(nuostolių) ataskaitoje numatytam „produkto vertės“ ir „produkto sąnaudų“, kaip
šios sąvokos yra apibrėžtos Italijos teisės aktuose, skirtumui. Ji apima atsargų
pakitimą, amortizaciją ir nusidėvėjimą, tiesiogiai nesusijusius su prekių tiekimu ir
paslaugų teikimu. Tokiomis aplinkybėmis IRAP nėra proporcingas patiektų prekių
ir suteiktų paslaugų kainai.
Be to, iš IRAP reglamentuojančių teisės aktų matyti, jog šio mokesčio
mokėjimo našta netenka galutiniam vartotojui, o tai yra būdinga PVM.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
– iš išdėstytų argumentų matyti, kad mokestis, turintis IRAP požymių, skiriasi
nuo PVM tiek, kad jo negalima laikyti apyvartos mokesčiu Šeštosios direktyvos 33
straipsnio 1 dalies prasme;
– Šeštosios direktyvos 33 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis
nedraudžia toliau taikyti mokesčio, turinčio pagrindinėje byloje nagrinėjamo
mokesčio požymių.
B. Dėl ES teisės aktų panaikinimo
Žr. ETT praktiką:
• 2006 m. sausio 26 d. prejudicinis sprendimas Europos Bendrijų Komisija
prieš Europos Sąjungos Tarybą (C-533/03)
Terminai: Reglamentas (EB) Nr. 1798/2003 – Direktyva 2003/93/EB –

229

Teisinio pagrindo pasirinkimas.
Dėl Europos Bendrijų Komisijos prašymo, pirma, panaikinti 2003 m. spalio 7 d.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo
pridėtinės vertės mokesčio srityje, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 218/
92 (OL L 264, p. 1), ir 2003 m. spalio 7 d. Tarybos direktyvą 2003/93/EB,
iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 77/799/EEB dėl valstybių narių
kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio ir netiesioginio
apmokestinimo srityje (OL L 264, p. 23), ir, antra, nustatyti, kad šių dviejų
teisės aktų padariniai galioja, kol remiantis tinkamu teisiniu pagrindu įsigalios
priimti juos pakeičiantys teisės aktai.
C. Supaprastintos procedūros
Žr. ETT praktiką:
• 2006 m. birželio 15 d. prejudicinis sprendimas Heintz van Landewijck
SARL prieš Staatssecretaris van Financiën (C-494/04)
Terminai: Mokesčių nuostatos – Teisės aktų derinimas – Direktyva 92/
12/EEB – Akcizas – Fiskaliniai ženklai – Šeštoji PVM direktyva – 2 ir 27
straipsniai – Akcizo banderolių dingimas.
Dėl 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos,
susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu
ir kontrole (OL L 76, p. 1) ir Šeštosios direktyvos 27 straipsnio 1 ir 5 dalių,
išaiškinimo.
D. Valstybės įsipareigojimų nevykdymas
• 2006 m. vasario 9 d. prejudicinis sprendimas Europos Bendrijų Komisija
prieš Jungtinę Karalystę (C-305/03)
Terminai: Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Šeštoji PVM direktyva
– 2 straipsnio 1 punktas, 5 straipsnio 4 dalies c punktas, 12 straipsnio 3
dalis ir 16 straipsnio 1 dalis – Sandorio sudarymas šalies teritorijoje – Meno
kūrinių, kuriems taikoma laikinojo įvežimo procedūra, pardavimas viešo
aukciono būdu – Aukciono organizatorių komisiniai.
Dėl įsipareigojimų pagal Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1999 m.
gegužės 25 d. Tarybos direktyva 1999/49 (EB) (OL L 139, p. 27), 2 straipsnio
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1 punktą, 5 straipsnio 4 dalies c punktą, 12 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 1
dalį nevykdymo.
• 2006 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš
Austrijos Respubliką (C-128/05)
Terminai: Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Šeštoji PVM direktyva –
Asmenų, įsisteigusių kitoje valstybėje narėje, tarptautinio transporto įmonės
– Metinė apyvarta Austrijoje, mažesnė ar lygi 22 000 eurų – Supaprastinta
procedūra apmokestinant PVM ir jį renkant.
Dėl įsipareigojimų pagal Šeštosios direktyvos 2, 6 straipsnius, 9 straipsnio 2
dalies b punktą, 17, 18 straipsnius ir 22 straipsnio 3-5 dalis nevykdymo.
• 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš
Graikijos Respubliką (C-13/06)
Terminai: Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Šeštoji PVM direktyva
– Atleidimai nuo mokesčio – 13 straipsnio B skirsnio a punktas – Draudimo
sandoriai – Pagalbos keliuose paslaugas teikiantis subjektas.
Dėl įsipareigojimų pagal Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B skirsnio a punktą
nevykdymo.
• 2007 m. birželio 7 d. sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš
Graikijos Respubliką (C-156/04)
Terminai: Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 83/182/EEB
–Transporto priemonių laikinas importas – Atleidimas nuo mokesčių –
Įprastinė gyvenamoji vieta valstybėje narėje.
Dėl įsipareigojimų pagal EB sutarties 90 straipsnį ir 1983 m. kovo 28 d.
Tarybos direktyvos 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai
importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių
Bendrijos teritorijoje (OL L 105, p. 59) 1 straipsnį nevykdymo.
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3. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
3.1. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimų apžvalga
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimas byloje
Société Arcelor Atlantique et Lorraine*
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos (pranc. Conseil d’État)
priimtame sprendime buvo padarytos svarbios išvados dėl administracinių
teisės aktų atitikties įstatymams, dėl vidaus teisės, kurios teisės aktų hierarchijos
viršuje yra Konstitucija, ir Bendrijos teisės santykio.
Sprendime, priimtame byloje Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Valstybės Taryba
pasisakė dėl būtinybės suderinti Konstitucijos viršenybės principą nacionalinėje
teisėje ir Prancūzijos prisiimtų įsipareigojimų Europos Sąjungai laikymąsi, tais
atvejais, kai yra nagrinėjami skundai dėl teisės aktų, kuriais buvo įgyvendinta
Europos Bendrijos direktyva, teisėtumo.
Visų pirma, Valstybės Taryba atkreipė dėmesį, jog visi Prancūzijos aukščiausiųjų
instancijų teismai – Valstybės Taryba, Konstitucinė Taryba (pranc. Conseil
constitutionnel) ir Aukščiausiasis Teismas (pranc. Cour de cassation) – bei dauguma
kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukščiausiųjų instancijų teismų yra konstatavę,
jog tarptautinės sutartys, ir ypač Bendrijos sutartys, turi viršenybę nacionalinių
teisės aktų atžvilgiu, tačiau turi žemesnę teisinę galią Konstitucijos atžvilgiu, kuri
yra aukščiausios galios teisės aktas nacionalinėje teisėje. Bendrijos teisės viršenybės
principas visų pirma yra pagrįstas Prancūzijos kaip Europos Sąjungos valstybės narės
prisiimtais įsipareigojimais ir įtvirtintas Prancūzijos Konstitucijos 88-1 straipsnyje.
Tarp Prancūzijos prisiimtų įsipareigojimų, kaip neseniai nurodė ir Konstitucinė
Taryba, yra ir Bendrijos direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę. Valstybės Taryba
atkreipė dėmesį, jog minėti du principai – Konstitucijos viršenybė ir valstybės
narės pareiga įgyvendinti direktyvas – gali sąlygoti tam tikrą koliziją, kai, laikantis
Prancūzijos Konstitucijos 88-1 straipsnio, direktyvos įgyvendinimui yra priimamas
įstatymas arba poįstatyminis teisės aktas, kuris prieštarauja anksčiau vidaus teisėje
priimtai teisės normai arba konstituciniam teisės principui.
Valstybės Tarybos nagrinėtoje Société Arcelor Atlantique et Lorraine byloje buvo
keliamas dekreto, kuris buvo priimtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos
* http://www.conseil-etat.fr
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direktyvą 2003/87/EB nustatančią prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijos leidimais sistemą Bendrijoje, teisėtumo klausimas. Pareiškėjai nurodė, jog
dekretas prieštarauja konstituciniam lygybės principui.
Valstybės Taryba nagrinėdama šią bylą rėmėsi Konstitucinės Tarybos suformuota
praktika, tikrinant įstatymų, priimtų įgyvendinant direktyvas, teisėtumą, ir nurodė,
jog teismas turi ištirti du aspektus, nagrinėdamas šią bylą.
Visų pirma teismas turi patikrinti, ar konstituciniai principai, kurių pažeidimas yra
kvestionuojamas, turi atitikmenį Bendrijos teisėje, t. y. ar teisė arba laisvė, dėl kurių
kilo ginčas, yra aiškiai ir efektyviai ginamos pirminėje Bendrijos teisėje (Steigiamosios
sutartys ir bendrieji Bendrijos teisės principai) ir Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo praktikoje pateiktuose pirminės teisės išaiškinimuose. Valstybės Taryba
pažymėjo, jog tuo atveju, jei konstituciniai principai turi atitikmenį Bendrijos teisėje,
pripažinimas, kad dekretas prieštarauja Konstitucijai, reikštų, kad direktyva (kurią
įgyvendino ginčijamas dekretas) prieštarauja pirminei Bendrijos teisei. Valstybės
Taryba nurodė, kad kai yra kreipiamasi dėl direktyvos galiojimo, byla turi būti
nagrinėjama įprasta tvarka: tuo atveju, jei bylos šalių pateikti argumentai nesukelia
rimtų abejonių dėl direktyvos galiojimo, nacionalinis teismas gali pats nagrinėti gautą
skundą; ir priešingai, jei atsiranda tam tikrų neaiškumų, nacionalinis teismas turi
kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, kuris vienintelis gali pasisakyti dėl
Bendrijos antrinės teisės teisėtumo. Jei ETT nusprendžia, jog direktyva prieštarauja
pirminei Bendrijos teisei, nacionalinis teismas turi panaikinti pagrindinėje byloje
ginčytą dekretą, kuriuo buvo įgyvendinta neteisėta direktyva.
Ir antra, jei nacionalinis teismas nenustato Bendrijos teisėje ekvivalentiško principo
konstituciniam principui, kuriuo rėmėsi ieškovas byloje, nes konstitucinis principas
yra specialusis Prancūzijos konstitucinis principas, tai įprasta tvarka yra tikrinama,
ar dekretas neprieštarauja konstituciniam principui, ir jei nustatomas prieštaravimas,
dekretas yra panaikinimas.
Société Arcelor Atlantique et Lorraine byloje Valstybės Taryba nustatė, jog pareiškėjų
nurodytas konstitucinis lygybės principas turi atitikmenį Bendrijos teisėje. Kadangi
pareiškėjų iškeltas klausimas dėl lygybės principo pažeidimo (Direktyvoje 2003/87/
EB skirtingai reglamentuojama leidimų sistema juodosios metalurgijos sektoriuje
bei plastiko ir aliuminio sektoriuose), Valstybės Tarybos nuomone, buvo sudėtingas,
nacionalinis teismas nusprendė kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą ir
sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas prejudicinis sprendimas. Valstybės
Taryba kreipimesi dėl prejudicinio sprendimo pateikė tokį klausimą: „ar 2003 m.
spalio 13 d. Direktyva 2003/87/EB yra galiojanti lygybės principo atžvilgiu tiek,
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kiek dėl jos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema taikoma
juodosios metalurgijos sektoriaus įrenginiams, neįtraukiant aliuminio ir plastiko
pramonės“.*
Taigi Valstybės Taryba priimtame sprendime konstatavo, jog tiek nacionalinė teisė,
tiek Bendrijos teisė turi bendrai siekti užtikrinti teisių apsaugą: tuo atveju, kai tam
tikros teisės ir laisvės, kurios įtvirtintos Prancūzijos Konstitucijoje, yra ginamos
ir Bendrijos pirminėje teisėje, nacionalinis teismas palieka galimybę jas ginti
Bendrijos teismams; tuo atveju, kai kyla klausimas dėl speciﬁnių teisių ir laisvių,
įtvirtintų Prancūzijos Konstitucijoje, nacionalinis teismas imasi visų priemonių,
jog būtų užtikrintas tinkamas jų laikymasis ir įgyvendinimas. Nacionalinio teisės
akto, kuriuo buvo įgyvendintas Bendrijos antrinės teisės aktas, ir kuris prieštaravo
minėtoms speciﬁnėms Konstitucijoje įtvirtintoms teisėms ir laisvėms, panaikinimas
būtų rimtas signalas valstybės institucijoms. Vidaus teisės akto panaikinimas turėtų
sąlygoti: visų pirma, Konstitucijos peržiūrėjimą, siekiant sumažinti joje įtvirtintų
teisių ir laisvių speciﬁškumą, arba, antra, netiesiogiai konstatavus Bendrijos antrinės
teisės aktų prieštaravimą Konstitucijai, turėtų būti inicijuojamas tų antrinės teisės
aktų peržiūrėjimas.
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimas
byloje M. X.
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendime, priimtame
išnagrinėjus M. X. bylą, Valstybės Taryba pasisakė dėl valstybės įstatymų
leidžiamosios valdžios padarytų pažeidimų, nesilaikant tarptautiniais
susitarimais prisiimtų įsipareigojimų, konkrečiai – Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų reikalavimų.
Valstybės Taryba nurodė, jog ji neturi kompetencijos tirti įstatymų konstitucingumo,
tačiau nagrinėja klausimus, susijusius su valstybės atsakomybe bei valstybės įstatymų
leidžiamosios valdžios padarytais veiksmais.
Sprendime, priimtame byloje M. X., Valstybės Taryba pažymėjo, jog iki šiol,
tuo atveju, kai buvo nusprendžiama, jog administracinis teisės aktas pažeidžia
tarptautinį susitarimą ir todėl yra neteisėtas, nors šis Valstybės Tarybos sprendimas
* 2007 m. kovo 5 d. Valstybės Tarybos pateiktas kreipimasis dėl prejudicinio sprendimo buvo priimtas nagrinėti Europos Bendrijų Teisingumo Teisme
(Byla Société Arcelor Atlantique et Lorraine C-127/07).
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ir būdavo rimtas pagrindas kelti valstybės atsakomybės klausimą, niekada nebuvo
aiškiai pripažinta, jog valstybė turi atlyginti padarytą žalą. M. X. byloje Valstybės
Taryba turėjo galimybę konstatuoti, jog atsižvelgiant į valstybės institucijų pareigą
užtikrinti, kad valstybė laikytųsi tarptautinių susitarimų, turi būti atlyginta žala,
kuri atsiranda priėmus nacionalinius teisės aktus, prieštaraujančius Prancūzijos
prisiimtiems tarptautiniams įsipareigojimams.
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog M. X. pirmiausiai kreipėsi į Socialinių reikalų
teismą (pranc. Tribunal des aﬃares de sécurité sociale) prašydamas grąžinti
sumokėtas įmokas chirurgų-dantistų pensijų fondui, remdamasis tuo, jog Valstybės
Taryba panaikino dekretą (poįstatyminį teisės aktą), kuris reglamentavo minėtų
įmokų mokėjimo tvarką. Tačiau vėliau buvo priimtas įstatymas, kuris įteisino įmokų
rinkimą, iki tol reglamentuotą panaikintu dekretu, todėl Socialinės apsaugos teismas
atmetė M. X. prašymą. Tada M. X. kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas
atlyginti žalą, kuri atsirado priėmus minėtą įstatymą. Jis nurodė, jog buvo pažeista
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio
1 dalis, kurioje įtvirtinta teisė į teisingą teismo procesą, kadangi priimtu įstatymu
įsiterpta į įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą.
2007 m. vasario 8 d. sprendime Valstybės Taryba konstatavo, jog teismas,
nuspręsdamas netenkinti prašymo grąžinti sumokėtas įmokas, taikė įstatymą, kuris
įteisino minėtų įmokų rinkimą net ir po dekreto panaikinimo. Valstybės Taryba
savo sprendime nurodė, jog Socialinių reikalų teismas nepagrįstai konstatavo, kad
minėto įstatymo taikymas yra pagrįstas viešuoju interesu, ir tokiu būdu pažeidė
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio
reikalavimus. Valstybės Taryba pažymėjo, jog valstybė turi atlyginti M. X. padarytą
žalą, kuri atsirado priėmus minėtą įstatymą ir tokiu būdu pažeidus Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintą teisę. Valstybės Tarybai
priėmus šį sprendimą byloje M. X., valstybė turės atlyginti žalą, kuri nebūtų
atsiradusi, jei panaikinus dekretą, nebūtų buvęs priimtas įstatymas, įteisinęs įmokų
rinkimą, o pilietis M. X. anksčiau priimto teismo sprendimo pagrindu būtų galėjęs
susigrąžinti sumokėtas įmokas.
3.2. Vokietijos Federacinio Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
2007 m. birželio 28 d. Vokietijos Federacinio Administracinio Teismo sprendimas
byloje BVerwG 7 C 5.07
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Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas (vok. Bundesverwaltungsgericht)
šioje atliekų tvarkymo sričiai itin svarbioje byloje sprendė klausimą, kada pasibaigia
atliekų turėtojo atsakomybė. Griežtėjant atliekų tvarkymo reikalavimams bei
gausėjant teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo
teisiniai klausimai įgauna vis didesnę reikšmę ir tikėtina, kad su tokio pobūdžio
ginčais dažniau teks susidurti ir Lietuvos administraciniams teismams. Atkreiptinas
dėmesys, kad nors Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas apžvelgiamoje
byloje nesirėmė EB teise ir taikė tik nacionalinės teisės nuostatas, tačiau teismas
nurodė, kad remiasi aplinkos teisėje visuotinai galiojančiu principu „teršėjas moka“
(vok. Versursacherprinzip), o šis principas galioja ir Lietuvos teisėje (žr. Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, Žin., 2002, Nr. 723016).
Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas nusprendė, kad jei atliekų turėtojas
paveda tvarkyti jo atliekas tretiesiems asmenims, jis vis tiek lieka atsakingas už
tinkamą atliekų sutvarkymą, net ir tuomet, kai vykdydamas sutartį tretiesiems
asmenims perduoda tiek atliekas, tiek teisę jas valdyti. Jei pagal pavedimą sutvarkyti
atliekas privalantis asmuo tampa nemokus, tai ankstesniajam atliekų turėtojui arba
atitinkamai įmonei, kurios veikloje susidarė atliekos, vėl (iš naujo) atsiranda prievolė
tinkamai sutvarkyti atliekas. Federacinis Administracinis Teismas taip pat nurodė,
kad jei atliekos sumaišomos su tokios pačios rūšies kitų subjektų atgabentomis
atliekomis, atliekų turėtojas lieka atsakingas už bendros atliekų masės sutvarkymą
proporcingai savo atgabentų atliekų daliai.
Ieškovas, atliekų tvarkymo bendrovė, gabendavo savo klientų mišrias statybų atliekas
į sertiﬁkuotą atliekų šalinimo įmonę Wesenberger-Templiner Baustoﬀproduktion &
Kompostierung (Wesenberger-Templiner Statybinės medžiagos ir kompostavimas,
toliau – WT). Iki 2001 m. pabaigos ieškovas į WT teritoriją nugabeno iš viso 5
418,98 tonų mišrių statybos atliekų. Nuo 2002 m. WT nustojo perdirbti atliekas.
Įmonė buvo paskelbta nemokia, bankroto bylą atsisakyta iškelti nustačius, kad
įmonė neturi turto.
2003 m. sausio 31 d. Valstybinė atliekų tvarkymo tarnyba (vok. Amt für
Immisionsschutz Schwedt/Oder, toliau – Tarnyba) ieškovo atžvilgiu priėmė nurodymą,
kuriuo įpareigojo ieškovą sutvarkyti WT teritorijoje laikomas 5 418,98 tonų mišrių
statybinių atliekų, jas tinkamai pašalinti ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
Tiek Pirmosios instancijos teismas, tiek Aukštasis Administracinis Teismas (vok.
Oberverwaltungsgericht) konstatavo, kad ieškovo įstatymas neįpareigoja pašalinti
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Tarnybos nurodytas atliekas. Pasak Aukštojo Administracinio Teismo, perdirbti
arba pašalinti atliekas pagal įstatymą privalo įmonė, kurios veikloje susidaro atliekos
(vok. Erzeuger der Abfälle, toliau – atliekų gamintojas) arba atliekų turėtojas. Ieškovas
nėra atliekų gamintojas. Taip pat negalima pripažinti, kad ieškovas privalo šalinti
atliekas kaip jų turėtojas. Tiesa, ieškovui buvo perduotos atliekos, jis buvo įgijęs
atliekų valdymo teisę, tačiau vėliau ją prarado. Pagal Vokietijos atliekų tvarkymo
įstatymo30 16 straipsnio 1 dalies 2 sakinį, asmenys, privalantys perdirbti ir pašalinti
atliekas, gali savo pareigų vykdymą perleisti tretiesiems asmenims. Todėl kartu
su faktiniu atliekų valdymo teisės praradimu pasibaigė ir ieškovo pareiga tvarkyti
atliekas.
Skunde dėl Aukštojo Administracinio Teismo sprendimo Tarnyba nurodė, kad
Aukštojo Administracinio Teismo sprendimas iš esmės rėmėsi klaidingu Atliekų
įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 sakinio nuostatos aiškinimu. Ieškovas ir Vokietijos
Federacijos interesų atstovas Federaciniame Administraciniame Teisme prašė
palikti teismo sprendimą nepakeistą.
Išnagrinėjęs bylą Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas konstatavo, kad
Aukštojo Administracinio Teismo sprendimas pažeidžia Vokietijos federacinę
teisę.
Federacinis Administracinis Teismas nurodė, kad Aukštojo Administracinio
Teismo teiginys, jog netekus atliekų valdymo teisės, dingsta ir atliekų tinkamo
sutvarkymo bei šalinimo pareigos, yra nesuderinamas su Atliekų tvarkymo įstatymo
16 straipsnio 1 dalies 2 sakiniu. Federacinis Administracinis Teismas konstatavo,
kad jei atliekų turėtojas paveda trečiajam asmeniui vykdyti jo atliekų tvarkymo bei
šalinimo pareigą ir jam tos sutarties pagrindu perduoda atliekas bei jų valdymo teisę,
ankstesnio atliekų valdytojo atsakomybė už tinkamą atliekų sutvarkymą išlieka.
Tokią išvadą Federaciniam Administraciniam Teismui leido padaryti sisteminis
Atliekų tvarkymo įstatymo teksto, priėmimo istorijos, esmės ir tikslo aiškinimas.
Atliekų tvarkymo įstatymas numato, kad asmenys, įpareigoti tvarkyti atliekas, gali
pavesti vykdyti jų pareigas tretiesiems asmenims (Atliekų tvarkymo įstatymo 16
straipsnio 1 dalies 2 sakinys). Nepriklausomai nuo tokio pavedimo, jų atsakomybė
už pareigų vykdymą nesikeičia. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 1
dalies 2 sakinį, tretiesiems asmenims gali būti perleista tik pareigos tvarkyti atliekas
įvykdymas, o ne atsakomybė prieš įstatymą, todėl net ir pavedęs tvarkyti atliekas,
30 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462). http://www.
gesetze-im-internet.de/krw-_abfg/BJNR270510994.html
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ankstesnis atliekų turėtojas lieka atsakingas už atliekų sutvarkymą nepriklausomai
nuo kaltės kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas.
Įstatymo priėmimo tikslas ir jo esmė taip pat patvirtina padarytą išvadą. Atliekų
tvarkymo įstatymas pabrėžia atliekų gamintojo ir turėtojo atsakomybę veikti
nepažeidžiant aplinkos interesų. Siekiant saugoti aplinką, įstatymu jiems priskirta
pareiga atliekas tinkamai perdirbti arba pašalinti. Atsakomybė už atliekų perdirbimą
ir šalinimą buvo perduota į privačias gamintojų ir turėtojų rankas, atsisakant
pagal ankstesnį įstatymą buvusio valstybinės priežiūros prioriteto. Federacinis
Administracinis Teismas nurodė, kad taip Atliekų tvarkymo įstatymas įtvirtino
principą „teršėjas moka“ (vok. Versursacherprinzip), kuris visuotinai galioja aplinkos
teisėje. Su šiuo principu būtų nesuderinamas toks įstatymo nuostatos aiškinimas,
pagal kurį asmuo, įstatymo įpareigotas tvarkyti ir šalinti atliekas, šios savo pareigos
galėtų atsikratyti paprasčiausiai perleisdamas atliekas ir jų valdymo teisę tretiesiems
asmenims. Atliekų tvarkymo pareiga yra į rezultatą orientuota pareiga veikti, o už
rezultato pasiekimą atsako atliekų gamintojas ir kiekvienas atliekų turėtojas atliekų
tvarkymo grandinėje. Tik įstatymo aiškiai ir konkrečiai numatytais atvejais ši pareiga
gali būti perleista tretiesiems asmenims taip, kad neliktų pirminio atliekų turėtojo
atsakomybės.
Tai, kad ieškovo atgabentos mišrios statybinės atliekos WT teritorijoje buvo
neatskiriamai sumaišytos su kitų įmonių tokios pačios rūšies atliekomis, taip pat
nepanaikino ieškovo atliekų sutvarkymo pareigos. Sumaišant atliekas nebuvo
pagamintos naujos atliekos, nes sumaišymas nepakeitė atliekų esmės ar sudėties.
Todėl atliekų sumaišymas nesąlygojo ieškovo atliekų sutvarkymo pareigos
išnykimo. Principas „teršėjas moka“ sąlygoja tai, kad ieškovui priskirtina tokia
dalis visos sumaišytų atliekų masės, kiek atliekų ji buvo atgabenusi. Taigi pagal
principą „teršėjas moka“ ieškovas liko atsakingas už 5 418,98 tonų mišrių statybos
atliekų sutvarkymą. Tačiau ieškovas negali būti atsakingas už visą atliekų kiekį
solidariai su kitais asmenimis, gabenusiais atliekas į WT teritoriją. Jei pareigą
atliekas tvarkyti turintis asmuo paveda tretiesiems asmenims vykdyti jo pareigas
ir perduoda jam atliekas bei jų valdymą, jis lieka atsakingas už tų atliekų, kurias
jis turėjo, arba už analogiško dydžio tos pačios rūšies atliekų masės sutvarkymą. Jei
dalis ieškovo atgabentų atliekų arba atliekų, jau sumaišytų su kitomis atliekomis, jau
buvo perdirbta WT, tai atliekų tvarkymo pareiga atitinkamai sumažėja. Aukštasis
Administracinis Teismas šiuo klausimu nepasisakė. Tačiau byla nebuvo grąžinama
nagrinėti iš naujo, nes Tarnybos nurodymas yra negaliojantis dėl netinkamo
Tarnybos įgaliojimų panaudojimo. Taigi nors šioje byloje konstatuotas Vokietijos
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federacinės teisės pažeidimas, tačiau teismų sprendimai, kuriais buvo panaikintas
Tarnybos nurodymas ieškovui sutvarkyti atliekas, pripažinti teisėtais dėl netinkamai
įgyvendintos administracinės institucijos diskrecijos teisės (vok. Ermessensfehler).31
3.3. Čekijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
2007 m. birželio 14 d. Čekijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas
byloje
Nr. 1 As 39/2005-55
Šioje byloje Čekijos vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą, ar
pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė nagrinėti bylą, kurioje buvo
skundžiama Aplinkos ministerijos išvada, priimta įvertinus statybos projekto
poveikį aplinkai.
Gyventojų asociacija Čekijos vyriausiajam administraciniam teismui skundė Prahos
miesto teismo sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta priimti skundą dėl Aplinkos
ministerijos išvados, padarytos įvertinus greitkelio D1 atkarpos Kyvalka –Holubice
(vakariniai ir rytiniai Brno miesto priemiesčiai) trečiosios eismo juostos statybos
poveikį aplinkai.
Pareiškėjų nuomone, teismo atsisakymas priimti skundą dėl išvados, padarytos
įvertinus poveikį aplinkai, yra nesuderinamas su Konvencijos dėl teisės gauti
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus
aplinkosaugos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija) 9 straipsnio 2 dalimi, 6
straipsnio 1 dalimi ir kitomis Orhuso konvencijos nuostatomis. Be to, toks Prahos
miesto teismo požiūris yra nesuderinamas su Europos Parlamento ir Tarybos 2003
m. gegužės 26 d. direktyvos 2003/35/EB dėl visuomenės dalyvavimo rengiant
tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas, iš dalies keičiančios Tarybos
direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis
į teismus (toliau – ir Direktyva) 10 a straipsniu. Ši Direktyva perkelia Orhuso
konvencijos reikalavimus, kadangi Europos Bendrija yra Orhuso konvencijos
susitariančioji šalis. Čekijos Respublika privalėjo perkelti ir įgyvendinti Direktyvoje
įtvirtintus teismo kontrolės standartus nuo 2005 m. gegužės mėnesio.
Čekijos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjų skundo netenkino. Teismo
31 Visą Vokietijos federacinio administracinio teismo sprendimo tekstą galima rasti Vokietijos federacinio administracinio teismo tinklalapyje vokiečių
kalba: http://www.bverwg.de/media/archive/5242.pdf

239

nuomone, abu aukščiau paminėti teisės aktai akcentuoja valstybių narių vaidmenį
nustatant tam tikras procedūras. Nei Orhuso konvencijoje, nei Direktyvoje nėra
nuostatų, reikalaujančių, kad teismas peržiūrėtų statybos projektų poveikio
aplinkai vertinimo rezultatus. Kita vertus, Čekijos vyriausiasis administracinis
teismas pabrėžė, kad galutiniai sprendimai dėl projektų, galinčių paveikti aplinką,
privalo atitikti Konvencijos ir Direktyvos reikalavimus. Teismo atliekama galutinių
sprendimų kontrolė turi būti teisinga, sparti ir prieinama. Teismas turi turėti
teisę, inter alia, sustabdyti statybas ar atlikti panašius veiksmus, esant grėsmei,
kad statybų vykdymas gali sukelti negrįžtamas pasekmes. Čekijos vyriausiojo
administracinio teismo įsitikinimu, Čekijos administracinių teismų kodeksas
(ček. Soudni rad Sprauni) ir susiję įstatymai nepažeidžia Orhuso konvencijos ir
Direktyvos reikalavimų. Čekijos teisės aktai ir teismų praktika yra suderinami su
Orhuso konvencija, o pagrindo tiesiogiai taikyti Direktyvą nėra.
Pareiškėjai taip pat prašė kreiptis dėl prejudicinio sprendimo priėmimo į Europos
Bendrijų Teisingumo Teismą. Tačiau Čekijos vyriausiasis administracinis teismas
nurodė, kad remiantis nusistovėjusia teismų praktika, įskaitant gerai žinomą
prejudicinį sprendimą CILFIT byloje, į Teisingumo Teismą kreiptis nėra būtinybės.
Taikytinos Orhuso konvencijos ir Direktyvos nuostatos yra acte clair. Šios nuostatos
akivaizdžiai numato Orhuso konvencijos susitariančiųjų šalių ir Europos Bendrijų
valstybių narių procesinę autonomiją. Pagal Čekijos teisę, išvada, kuri apibendrina
poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, yra informacija, kuria turi būti remiamasi
vėlesnėse procedūrose. Tačiau tokia išvada nelaikytina sprendimu, minimu
Administracinių teismų kodekso 65 paragrafe, kurį galima skųsti administraciniams
teismams. Čekijos vyriausiasis administracinis teismas Prahos miesto teismo
sprendimą paliko nepakeistą.
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Raidinė dalykinė rodyklė
Absorbcija – absorbcijos principas – 1.2. (III. dalis).
Administratorius – 3.5.2.* (I. dalis)
Advokatas – advokatų teisinių paslaugų teikimas – 3.5.2. (I. dalis).
Akcizas – teisinis reguliavimas, akcizais apmokestinami produktai, akcizo mokestis
alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimas –
3.1.1. (I. dalis), taip pat žr. Sunaikinimas.
Alkoholis – žr. Akcizas.
Areštas – administracinis areštas 2.5. (I. dalis).
Atleidimas – atleidimas nuo mokesčio E 3. (III. dalis).
Atsakomybė – administracinė atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė – 2.4. (I. dalis),
3.1.1. (I. dalis).
Atskaita – teisė į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą E 3. (III. dalis).
Bankrotas – bankroto paslaugos – 3.5.2. (I. dalis), taip pat žr. Administratorius.
Darbo užmokestis – pagrindinis ir papildomas – 1.2. (I. dalis), 2.4. (I. dalis), mokėjimo
terminai – 2.4. (I. dalis), darbo užmokesčio priteisimas – 3.6.1. (I. dalis).
Delspinigiai – 2.4. (I. dalis).
Derinimas – teisės aktų derinimas E 3. (III. dalis).
Dienpinigiai – žr. Komandiruotė.
Diskrecija – viešojo administravimo subjekto politinė bei ekonominė diskrecija – 1.2.
(I. dalis).
Drausmės pažeidimas – 3.4.3. (I. dalis).
Drausminė nuobauda – 3.4.3. (I. dalis).
Dujos – gamtinių dujų perdavimas, paskirstymas, laikymas ir tiekimas – 1.2. (I. dalis).
Ekonominė veikla – E 3. (III. dalis).
Elektrinė – vėjo elektrinių jėgainės – 2.2. (III. dalis).
Energetika – energetikos veikla – 1.2. (I. dalis).
Europa Sąjunga – teisės normos – 3.1.1. (I. dalis).
Europos Bendrija – Europos Bendrijos teisės pažeidimas – E 2.1.** (III. dalis), E 2.2.
(III. dalis).
Fiskalinis – ﬁskalinio neutralumo principas – 3.1.1. (I. dalis).
Fondas – žr. Žemės fondas.
Gynyba – teisė į gynybą – E 2.2. (III. dalis).
Greitis – greičio matavimo prietaisas – 2.3. (I. dalis).
Informacija – teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldos institucijų apie save,
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neteiktina informacija – 3.5.1. (I. dalis), taip pat žr. Komercinė paslaptis.
Įsipareigojimai – valstybės įsipareigojimų nevykdymas E 3. (III. dalis).
Įrodymai – leistini įrodymai, įrodinėjimo priemonės, laisvo įrodymų vertinimo
principas – 2.3. (I. dalis).
Judėjimas – laisvas asmenų judėjimas, užsienio piliečių judėjimas – E 2.1. (III. dalis).
Kaina – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – 3.5.1. (I. dalis).
Karjera – tarnybos karjeros principas – 3.4.1. (I. dalis).
Karo tarnyba – žr. Skundas, Tarnyba.
Kolizija – teisės normų kolizija – 3.1.1. (I. dalis).
Komandiruotė – su komandiruote susijusios išlaidos – 1.2. (I. dalis).
Komercinė paslaptis – 3.5.1. (I. dalis).
Kontrabanda – 3.1.1. (I. dalis).
Leidimai – statybų leidimai – 1.1. (III. dalis).
Muitinė vertė – prekių muitinė vertė, muitinio įvertinimo metodai – 3.2.1. (I. dalis).
Nelaimingas atsitikimas – nelaimingas atsitikimas darbe, nelaimingo atsitikimo darbe
tyrimas – 1.3. (III. dalis).
Norminis teisės aktas – pripažinimas negaliojančiu, teisėtumo kontrolė – 1.1. (I.
dalis).
Nuobauda – skyrimo terminai – 2.2. (I. dalis).
Nuosavybės teisė – nuosavybės teisių atkūrimo sąlygos, tvarka ir dalykas – 3.3.1. (I.
dalis), 3.3.2. (I. dalis), nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą registracija – 2.1. (III.
dalis).
Pareigos – pareigūnų pareigų paaukštinimas – 3.4.1. (I. dalis).
Paslaugų teikimas – E 3. (III. dalis).
Pastatas – pastato priklausinys – 2.1. (III. dalis).
Pažeidimas – žr. Drausmės pažeidimas.
Planavimas – žr. Teritorijų planavimas.
Prekių tiekimas – E 3. (III. dalis).
Pridėtinės vertės mokestis – E 3. (III. dalis).
Procesas – baudžiamasis procesas – 2.2. (I. dalis).
Registracija – žr. Nuosavybės teisė.
Sklypas – žr. Žemė.
Skundas – karių skundų padavimo tvarka – 3.4.3. (I. dalis).
Sprendimas – žr. Teismo sprendimas.
Statybos – žr. Leidimai.
Sunaikinimas – akcizais apmokestinamo produkto sunaikinimas – 3.1.1. (I. dalis).
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Šaukimas – šaukimo įteikimas – 2.5. (I. dalis).
Tarnyba – tarnybinė veikla – 3.4.2. (I. dalis), priėmimas į karo tarnybą – 3.4.3. (I. dalis),
taip pat žr. Vidaus tarnyba.
Tarnybinės komandiruotės – žr. Komandiruotė
Teismas – asmens teisė dalyvauti teismo posėdyje – 2.5. (I. dalis), teisė kreiptis į teismą
– 3.4.2. (I. dalis).
Teismo sprendimas – sprendimų vykdymas, teisinė galia, erga omnes galiojimas – 1.1.
(I. dalis), skubus administracinių teismų sprendimų vykdymas – 3.6.1. (I. dalis).
Teisės spragos – 1.1. (I. dalis).
Teisėtumo principas – 1.1. (I. dalis), 2.3. (I. dalis).
Teisinio tikrumo principas – 1.1. (I. dalis).
Teritorijų planavimas – detalusis teritorijų planavimas, detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriai – 1.2. (III. dalis).
Tinklai – inžinerinių tinklų rekonstrukcija – 2.2. (III. dalis).
Tyrimas – ikiteisminis tyrimas – 2.2. (I. dalis), taip pat žr. Nelaimingas atsitikimas.
Valdžia – konstitucinis valdžių padalijimo principas – 1.1. (I. dalis).
Valstybės tarnautojas – vertinimas – 3.4.2. (I. dalis), valstybės tarnautojų kvaliﬁkacinių
klasių suteikimas – 3.4.2. (I. dalis).
Vidaus tarnyba – principai – 3.4.1. (I. dalis).
Viešasis administravimas – subjektai - 1.2. (I. dalis).
Viešieji darbai – mokamų viešųjų darbų pakeitimas į areštą 2.5. (I. dalis).
Viešoji tvarka – E 2.1. (III. dalis), E 2.2. (III. dalis).
Žemė – žemės sklypas, žemės sklypo didinimas – 3.3.1. (I. dalis), valstybės išperkama
žemė – 3.3.2. (I. dalis), valstybinė žemė – 2.2. (III. dalis).
Žemės fondas – laisvos žemės fondas – 3.3.1. (I. dalis), 3.3.2. (I. dalis).

Santrumpos
AB
ABTĮ
ATPK
AVMI
b. 1.
CEPT
CK
CPK

Akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
bylos lapas
Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
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d.
DK
Dr.
DVD
EB
ERC
EEB
ES
ETT
GHz
gim.
ha
IĮ
k.
KASOTĮ
kat.
KDS
KET
km/h
kt.
lenk.
lot.
LR
Lt
LTSR
m.
MGL
mW
Nr.
OL L
p.
pranc.
proc.
PVM
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diena, dalis
Darbo kodeksas
Mokslų daktaras
skaitmeninis (optinis) videodiskas
Europos Bendrija
Europos radijo ryšių biuras (Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų konferencijos)
Europos Ekonominė Bendrija
Europos Sąjunga
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
gigahercai
gimęs
hektaras
individuali įmonė
kaimas
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
kategorija
Kariuomenės drausmės statutas
Kelių eismo taisyklės
kilometrai per valandą
kitas
lenkiškai
lotyniškai
Lietuvos Respublika
litas
Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
metai
minimalus gyvenimo lygis
vidutinio dažnio radijo ryšio dalis
numeris
Europos Sąjungos oﬁcialusis leidinys, kuriame leidžiamas
Galiojančių Bendrijos teisės aktų registras
punktas, puslapis
prancūziškai
procentai
pridėtinės vertės mokestis

pvz.
raj.
Rink.
RVV
sen.
str.
t. y.
TSRS
t. t.
UAB
v.
VAGK
val.
VDI
vok.
VSAT
Žin.
žr.
W

pavyzdžiui
rajonas
rinkinys
Nyderlandų Valstybinė galvijų ir mėsos kontrolės tarnyba
seniūnija
straipsnis
tai yra
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
taip toliau
uždaroji akcinė bendrovė
lot. – versus, liet. – prieš
Vyriausioji administracinių ginčų komisija
valanda
Valstybinė darbo inspekcija
vokiškai
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Valstybės žinios
žiūrėti
vatas
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