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1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo
Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016 m. lapkričio 25 d., Nr. 2016-27523) 1.2 ir
1.3 punkto, kuriuo Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės
papildytos 2 priedu, bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d.
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redakcija) 21, 21.4, 21.5, 21.6 punktai bei priedo „Nekilnojamosios kultūros vertybės
apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ teisėtumo
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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo
Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano
patvirtinimo“ teisėtumo
Pareiškėjas, teikdamas abstraktų, t. y. su individualia byla nesusijusį, prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam aktui,
apibrėžia administracinės bylos dėl šio akto teisėtumo ribas. Tokį prašymą nagrinėjantis
administracinis teismas neturi teisės savo iniciatyva keisti norminės administracinės bylos
nagrinėjimo ribų (dalyko) (12 punktas).
Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti norminių administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams
(19 punktas).
Pareiškėjo pozicija dėl norminio administracinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai; pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys abejonę akto teisėtumu;
pareiškėjas privalo aiškiai nurodyti, kokios tikrinamo norminio akto nuostatos, kokia
apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui
ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių norminio
administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti tiek atitinkamo norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo konkrečią nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų.
Aptariamame prašyme neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio
reguliavimo aspektų (36 punktas).
Pareiškėjas, teikdamas su individualia byla nesusijusį (abstraktų) prašymą ištirti ginčo norminio akto nuostatos teisėtumą, kartu turi aiškiai nurodyti konkrečias aplinkybes, kurios, jo nuomone, sudaro prielaidas teisiškai pagrįstai abejonei dėl teisėtumo.
Būtent pagal tokias abstraktų prašymą (pareiškimą) pateikusio pareiškėjo nurodytas konkrečias aplinkybes (argumentus) paprastai yra identifikuojamos norminio akto (jo dalies)
teisėtumo tyrimo ribos, ypač tais atvejais, kai prašoma įvertinti norminio akto nuostatų
atitiktį bendriesiems teisės (teisinio reguliavimo, viešo administravimo, teisėkūros) principams ir (ar) bendrosioms įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose nurodytoms taisyklėms. Aptariamos aplinkybės (argumentai) turi būti konkrečios, aiškios, rodančios ryšį
tarp norminio administracinio akto (jo dalies) ir minėtų bendrų principų bei reikalavimų,
kurių atitikčiai prašoma ištirti šį aktą (jo dalį). Jos (aplinkybės, argumentai) turi būti susijusios su prašomo atlikti tyrimo objektu, leisti proceso šalims ir teismui nustatyti bei apibrėžti administracinės bylos dalyką ir nagrinėjimo ribas (49 punktas).
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I. Administracinių teismų praktika
Administracinė byla Nr. eI-21-438/2017
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00016-2017-5
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 16.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. sausio 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant pareiškėjui Lietuvos generalinės prokuratūros prokurorui V. K.,
atsakovo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovams G. D., S. P.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos generalinės prokuratūros prokuroro pareiškimą ištirti Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių
ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Vienuolyno statinių ansamblio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26,
28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ribų
plano ir paveldotvarkos projekto teisėtumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos generalinės prokuratūros prokuroras (toliau – ir pareiškėjas) pateikė
prašymą ištirti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) patvirtinto Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ribų plano ir paveldotvarkos
projekto (toliau – ir Planas) teisėtumą.
2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi
priėmė prašymą ištirti, ar Įsakymas:
2.1. tiek, kiek jo 1 punktu patvirtinto specialiojo plano paveldotvarkos projekto
sprendiniai dėl užstatymo ploto didinimo ir naujų pastatų statybos neatitiko Lietuvos
Respublikos kultūros paminklo U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento, patvirtinto kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-490 (toliau – ir Apsaugos
10
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reglamentas), III dalyje „Reikalavimai pavieniams objektams, jų sudėtinėms dalims
bei kitoms Senamiesčio sudėtinėms dalims“‘ III D 1 senamiesčio zonai „Subačiaus –
Paplaujos priemiestis“ 67 kvartalui nustatytam objektų, esančių Subačiaus g. 24, 26, 28
detalizuotam naudojimo ir tvarkymo režimui, ribojančiam užstatymo tankumo didinimą
bei naujų pastatų statybą, neprieštaravo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 daliai;
2.2. neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 daliai, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui ir konstituciniams
teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.
3. Ta pačia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi taip pat buvo priimtas pareiškėjo prašymas ištirti, ar Planas:
3.1. tiek, kiek Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Paveldo departamentas) organizavo planavimą (teritorijos ribų bei paveldosaugos reikalavimų nustatymą) Vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos (toliau – ir Prieglauda)
teritorijoje, neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir Paveldo apsaugos įstatymas) 22 straipsnio 2 dalies 1 punktui
ir 3 dalies 2 punktui bei 22 straipsnio 4 dalies 1 punktui, Teritorijų planavimo įstatymo
17 straipsnio 1 daliai;
3.2. tiek, kiek Paveldo departamentas savo bei Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėse informaciniuose pranešimuose apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą nepateikė informacijos apie specialiuoju planu suformuotą Prieglaudos teritoriją,
planuojamą šios teritorijos užstatymo žymų didinimą bei naujų pastatų statybą, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniui ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (toliau – ir Informavimo nuostatai), 35 punktui;
3.3. tiek, kiek Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio (toliau – ir
Ansamblis) tvora (TRP6) atskirta nuo Ansamblio teritorijos ir priskirta Prieglaudos pastato teritorijai, neprieštarauja Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui
bei 11 straipsnio 1 daliai;
3.4. tiek, kiek sodas (teritorijos ribų plane 9 pozicija) buvo išskirtas iš Ansamblio
teritorijos, neprieštarauja Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui,
11 straipsnio 1 daliai ir 19 straipsnio 2 dalies 1 punktui.
II.
4. Savo abejonę dėl Įsakymo ir Plano (jų dalių) teisėtumo pareiškėjas Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras grindžia šiais argumentais:
4.1. Pirmiausia atkreipia dėmesį, kad Paveldo departamento direktoriaus 2010 m.
lapkričio 3 d. įsakymu Nr. Į-396 buvo nuspręsta pradėti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
761. buvęs kodas G360K). Vilnius, teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkos projektą (planavimo tikslai – užtikrinti Ansamblio ir jo teritorijos išsaugojimą
ir Ansamblio teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų reikalavimų įteisinimą). 2015 m.
rugpjūčio 31 d. tikrinamu Įsakymu buvo patvirtintas Planas, kuriuo suplanuotoje terito11
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rijoje yra Ansamblis bei valstybės nesaugomu nepaskelbtas ir į Kultūros vertybių registrą įrašytas objektas – Prieglaudos pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
33915). Plano sprendiniais Ansamblio teritorija buvo išskirta į dvi dalis – Ansamblio
teritoriją ir Prieglaudos teritoriją. Ansamblio dalis – tvora – pagal Plano sprendinius
nepateko į Objekto teritoriją. Tai prieštaravo Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio
1 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui.
4.2. Nurodo, kad Planas neatitinka minėtu Paveldo departamento direktoriaus
2010 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. Į-396 nustatytų specialiojo planavimo užduočių –
nustatyti Ansamblio teritorijos ir jo apsaugos zonų ribas ir jų plotus; nustatyti (pakeisti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Ansamblyje, jo
teritorijoje bei apsaugos zonoje. Vertina, kad pagal šias užduotis planavimo procedūros
turėjo būti atliktos tik Ansamblio teritorijoje ir jo apsaugos zonoje. Teigia, kad apsaugos
zonų nustatymas buvo prioritetinė užduotis, kuri Plane nebuvo įvykdyta. Kadangi buvo
suplanuotos dvi – Ansamblio ir Prieglaudos – teritorijos, pažeidžiant planavimo užduotis
buvo viršytos ir ginčo specialiojo planavimo ribos.
4.3. Nurodo, kad, vadovaujantis Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalies
2 punktu, kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų ribų planai rengiami tik tiems
kultūros paveldo objektams, kurie buvo inicijuojami skelbti valstybės saugomais, o tokiu objektu nebuvo Prieglaudos pastatas. Kadangi, remiantis Paveldo apsaugos įstatymo
22 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Paveldo departamentas gali rengti aptariamus specialiuosius planus tik kai valstybė skelbia ar jau paskelbia saugomais atitinkamus objektus,
mano, kad ši institucija, viršijo savo įgaliojimus planuodama Prieglaudos teritoriją.
4.4. Teigia, kad Paveldo departamentas, atlikdamas ginčo specialiojo planavimo
viešinimo veiksmus, viešoje erdvėje pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis – nebuvo pateikta informacija apie Prieglaudos teritorijos planavimą, planavimą šią teritoriją
užstatyti naujais statiniais. Mano, kad planavimo organizatorius, pateikęs neišsamią informaciją apie planuojamus sprendinius, apribojo visuomenės dalyvavimą viešuosiuose
svarstymuose, taip pažeisdamas viešinimo laikotarpiu galiojusius Informavimo nuostatų
35 punkto reikalavimus.
4.5. Nurodo, kad Ansamblio teritorijoje esanti sodo vieta (teritorijos ribų plano 9
pozicija), kuri pripažinta viena iš Ansamblio vertingųjų savybių, Plane, numačius naujas
Objekto ir Prieglaudos teritorijų ribas, nebepateko į valstybės saugomo objekto teritoriją ir
yra galbūt sunaikinta. Toks atskyrimas prieštarauja Paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 1 daliai, nustatančiai, kad paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam skirta
teritorija, bei šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui, pagal kurį kompleksinis objektas
apibrėžtas, kaip kultūros paveldo objektų grupė, reikšminga savo visuma.
4.6. Nurodo, kad pagal Plano sprendinius Ansamblio tvora (TRP6), pateko į
Prieglaudos pastato teritoriją, taip pažeidžiant Ansamblio vientisumą, o tai prieštarauja
Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui bei 11 straipsnio 1 daliai.
4.7. Mano, kad Plano sprendiniai, kuriais leidžiama Ansamblio teritorijoje statyti naujus statinius, statinių leistinas plotas padidinamas iki 20 proc., o Prieglaudos
teritorijoje leistinas užstatymo tankumas iki 48 proc. (buvęs apie 26 proc.), prieštarauja Apsaugos reglamentui, kuris riboja naujų statinių šiose teritorijose statybą bei riboja užstatymo tankumą. Tokiu atveju Įsakymas bei juo patvirtintas Planas prieštarauja
Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 daliai.
12
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III.
5. Atsakovas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – ir Kultūros ministerija) atsiliepime į pareiškėjo prašymą šios nutarties 3.1, 3.3 ir 3.4 punktuose nurodytus
pareiškėjo reikalavimus pripažįsta iš dalies pagrįstais, su 3.2 punkte nurodytu reikalavimu nesutinka, o 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytus reikalavimus prašo spręsti teismo nuožiūra ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, įvertinus visas aplinkybes.
5.1. Pasisakydamas dėl aplinkybės, kad Planu buvo suplanuota Prieglaudos teritorija, atsakovas pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad Prieglaudos pastatas Vilniaus miesto
savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010 m. balandžio 23 d.
aktu Nr. VI-RM-160 buvo įregistruotas Kultūros vertybių registre kaip pavienis kultūros paveldo objektas. Kadangi šis objektas jo registravimo metu pateko į valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Ansamblio teritoriją, šios vertinimo tarybos akte buvo
nurodyta, kad Prieglaudos pastato teritorija ir Ansamblio teritorija sutampa. Paveldo
departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2012 m. lapkričio 5 d.
aktu Nr. KPD-AV-380 patikslino Ansamblio vertingąsias savybes, nurodydama, kad
Ansamblio teritorijoje, be kitų statinių, yra ir kultūros paveldo objektas Prieglaudos pastatas. Paveldo departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. Į-396 buvo
pradėtas rengti valstybės saugomo kompleksinio kultūros paveldo objekto – Ansamblio
(kurio teritorijoje buvo ir yra Prieglaudos pastatas) specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Atitinkamai nurodo, kad pagal iki 2013 m. birželio 30 d. galiojusio Paveldo
apsaugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktą Paveldo departamentui buvo suteikta teisė organizuoti specialųjį planavimą jau paskelbtiems saugomais kultūros paveldo
objektams, įskaitant ir šių objektų teritorijas. Tačiau planavimo metu buvo nustatyti paveldosaugos reikalavimai ne tik Ansamblio teritorijai, bet ir registriniam kultūros paveldo objektui Prieglaudos pastatui, kuris nebuvo paskelbtas ar skelbiamas valstybės saugomu, todėl planavimo metu nustatant paveldosaugos reikalavimus šiam statiniui atsirado
formalus prieštaravimas Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir
Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 1 daliai. Nurodo, kad Plano sprendiniai dėl
Prieglaudos pastato teritorijos atitinka Apsaugos reglamento reikalavimus, valstybinę teritorijų planavimo priežiūros institucija patvirtino, kad Plano projektas atitiko teisės aktų
reikalavimus, Atitinkamai vertino, kad Plano rengimo organizavimas tik iš dalies prieštaravo Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktui bei Teritorijų planavimo
įstatymo 17 straipsnio 1 daliai.
5.2. Atkreipia dėmesį į tai, kad Paveldo įstatymą keitusiame 2012 m. lapkričio 8 d.
įstatymu Nr. XI-2389 nustatyta, kad iki 2013 m. liepos 1 d. pradėti rengti nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialieji planai baigiami rengti ir tvirtinami pagal Paveldo
apsaugos įstatymo nuostatas ir kitus šių teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentavusius teisės aktus, galiojusius iki 2013 m. liepos 1 d. Atitinkamai nurodo, kad nuo
2013 m. liepos 1 d. galiojusi Paveldo apsaugos įstatymo redakcija netaikoma ginčo teisiniams santykiams.
5.3. Dėl specialiojo planavimo viešinimo reikalavimų galimų pažeidimų paaiškina,
kad Informavimo nuostatų 35 punktas įpareigoja skelbti sprendinius, neišskiriant kurios
nors sprendinių dalies. Kadangi buvo paskelbti visi Plano koncepcijos stadijoje parengti
13
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sprendiniai, su kuriais galėjo susipažinti visi norintys, nėra teisinio pagrindo teigti, kad
tai prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniui ar tuo metu galiojusiems
Informavimo nuostatams.
5.4. Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su aplinkybe, kad
Ansamblio tvora (TRP6) bei sodo vieta (teritorijos ribų plane 9 pozicija) buvo atskirta nuo Ansamblio teritorijos, atsakovas nurodo, kad tvora ir sodo vieta patenka į bendrą Ansamblio teritoriją, taigi nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeista Paveldo apsaugos
įstatymo 11 straipsnio 1 dalis. Tačiau šie objektai pateko ne į Planu siūlomą suformuoti Ansamblio sklypą (teritorija. o į Prieglaudos pastato sklypą (teritorija. Ir nors šiuos
objektus priskyrus Prieglaudos pastato sklypui (teritorija. galėjo būti iš dalies pažeistas
Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas, tačiau Plano sprendiniais buvo
užtikrintas tvoros bei sodo vietos vertingųjų savybių išsaugojimas.
5.5. Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su Įsakymo ir Plano nesuderinamumo su Apsaugos reglamento reikalavimais, atsakovas atkreipia dėmesį į tai,
kad pagal Paveldo apsaugos įstatymo redakcijos. įsigaliojusios 2005 m. balandžio 20 d.,
22 straipsnį, saugomų kultūros paveldo objektų, esančių kultūros paveldo vietovėse, teritorijos tvarkomos ir veikla jose plėtojama ne pagal kultūros paveldo vietovių individualius apsaugos reglamentus, o pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo Apsaugos reglamentas Vilniaus senamiestyje esantiems
kultūros paveldo objektams galioja tol, kol nėra parengti šių objektų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai arba nuo 2013 m. liepos 1 d. individualūs objektų apsaugos reglamentai.
5.6. Apžvelgia tikrinamo specialiojo planavimo dokumento rengimą, derinimą,
tikrinimą bei tvirtinimą reglamentavusias įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatas bei
akcentuoja, kad kultūros ministras Įsakymą pasirašė, nes Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jokių teisės aktų pažeidimų dėl Plano nebuvo užfiksavusi
IV.
6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje priimtomis 2017 m.
rugsėjo 10 d. ir 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartimis pasiūlė Paveldo departamentui, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Misionierių namai“, Vilniaus arkivyskupijai ir
Vilniaus miesto savivaldybei pateikti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo.
7. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateiktoje nuomonėje mano, kad pareiškėjas nėra pateikęs įrodymų apie tai, kad Kultūros ministerija
ir Paveldo departamentas, įgyvendindami įstatymais nustatytas funkcijas, būtų pažeidę
pareiškime nurodytus teisės aktus, konstitucinius teisinės valstybės, taip pat – įstatymų
viršenybės bei atsakingo valdymo principus ir peržengę teisės aktais nustatytas kompetencijos ribas.
7.1. Nurodo kad Ansamblio ir Prieglaudos pastato teritorija, kaip kultūros vertybių teritorija, iki šiol yra bendra – Plane bendra kultūros paveldo objekto teritorija (24
000 kv. m) nei keičiama, nei formuojama nebuvo (tai matyti iš Plano aiškinamojo rašto
1.4 ir 2.1.3 p.). Pažymi, kad Plano aiškinamajame rašte nurodyta, jog statinių savininkų
ir valdytojų susitarimu, siekiant aiškiai atriboti valdomas teritorijos dalis, taip atskiriant
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atskirų subjektų įsipareigojimus valdomoms turto dalims, siūloma padalinti esamą žemės
sklypą į du žemės sklypus. Šiuo specialiuoju planu nei naujos teritorijos, nei nauji žemės
sklypai formuojami nebuvo, kadangi žemės sklypai yra formuojami ne specialiaisiais planais, o žemėtvarkos projektais. Žemės sklypas unikaliu Nr. 4400-0596-4596 buvo performuotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus
vedėjo įsakymais ir sprendimais į du žemės sklypus 2016 m.
7.2. Atkreipia dėmesį, kad Ansamblio kompleksiškumas Planu suardytas nebuvo,
kadangi Ansamblio kompleksinė dalis tvora yra toje pačioje vertybės teritorijoje, nors ir
kitame žemės sklype. Nekilnojamosios kultūros vertybės išraše iš Kultūros vertybės registro sodas nėra nurodytas kompleksine objekto dalimi, tačiau ir ši vertingoji savybė (vieta
teritorijos plane neapibrėžta) nėra atskirta nuo Ansamblio teritorijos. Teritorijos skaidymas į atskirus žemės sklypus, tokių sklypų naudojimo režimų diferencijavimas bei naujų
statinių statybos reglamentavimas neprieštarauja Paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 2 daliai ir 19 straipsnio 6 daliai, o Įsakymo 2 punkte yra nustatytas Plano ir Apsaugos
reglamento, lygiaverčių dokumentų, santykis.
8. UAB „Misionierių namai“ pateiktoje nuomonėje (paaiškinimuose) teigia mananti, jog pareiškimas yra nepagrįstas, paremtas klaidinga teisės aktų interpretacija, o tiek Įsakymas, tiek Planas neprieštarauja jokiems aukštesnės galios norminiams
teisės aktams.
8.1. Nurodo, kad 2007 m. gruodžio 4 d. sutartimi (už 15,93 mln. Eur) įsigijo buvusios ligoninės pastatų kompleksą, kurio vienas iš pastatų – Prieglaudos pastatas –
2010 m. balandžio 23 d. buvo pripažintas valstybės nesaugoma nekilnojamojo kultūros
paveldo objektu. Prieglaudos pastato teritorija sutapo su Ansamblio teritorija, tačiau
Prieglaudos pastatas niekada nebuvo Ansamblio komplekso dalimi. Apžvelgia ginčo planavimo procesą, be kita ko, atkreipdama dėmesį į tai, kad kultūros ministro 2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. ĮV-386 sudarytos ekspertų darbo grupės, skirtos įvertinti Plano
koncepciją, 2014 m. birželio 4 d. vykusio pasėdžio metu buvo nuspręsta nežymėti statinių užstatymo linijos (ribos), nenustatinėti apsaugos zonų.
8.2. Atkreipia dėmesį į tai, kad Planu planuota teritorija sutapo su paskelbto valstybės saugomu Ansamblio teritorija. Atitinkamai mano, kad vien dėl to, kad ši teritorija taip pat sutapo su Prieglaudos pastato teritorija, niekaip nepagrindžia pareiškime
dėstomų teiginių, neva Paveldo departamentas neturėjo teisės organizuoti Plano rengimą, o kultūros ministras – tvirtinti Plano. Nurodo, kad pagal nustatytą kompetenciją
planuoti galėjo tik Paveldo departamentas ir tik vykdant specialųjį teritorijų planavimą.
Vadovaujantis Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punktu, kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų ribų planai rengiami ne tik skelbiamų saugomais objektų
teritorijų riboms nustatyti, bet ir esamų saugomų objektų riboms pakeisti. Šio įstatymo
22 straipsnio 7 dalis nustatė, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo dokumentai rengiami pagal Kultūros ministerijos parengtas ir kultūros ir aplinkos ministrų patvirtintas šių dokumentų rengimo taisykles. Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės
aiškiai numatė Paveldo departamento teisę organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų apsaugos specialųjį planavimą ir kultūros ministro teisę tvirtinti atitinkamus specialiuosius planus.
8.3. Dėl aplinkybės, kad Ansamblio apsaugos zona nenustatyta, pastebi, kad Plano
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rengimo metu įvertinus teisės aktus, galiojančius Vilniaus senamiesčio teritorijai ir jos
apsaugos zonai, taip pat Vilniaus senojo miesto vietai nustatytus paveldosaugos reikalavimus ir veiklos joje ribojimus, buvo nuspręsta, kad nustatyti Ansamblio apsaugos zoną
yra netikslinga, kadangi tokioje apsaugos zonoje taikomi reikalavimai (draudimai) „persidengtų“ su Vilniaus senamiesčiui ir jo apsaugos zonai bei Vilniaus senojo miesto vietai taikytinais reikalavimais ar net kai kuriais atvejais tokioje apsaugos zonoje nustatyti
reikalavimai būtų švelnesni, nei taikomi Vilniaus senamiesčio teritorijai ir jos apsaugos
zonai, taip pat Vilniaus senojo miesto vietai. Pažymi, kad atskiros apsaugos zonos nėra
nustatytos ir tokiems Vilniaus senamiestyje bei Vilniaus senojo miesto vietoje esantiems
nekilnojamojo kultūros paveldo objektams, kaip Arkikatedros Bazilika, Žemutinės ir
Aukštutinės pilių pastatai, jų liekanos ir kitų statinių komplekso vakarinio bokšto liekanos bei Vilniaus reprezentacinis statinių kompleksas, į kurį įeina ir Lietuvos Respublikos
Prezidentūros pastatas. Ansamblio komplekso buvimas Vilniaus senamiestyje jau savaime lemia visų teritorijos naudotojų pareigą laikytis Paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies.
8.4. Akcentuoja, kad teisės aktais nėra uždrausta koncepciją rengti etapais, ypač
atsižvelgiant į tai, kad Planą sudarė dviejų tipų Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio
3 dalyje nurodyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai. Dėl kitos
nei Ansamblio teritorijos planavimo pažymi, kad joks tarpinis planavimo veiksmas (teritorijos ribų plano brėžinio projekto parengimas pirmuoju planavimo etapu, pritarimas
Plano koncepcijai, į kurios sudėtį įeina toks brėžinys, ar pan.) kultūros vertybių teritorijų
ribų nepakeičia. Viso planavimo proceso metu Ansamblio teritorija ir Prieglaudos pastato teritorija buvo tapačios.
8.5. Nurodo, kad apie galimybę susipažinti su Plano sprendiniais, parengtais
koncepcijos stadijoje, buvo paskelbta (ir tebeskelbiama) Paveldo departamento tinklalapyje, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje. Šiuose informaciniuose pranešimuose taip pat buvo (ir tebėra) paskelbta nuoroda į parengtą Plano
Paveldosaugos projektą, kuris buvo ir tebėra paskelbtas Paveldo departamento internetiniame tinklalapyje ir kurio sprendiniai iš esmės sutampa su patvirtinta Plano koncepcija,
nors pareigos skelbti tokią informaciją internete teisės aktai ir nenustatė. Apie baigiamą
rengti Planą Paveldo departamento internetiniame tinklalapyje buvo paskelbtas 2015 m.
birželio 26 d. informacinis pranešimas, kuriame taip pat buvo pateikta nuoroda į Paveldo
departamento tinklalapyje skelbiamo parengto Plano dokumentus.
8.6. Dėl informacijos apie Planu suformuotą Prieglaudos pastato teritoriją nepateikimo pastebi, kad visi viešojo administravimo subjektai, dalyvavę nagrinėjamo specialiojo planavimo procese, laikėsi nuoseklios pozicijos, kad visa planuojama teritorija
yra Ansamblio teritorija. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad dabartinė Prieglaudos pastato teritorija planavimo metu vis dar sutapo su Ansamblio teritorija, tiek viešai skelbtuose Plano koncepcijos sprendiniuose, tiek ir baigiamo rengti Plano sprendiniuose
buvo aiškiai numatytos (išskirtos) teritorijos su paveldosaugos reikalavimais, užstatymo
reglamentais ir kitais sprendiniais, taikytinais atskirai Ansamblio ir Prieglaudos pastato
teritorijoms.
8.7. Atkreipia dėmesį, kad Paveldo apsaugos įstatyme nustatytas reglamentavimas
nedraudė (ir nedraudžia) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo
dokumentais keisti nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, įskaitant kompleksinių ar į
16
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kompleksą įeinančių objektų, teritorijų (vietovių) ribas. Be to, dėl Ansamblio tvoros atskyrimo nuo Ansamblio teritorijos ir priskyrimo Prieglaudos pastato teritorijai pažymi,
kad dar iki Plano patvirtinimo susiklostė situacija, kai ta pati tvora pateko į dviejų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų teritoriją. Tvora buvo numatyta Prieglaudos pastato
vertingąja savybe ir priskirta jo teritorijai Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010 m. balandžio 23 d. akto pagrindu, tačiau dėl šio akto teisėtumo prokuroras klausimų nekelia, Atitinkamai, atsižvelgiant į šį aktą, Plano sprendiniuose tvora numatyta Prieglaudos pastato teritorijoje, įvertinus jos išsidėstymą ir geografinę
padėtį, tačiau taip pat konstatuota, kad pagal esamą statusą tvora yra Ansamblio komplekso dalimi (žr. Plano Paveldotvarkos projekto pagrindinį brėžinį, 1 pav.). Pažymi ir tai,
kad Tvora nuosavybės teise nepriklausė ir nepriklauso UAB „Misionierių namai“, todėl
jokie su tvora susiję tvarkybos darbai ar kitoks fizinis poveikis tvorai nėra numatomas.
8.8. Dėl sodo atskyrimo iš Ansamblio teritorijos nurodo, kad iš tiesų Paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2012 m. lapkričio 5 d.
akto 7.1.3.2 punktu Ansamblio vertingąja savybe nustatytos „buvusių komplekso dalių
liekanos ar jų vietos – tvoros vieta į R nuo ūkinio pastato TRP 5 palei Subačiaus g. (XX
a. 6 dešimtmetyje senosios tvoros vietoje sumūryta nauja tvora; IKONOGR Nr. 3, 5, 7,
11; FF Nr. 1; 2011 m.); sodo vieta (-; TRP 9; IKONOGR Nr. ; 1-3, 6-8).“ Tai reiškia, kad
Ansamblio teritorijos vertingąja savybe yra buvusi sodo vieta (bet ne esama sodo vieta, kaip teigia prokuroras), kaip tai numatyta Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo 1 priedo 1.3.2 punkte
(„buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos“). Pažymi, kad nei minėtame
akte. nei teisės aktuose nėra apibrėžtas ir detalizuotas tokios vertingosios savybės, kaip
„buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos“, turinys. Kita vertus, Planu
vertingoji savybė „buvusi sodo vieta“ nėra kaip nors sužalojama ir sunaikinama, Planas
taip pat nesukuria tokių prielaidų. Šio Plano sprendimuose „Reikalavimai teritorijos ir
želdinių tvarkymui“ numatyta, kad: „teritorijos išplanavimas ir reljefas gali būti keičiami
parengus tyrimais pagrįstus projektus, aprobuotus už kultūros apsaugą atsakingų institucijų“; „želdinių tvarkymas (vertingų medžių išsaugojimas, vienuolyno sodo įvaizdžio
atgaivinimas)“. Atitinkamai vertina, kad Planas jokia apimtimi nepažeidžia Ansamblio
vertingosios savybės – „buvusio sodo vietos“, tačiau priešingai – sudaro prielaidas atgaivinti vienuolyno sodo įvaizdį. Prokuroras pareiškime šių aplinkybių visiškai nevertino.
Papildomai atkreipia dėmesį ir į tai, kad „sodo vieta“, juolab „buvusi sodo vieta“ nėra
kultūros paveldo objektas, taip pat nėra sudėtine Ansamblio dalimi, todėl jai netaikytini Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 dalies
reikalavimai.
8.9. Nesutinka su vertinimu, kad Plano sprendiniai dėl užstatymo tankumo ir naujų statinių statybos prieštarauja Apsaugos reglamento nuostatoms, atkreipdamas dėmesį į
tai, tikrinamo Įsakymo 2 punktu nurodyta, kad šis reglamentas galioja tiek, kiek neprieštarauja Plano sprendiniams.
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuomone, Planas priimtas iš esmės
nepažeidžiant procedūrinių teisės aktų reikalavimų ir atitiko galiojančių teisės aktų nuostatas, tuo labiau, Plano rengimo medžiaga patvirtina, kad plano rengimas vyko ilgą laiką,
buvo nuolat derinamas su kompetentingais subjektais, o pareiškėjo pareiškime nurodomi argumentai nėra pakankami konstatuoti Plano prieštaravimą įstatymų ar Vyriausybės
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norminių teisės aktų reikalavimams. Atkreipia dėmesį, kad Paveldo įstatymo 8 straipsnio
5 dalis nustato, kad „nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo
objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir teritorijų ribas apibrėžia šio straipsnio 4 dalyje nurodytų institucijų sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos“. Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba svarstė dėl
Ansamblio ir Prieglaudos Subačiaus g. 26 teritorijos padalinimo ir nutarė rekomenduoti
Ansamblio ir Prieglaudos teritoriją atidalinti pagal parengtas siūlomas ribas, šią aplinkybę patvirtina vertinimo tarybos 2010 m. liepos 2 d. posėdžio protokolas Nr. 74.
10. Vilniaus arkivyskupija nuomonės nustatytais terminais nepateikė.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
11. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos
generalinės prokuratūros prokuroro abstraktų, t. y. su individualia byla nesusijusį, pareiškimą yra atliekamas tyrimas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) ir juo patvirtinto Vienuolyno statinių ansamblio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26,
28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ribų
plano ir paveldotvarkos projekto (toliau – ir Planas) teisėtumo.
12. Pirminės atliktino tyrimo ribos yra nustatytos šioje byloje priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi bei tikslintinos atsižvelgiant į pareiškime išdėstytus bei teismo posėdžio metu pateiktus argumentus (paaiškinimus). Išplėstinė teisėjų kolegija primena, kad būtent pareiškėjas, teikdamas abstraktų,
t. y. su individualia byla nesusijusį, prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį
įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam aktui, apibrėžia administracinės bylos dėl šio
akto teisėtumo ribas. Tokį prašymą nagrinėjantis administracinis teismas neturi teisės
savo iniciatyva keisti norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribų (dalyko) (pvz.,
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015 m. lapkričio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-16-552/2015; 2017 m.
vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-15-602/2017).
13. Dėl byloje atliktino tyrimo ribų taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2013 m. birželio 27 d. įstatymas Nr. XII-407) 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21,
22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317 straipsniais įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XI-2389)
22 straipsnio 3 dalimi, iki šių (pakeitimų ir papildymų) įstatymų įsigaliojimo pradėti
rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (nekilnojamojo kultūros paveldo ap18
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saugos specialieji planai) baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šių
pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.
14. Byloje nėra ginčo, kad tikrinamas specialiojo planavimo dokumentas buvo
pradėtas rengti (planavimo sąlygos išduotos) 2010 metais. Todėl šioje administracinėje byloje nutrauktinas tyrimas dėl norminio administracinio akto atitikties Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir Paveldo apsaugos įstatymas) 22 straipsnio 4 dalies 1 punktui (2013 m. spalio 10 d. įstatymo Nr. XII549 redakcija), t. y. nuostatai, kuri, remiantis minėtais (pakeitimų ir papildymų) įstatymais, nėra aktuali sprendžiant dėl tikrinamų Įsakymo ir Plano nuostatų teisėtumo
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
Dėl Įsakymo 1 punkto atitikties Teritorijų planavimo
įstatymo 18 straipsnio 2 daliai
15. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pirmiausia pasisakytina dėl
pareiškėjo prašymo ištirti, ar Įsakymo 1 punktas, kuriuo patvirtintas Planas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 daliai (2006 m.
birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija), nustatančiai, kad „specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų
planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams <...>“.
16. Konkrečiai pareiškėjas, kuris ir apibrėžia atliktino tyrimo ribas, abejoja
Įsakymo 1 punktu patvirtinto paveldo apsaugos specialiojo plano paveldotvarkos projekto sprendinių, kuriais buvusios Vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastato (toliau – ir
Prieglaudos pastatas) teritorijoje yra numatytas leistinas užstatymo tankumas iki 48
procentų bei numatyta nauja statyba („Subačiaus g. išklotinės istorinės urbanistinės erdvinės struktūros atkūrimas, ligoninės pastato konversija“), teisėtumu. Šią abejonę pareiškėjas grindžia aplinkybe, jog, Lietuvos Respublikos kultūros paminklo U1P Vilniaus
senamiesčio apsaugos reglamentas, patvirtintas kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. ĮV-490 (toliau – ir Senamiesčio apsaugos reglamentas), nenumato naujos
statybos (draudžia naują statybą) aptariamoje (Prieglaudos pastato) teritorijoje.
17. Šių pareiškėjo argumentų kontekste konstatuotina, jog pareiškėjas iš esmės
kvestionuoja minėtų Plano sprendinių (dėl užstatymo tankumo bei naujos statybos) atitiktį minėtai Teritorijų planavimo įstatymo nuostatai tik tiek, kiek jie (sprendiniai) neatitinka reikalavimo „neprieštarauti <..> kitiems teisės aktams“, t. y. blanketinei įstatymo
nuostatai, kuri pati savaime nenukreipia į jokį konkretų ar atitinkamos rūšies teisės aktą,
o iš esmės įtvirtina tik abstraktų teisėtumo reikalavimą.
18. Išdėstytos aplinkybės nagrinėjamu atveju reiškia, jog pareiškėjas iš esmės siekia, kad būtų įvertinta, ar Įsakymo 1 punktas, tiek kiek juo patvirtinti aptarti sprendiniai,
neprieštarauja atitinkamoms Senamiesčio apsaugos reglamento nuostatoms, t. y. siekia,
kad teisės aktų hierarchijos požiūriu būtų atliktas tyrimas dėl tikrinamo norminio akto
atitikties žemesnės nei Vyriausybės norminis aktas teisinės galios Senamiesčio apsaugos reglamentui. Šiuo aspektu atskirai atkreiptinas dėmesys, kad pareiškime nurodyta
Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 5 dalis (2013 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XII549), remiantis šio Sprendimo 13 punkte nurodytomis teisės aktų nuostatomis, nėra ak19
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tuali (nėra taikoma); pareiškėjas nenurodo jokių kitų aktualiu laikotarpiu galiojusių įstatymų ir (ar) Vyriausybės norminių aktų, iš kurių galėtų būti kildinamas minėtų Plano
sprendinių neteisėtumas ar nepagrįstumas aptariamu aspektu.
19. Išplėstinės teisėjų kolegija primena, kad tokioje, kaip nagrinėjama, norminėse
administracinėje byloje atliekamo tyrimo dalykas yra norminio administracinio akto (ar
jo dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės norminiam teisės aktui (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 112 str. 1 d.). Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti norminių administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-223/2012; 2013 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-24/2013). Todėl norminė administracinė byla šioje dalyje nutrauktina, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
Dėl Plano atitikties Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio
2 dalies 1 punktai ir 3 dalies 2 punktui
20. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas taip pat abejoja, ar Planas, tiek, kiek Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) organizavo
planavimą Prieglaudos pastato teritorijoje: (1) nustatant šios teritorijos ribas, neprieštarauja Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX2452 redakcija) 2 dalies 1 punktui ir 3 dalies 2 punktui; (2) nustatant paveldosaugos
reikalavimus šiai teritorijai, neprieštarauja to paties Paveldo apsaugos įstatymo straipsnio 2 dalies 1 punktui. Šios abejonės pareiškime iš esmės grindžiamos aplinkybe, kad
Prieglaudos pastatas (kultūros paveldo objektas, kuriam taikyta teisinė apsauga – apskaita) nebuvo paskelbtas valstybės saugomu, todėl Departamentas nebuvo kompetentingas
organizuoti aptariamo planavimo minėtoje teritorijoje. Byloje atliktino tyrimo ribų aspektu šios aplinkybės bei pareiškime dėstomi argumentai implikuoja, jog nagrinėjamu
atveju spręstinas klausimas dėl Departamento kompetencijos planuoti Prieglaudos pastato teritoriją.
21. Iš Plano sprendinių (ypač Plano Aiškinamojo rašto 4.1.1 punkto) matyti, kad
ginčo teritorijoje (24 000 kv. m) buvo suformuoti du žemės plotai (sklypai) – Vilniaus
misionierių vienuolyno statinių ansamblio (toliau – ir Ansamblis) teritorija (11 521 kv.
m) ir Prieglaudos pastato teritorija (10 365 kv. m); apibrėžtos šių teritorijų ribos, nustatyti paveldosaugos reikalavimai. Atskirai paminėtina, kad, išskyrus tam tikrą tikslinimą,
kurio pareiškėjas visiškai neakcentuoja, išorinės (bendros) aptariamų paveldo objektų teritorijų ribos nebuvo planuojama keisti (jos liko nepakitusios); iš esmės buvo suplanuota
riba tarp Ansamblio ir Prieglaudos pastato teritorijų.
22. Pareiškėjo nurodomas ir tyrimui aktualus Paveldo apsaugos įstatymo
22 straipsnio (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija) 2 dalies 1 punktas
numatė, kad „nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų planavimą
organizuoja <...> [Departamentas] – valstybės ir regiono lygio kultūros paveldo tinklų
schemų ir kitų tipų specialiųjų planų, kai valstybė skelbia ar jau paskelbė saugomais kultūros paveldo objektus <...>, rengimą <...>“. To paties straipsnio 3 dalies 2 punktas, kaip
vieną iš nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų nurodo „kultūros pa20
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veldo teritorijų ir apsaugos zonų ribų planai – rengiami skelbiamų saugomais kultūros
paveldo objektų <...> teritorijų <...> nustatyti ar pakeisti.“
23. Vertindama, ar šiomis, pareiškėjo nurodomomis, įstatymų nuostatomis yra
(buvo) ribojama Departamento, kaip planavimo organizatoriaus, kompetencija inicijuoti
ir vykdyti aptariamas Prieglaudos pastato teritorijos planavimo procedūras, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, kad pareiškėjas iš esmės išimtinai apsiriboja lingvistiniu
cituotų įstatymo nuostatų vertinimu, akcentuodamas, kad Prieglaudos pastatas nebuvo
pripažintas (valstybės) saugomu kultūros paveldo objektu. Pareiškime visiškai nevertinama ir nepasisakoma dėl tikrinamų specialiojo teritorijų planavimo procedūrų metu
egzistavusių santykių kvalifikavimui reikšmingų faktinių aplinkybių bei kitų įstatymų ir
(ar) norminių aktų nuostatų, susijusių su aptariamais klausimais.
24. Šiuo aspektu dėl Departamento kompetencijos planuoti sprendinius, susijusius
su Prieglaudos pastato teritorijos ribų nustatymu, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodo pats pareiškėjas, planavimo sąlygų išdavimo ir vėlesnių planavimo procedūrų metu Ansamblio, kaip valstybės saugomo kultūros paveldo objekto,
teritorija apėmė visą ginčo teritoriją (24 000 kv. m), į šią teritoriją pateko ir Prieglaudos
pastatas. Atitinkamai aplinkybė, kad minėta 24 000 kv. m teritorija jau buvo nustatyta,
kaip valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Ansamblio – teritorija, savaime reiškia, kad, inter alia vadovaujantis minėtu Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies
1 punktu (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija), šios (visos) teritorijos
aptariamo specialiojo planavimo organizatoriumi galėjo būti Departamentas.
25. Paveldo objekto teritorijos ribų nustatymo (keitimo) klausimu atkreiptinas
dėmesys ir į tai, kad, vadovaujantis Paveldo apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalimi,
„kultūros paveldo objektai – pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip
nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar
gali jais būti“. To paties straipsnio 15 dalis numato, kad kultūros paveldo objekto teritorija – „kultūros paveldo objekto užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės sklypas ar
kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai“. Taigi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai turi turėti jiems priskirtą teritoriją, kurioje nustatomi paveldosaugos
reikalavimai.
26. Tikrinamų teritorijų planavimo procedūrų vykdymo metu nustatyta
Prieglaudos pastato, kaip kultūros paveldo objekto, teritorija sutapo su Ansamblio teritorija; Prieglaudos pastato teritorijos išorinės ribos taip pat sutapo su visos (24 000 kv. m)
teritorijos ribomis.
27. Tai reiškia, pirma, kad Prieglaudos pastato teritorija planavimo metu jau buvo
nustatyta, todėl Plano sprendiniai vertintini, kaip keičiantys šias ribas. Antra, siekiant
suplanuoti (pakeisti) Ansamblio teritoriją, inter alia, tikslu ją sumažinti, turėjo būti organizuojamas visos teritorijos, įskaitant planavimo metu priskirtą Prieglaudos pastatui,
planavimas; Ansamblio teritorijos sumažinimas turėjo aiškiai atsispindėti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose, t. y. kokia teritorija šiam kultūros paveldo objektui nebėra priskiriama. Trečia, aplinkybę, kad Prieglaudos pastatas yra paveldo
objektas vertinant, be kita ko, šio Sprendimo 25 punkte nurodytų įstatymo nuostatų kontekste, galima pagrįstai teigti, jog planavimo organizatorius privalėjo planuojamoje teri21
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torijoje nurodyti ir šio pastato (paveldo objekto) teritorijos ribas.
28. Dėl Departamento kompetencijos organizuoti paveldosaugos reikalavimų nustatymą ginčo teritorijai reikšminga faktinė aplinkybe pripažintina tai, kad visa planuota
teritorija (tiek Ansamblio, tiek Prieglaudos pastato) pateko į valstybės saugomo kultūros
paminklo – Vilniaus senamiesčio – teritoriją. Vadovaujantis Paveldo apsaugos įstatymo
22 straipsnio 3 dalies 5 punktu (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija),
saugomų objektų paveldotvarkos projektai (kuris yra tikrinamo Plano sudėtinė dalis ir
kuris nustato pareiškėjo nurodomus paveldosaugos reikalavimus aptariamai teritorijai)
„rengiami paveldosaugos reikalavimams ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemai kultūros paveldo objektuose, jų dalyse ir apsaugos zonose nustatyti ar pakeisti“. Savo ruožtu
akivaizdu, jog Planu buvo nustatyti paveldosaugos reikalavimai konkrečiai Vilniaus senamiesčio (valstybės saugomo kultūros paveldo paminklo) daliai – Prieglaudos pastato
teritorijai, t. y. teritorijai, kurios aptariamo specialiojo planavimo organizatoriumi galėjo būti Departamentas (Paveldo apsaugos įstatymo 22 str. 2 d. 1 p. (2004 m. rugsėjo
28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija). Pareiškėjas, tiek Departamento kompetencijos,
tiek ginčijamu Plano turinio (sprendinių) teisėtumo aspektais visiškai dėl šių aplinkybių
nepasisakė.
29. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, draudimas Departamentui
organizuoti Prieglaudos pastato teritorijos specialųjį planavimą turint tikslą pakeisti šios
teritorijos ribas bei nustatyti šiai teritorijai taikomus paveldosaugos reikalavimus, negali
būti kildinami iš Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija) 2 dalies 1 punkto ir 3 dalies 2 punkto. Pastebėtina ir tai, kad
minėtas Paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX2452 redakcija) 2 dalies 1 punktas nepateikia baigtinio sąrašo specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, kurių rengimą turi teisę organizuoti Departamentas – vadovaujantis to
paties straipsnio 4 dalimi, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo organizatoriai gali organizuoti ir kitų reikalingų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą. Pareiškėjas šiuo aspektu jokių argumentų nepateikia.
30. Atitinkamai konstatuotina, kad pareiškėjo nurodomose Paveldo apsaugos įstatymo nuostatose nėra nustatyta tokio teisinio reguliavimo, kurį jis teigia esant nustatytą
ir kurio atitikimui prašo ištirti Plano teisėtumą, t. y. šiose įstatymo nuostatose nėra įtvirtintas draudimas Departamentui organizuoti tokios kaip Prieglaudos pastato teritorijos
specialųjį planavimą. Ši aplinkybė, taip pat minėti pareiškimo trūkumai nagrinėjamu
atveju neleidžia priimti vieno iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio
1 dalyje numatytų sprendimų, todėl norminės administracinės bylos dalis dėl pareiškėjo
prašymo ištirti Plano atitiktį minėtoms Paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms nutraukiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
Dėl Plano atitikties Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 1 daliai
31. Teritorijų planavimo procedūrų pažeidimo aspektu pareiškėjas taip pat abejoja Plano, tiek, kiek Departamentas (1) organizavo planavimą Prieglaudos pastato teritorijoje – nustatė šios teritorijos ribas bei paveldosaugos reikalavimus šiai teritorijai
ir (2) nesuplanavo Ansamblio apsaugos zonos, atitiktimi Teritorijų planavimo įstatymo
22
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17 straipsnio 1 daliai (2006 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. X-679 redakcija). Iš esmės pareiškime nurodoma, kad Departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakyme
Nr. Į-396 „Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K), Vilnius,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento
rengimo“ Prieglaudos pastato teritorijos planavimas nebuvo numatytas, kaip vienas iš
planavimo tikslų ar uždavinių, be to, nebuvo įgyvendintas vienas iš uždavinių – nustatyti
apsaugos zonas.
32. Pareiškėjo nurodoma Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalis
(2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija) įtvirtina, kad „specialiojo teritorijų
planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas <...>“. Šio straipsnio 2 dalis (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija), kuri taip pat yra minima pareiškime, detalizuoja, kad „parengiamojo etapo metu nustatomi planavimo tikslai
ir uždaviniai <...>, viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo
dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
33. Nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, kad, kvestionuodamas tikrinamo norminio administracinio akto teisėtumą tiek, kiek jame nėra
nustatytos Ansamblio apsaugos zona, pareiškėjas iš esmės kelia legislatyvinės omisijos
klausimą. Cituotose Teritorijų planavimo įstatymo nuostatose įstatymų leidėjas neįpareigoja planavimo organizatoriaus įgyvendinti visus uždavinius, jos nereglamentuoja ir
santykių, susijusių su aptariamų apsaugos zonų nustatymu, tokių nuostatų nenurodo ir
pareiškėjas. Pažymėtina ir tai, kad aptariamos legislatyvinės omisijos buvimu pareiškėjas
iš esmės kvestionuoja viso Plano teisėtumą, tačiau nepateikia jokių (teisiškai motyvuotų) argumentų dėl to, kaip apsaugos zonos nenustatymas nagrinėjamu atveju lemia kitų
(patvirtintų) Plano sprendinių neteisėtumą. Šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą
pripažinti, jog pareiškėjas neįvykdė jam tenkančios pareigos – abejonę dėl tikrintino norminio administracinio akto teisėtumo pagrįsti teisiškai motyvuotais argumentais. Todėl
tyrimas šioje dalyje yra nutrauktinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str.
1 p., 116 str. 1 d.).
34. Vertinant pareiškime pateiktus argumentus, jog planavimo organizatorius
(Departamentas), organizuodamas Prieglaudos pastato teritorijos planavimą, nesilaikė
nustatytų planavimo tikslų ir uždavinių, pirmiausia akcentuotina, kad pareiškėjo nurodoma Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalis (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija) tik išvardija specialiojo teritorijų planavimo proceso etapus, o
to paties straipsnio 2 dalis (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) – parengiamojo etapo metu atliekamus veiksmus, kurių vienas – planavimo tikslų ir uždavinių
nustatymas. Tai yra tik procedūrinės nuostatos, kurios pačios savaime nereglamentuoja
santykių, susijusių su planavimo tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, nenustato pasekmių
neįgyvendinus ar netinkamai įgyvendinus šiuos tikslus ar uždavinius. Pareiškėjas nepateikia vertinimo dėl šių nuostatų turinio, pareiškime iš esmės apsiribojama tik šių nuostatų įvardijimu ir nurodymu, kad planavimo tikslai ir uždaviniai neapėmė Prieglaudos
pastato teritorijos.
35. Pastaruoju aspektu pastebėtina, kad iš tiesų Departamento direktoriaus
2010 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. Į-396 nurodytuose planavimo tiksluose ir uždaviniuo23

I. Administracinių teismų praktika

se Prieglaudos pastato teritorija ir (ar) Prieglaudos pastatas eksplicitiškai nėra minimi.
Kita vertus, kaip jau buvo konstatuota šiame baigiamajame teismo akte, ginčo planavimo procedūrų iniciatyvos, t. y. minėto Departamento direktoriaus įsakymo priėmimo
metu, Ansamblio teritorija apėmė ir Prieglaudos pastatą, o tai leidžia manyti, jog tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, implicitiškai Prieglaudos pastato teritorija buvo (turėjo būti) numatyta minėtuose tiksluose ir uždaviniuose. Tačiau ir
šiuo aspektu pareiškėjas nekelia klausimo (neteikia argumentų) dėl ginčo planavimo tikslų ir uždavinių aiškumo, išsamumo, tinkamumo, išimtinai lingvistiškai vertina minėtame
Departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. Į-396 nurodytų planavimo
tikslų ir uždavinių formuluotes bei turinį. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėta, norminę
administracinę bylą pagal abstraktų prašymą (pareiškimą) nagrinėjantis administracinis
teismas yra saistomas paties pareiškėjo nustatytų atliktino tyrimo ribų, šių aplinkybių
vertinimas nagrinėjamu atveju reikštų tyrimo ribų išplėtimą.
36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi
pozicijos, kad pareiškėjo pozicija dėl norminio administracinio akto (jo dalies) atitikties
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai;
pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys abejonę akto teisėtumu; pareiškėjas privalo aiškiai nurodyti, kokios tikrinamo norminio akto nuostatos, kokia
apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui
ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais.
Pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti tiek atitinkamo norminio administracinio akto
(jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto)
turinį ir pateikti savo konkrečią nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų (pvz., žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012). Aptariamame prašyme neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A4421586/2014). Atsižvelgiant į šias proceso taisykles, nurodyti pareiškimo trūkumai nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pagrindą nutraukti šią norminę bylą dalyje dėl pareiškėjo prašymo ištirti Plano atitiktį ir minėtoms Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
Dėl Plano atitikties Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniui
ir jį įgyvendinantiems teisės aktams
37. Pareiškėjas taip pat abejoja, ar Planas, tiek, kiek Departamentas (planavimo
organizatorius) savo bei Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėse paskelbtuose
informaciniuose pranešimuose apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą nepateikė
informacijos apie specialiuoju planu planuojamą Prieglaudos pastato teritoriją, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniui (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX1962 redakcija) ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1996 m. rugsėjo
18 d. nutarimu Nr. 1079 (toliau – ir Informavimo nuostatai), 35 punktui (Vyriausybės
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2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1309 redakcija).
38. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nors pareiškime prašoma ištirti tikrinamo
norminio administracinio akto atitiktį visam Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniui (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija), tačiau argumentai, apibrėžiantys bylos nagrinėjimo ribas, iš esmės yra susiję tik su šio straipsnio 1 dalimi. Todėl
tyrimas nagrinėjamu atveju atliktinas tik dėl atitikties pastarajai įstatymo nuostatai.
39. Pareiškėjo nurodomo Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio (2004 m.
sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) 1 dalis nustato, kad bendrasis, specialusis
ir detalusis teritorijų planavimas yra viešas, o jo 2 dalis – „teritorijų planavimo viešumą
užtikrinančias procedūras (sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų skelbimas, konsultavimasis, viešas svarstymas, informacijos teikimas ir kt.) atlieka planavimo organizatorius“.
40. Minėtas Informavimo nuostatų 35 punktas (Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d.
nutarimo Nr. 1309 redakcija), be kita ko, nustato, kad „<...> informacija apie koncepcijos
stadijoje parengtus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinius ir galimybę su jais susipažinti skelbiama planavimo organizatoriaus ir savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, interneto tinklalapiuose.“
41. Pareiškėjo argumentų bei šių įstatymo ir Vyriausybės nutarimo nuostatų kontekste vertindama nurodomus 2014 m. gruodžio 3 d., 2015 m. sausio 6 d. ir 2015 m. birželio 26 d. pranešimus, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, kad iš tiesų juose
nėra eksplicitiškai pateikiama informacija apie Prieglaudos pastato teritorijos planavimą (teritorijos ribų bei paveldosaugos reikalavimų nustatymą). Kita vertus, kaip minėta, Vienuolyno bei Prieglaudos pastato teritorijos planavimo metu sutapo; be to, Vilniaus
miesto savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime buvo nurodyti ir konkretūs planuojamos teritorijos adresai. Todėl suinteresuoti asmenys galėjo suprasti, jog
planuojama ir Prieglaudos pastato teritorija. Dėl visuomenės informavimo dėl šios teritorijos planavimo apimties (turinio) pažymėtina, kad Departamento interneto svetainėje
paskelbtuose pranešimuose buvo pateikta interaktyvi nuoroda į konkretų šios svetainės
puslapį, kuriame galima buvo susipažinti su koncepcija bei parengtais Plano sprendiniais
(Plano projektu). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šios faktinės aplinkybės leidžia
konstatuoti, kad vien minėtas pranešimų ydingumas, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, nesudaro pakankamo (savarankiško) pagrindo pripažinti,
jog viešumo reikalavimai aptariamu aspektu buvo pažeisti.
42. Atitinkamai konstatuotina, kad Planas, tiek, kiek minėtuose 2014 m. gruodžio
3 d., 2015 m. sausio 6 d. ir 2015 m. birželio 26 d. informaciniuose pranešimuose nebuvo
eksplicitiškai nurodyta informacija apie Prieglaudos pastato teritorijos ribų ir paveldosaugos reikalavimų joje nustatymą, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 1 daliai (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) ir Informavimo nuostatų
35 punktui (Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1309 redakcija).
Dėl Plano atitikties Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui,
11 straipsnio 1 daliai, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktui
43. Pareiškime taip pat abejojama, ar Planas, tiek, kiek Ansamblio tvora (TRP6) ir
sodo vieta (teritorijos ribų plane 9 pozicija) priskirti Prieglaudos pastato teritorijai, ne25
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prieštarauja Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui bei 11 straipsnio
1 daliai (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija). Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Plano sprendiniai, kuriais minėta sodo vieta buvo atskirtas nuo Ansamblio teritorijos, galbūt prieštarauja Paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktui
(2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija).
44. Pastaroji įstatymo nuostata įtvirtina, kad viešajam pažinimui ir naudojimui
saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovėje draudžiama naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytas vertingąsias savybes. Tačiau, išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, vien faktinė aplinkybė, kad minėto (buvusio) sodo vietos dalis pateko į Prieglaudos pastato teritoriją, savaime niekaip nereiškia, kad yra naikinama vertingoji savybė minėtos įstatymo nuostatos taikymo prasme. Be to, pareiškėjas, išskyrus abstraktų teiginį, kad aptariama Ansamblio vertingoji savybė – buvusi sodo vieta – galbūt
yra sunaikinta, niekaip neatskleidžia, kaip konkrečiai minėti Plano sprendiniai neatitinka
(pažeidžia) būtent Paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2004 m.
rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija) reikalavimus. Tai reiškia, kad pareiškėjo
pareiškime nurodytas galimas minėtų sprendinių prieštaravimas aptariamai Paveldo apsaugos įstatymo nuostatai nėra motyvuotas, kas nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą
pagrindą norminę bylą šioje dalyje nutraukti (Administracinių bylų teisenos įstatymo
103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
45. Pareiškėjo nurodomas Paveldo apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija) nustato, kad kultūros paveldas pagal sandarą, be kita ko, gali būti „kompleksinis objektas – kultūros paveldo objektų
grupė, reikšminga savo visuma.“ Šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalis (2004 m. rugsėjo 28 d.
įstatymo Nr. IX-2452 redakcija) nustato, kad „kultūros paveldo objektas saugomas kartu
su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama“. Plano sprendinių neatitikimą šioms nuostatoms pareiškėjas iš esmės grindžia
aplinkybe, kad planuojant Ansamblio ir Prieglaudos pastato teritorijas, minėti tvora ir
(buvusio) sodo vieta nepagrįstai buvo priskirta pastarajai teritorijai.
46. Tačiau šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjo nurodomos Paveldo apsaugos įstatymo nuostatos nereglamentuoja santykių, susijusių su kultūros paveldo objektų teritorijos formavimu (nustatymu), o tik apibrėžia kompleksinio paveldo objekto sąvoką ir įtvirtina šiems objektams jau nustatytų jų teritorijų teisinį statusą
(apsaugą). Aptariamų teritorijų nustatymo klausimus reglamentuoja kitos Paveldo apsaugos įstatymo nuostatos, įskaitant 11 straipsnio 2 dalį, įtvirtinančią, kad „kultūros paveldo objekto teritorijos ribos nustatomos taip, kad sutaptų su sklypų ar jų dalių, kurie yra
daiktinės teisės objektai, ribomis. Tais atvejais, kai tyrimais pagrįstos, vertinimo tarybos
nustatytos kultūros paveldo objekto teritorijos ribos neatitinka daiktinės teisės objektų
ribų, institucija, atsakinga už šio objekto apsaugą ar inicijavusi objekto paskelbimą saugomu, organizuoja ir finansuoja sklypo dalies ar sklypų dalių, kaip naujų daiktinės teisės
objektų, įteisinimą.“ Pareiškėjas nei šių, nei kitų paveldo objektų teritorijų nustatymą reglamentuojančių norminių aktų nuostatų nenurodo, neaptaria, nepateikia jų vertinimo.
47. Taigi pareiškėjų nurodomose Paveldo apsaugos įstatymo nuostatose iš tiesų
nėra nustatyta tokio teisinio reguliavimo, kurį jie teigia esant nustatytą ir kurio atitikimui prašo ištirti minėtus Plano sprendinius. Tai nagrinėjamu atveju lemia vertinimą, kad
aptariamoje pareiškimo dalyje nėra tyrimo dalyko (šiuo klausimu pagal analogiją, pvz.,
26
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žr. Konstitucinio Teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarimą, 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą), todėl norminė administracinė byla dalyje dėl pareiškėjų prašymo ištirti Plano
sprendinių atitiktį minėtoms Paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms yra nutrauktina
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
Dėl kitų pareiškėjo prašymų
48. Pareiškėjas taip pat prašo (bendrai) ištirti tikrinamo norminio administracinio akto atitiktį jau minėtai Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 daliai, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, nustatančiam nepiktnaudžiavimo valdžia principą, ir konstituciniams teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.
49. Šiuo aspektu primintina, kad pareiškėjas, teikdamas su individualia byla nesusijusį (abstraktų) prašymą ištirti ginčo norminio akto nuostatos teisėtumą, kartu turi aiškiai nurodyti konkrečias aplinkybes, kurios, jo nuomone, sudaro prielaidas teisiškai pagrįstai abejonei dėl Įsakymo ir juo patvirtinto Plano teisėtumo. Būtent pagal tokias abstraktų
prašymą (pareiškimą) pateikusio pareiškėjo nurodytas konkrečias aplinkybes (argumentus)
paprastai yra identifikuojamos norminio akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribos, ypač tais
atvejais, kai prašoma įvertinti norminio akto nuostatų atitiktį bendriesiems teisės (teisinio
reguliavimo, viešo administravimo, teisėkūros) principams ir (ar) bendrosioms įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose nurodytoms taisyklėms. Aptariamos aplinkybės (argumentai) turi būti konkrečios, aiškios, rodančios ryšį tarp norminio administracinio akto
(jo dalies) ir minėtų bendrų principų bei reikalavimų, kurių atitikčiai prašoma ištirti šį aktą
(jo dalį). Jos (aplinkybės, argumentai) turi būti susijusios su prašomo atlikti tyrimo objektu,
leisti proceso šalims ir teismui nustatyti bei apibrėžti administracinės bylos dalyką ir nagrinėjimo ribas (šiuo klausimu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015).
50. Šių proceso taisyklių kontekste vertindama pareiškime nurodomas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog tikrinamo norminio atitiktimi minėtoms
Teritorijų planavimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms bei nurodytiems teisinės valstybės principui ir atsakingo valdymo reikalavimams pareiškėjas abejoja
iš esmės tik tiek, kiek Įsakymas ir (ar) juo patvirtintas Planas (jo dalis) prieštarauja toms
pačioms nuostatoms, dėl kurių jau buvo pasisakyta šiame baigiamajame teismo akte.
Kadangi pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių kitų (papildomų) aplinkybių, tai nagrinėjamu atveju eliminuoja administracinio teismo pareigą papildomai (atskirai) pasisakyti dėl
pareiškėjo prašymo šioje dalyje.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu,
116 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros ver27
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tybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ribų planas ir paveldotvarkos projektas,
tiek, kiek 2014 m. gruodžio 3 d., 2015 m. sausio 6 d. ir 2015 m. birželio 26 d. informaciniuose pranešimuose nebuvo eksplicitiškai nurodyta, jog planuojama buvusios Vaikelio
Jėzaus vaikų prieglaudos pastato teritorija, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo 30 straipsnio 1 daliai (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus
dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 35 punktui (Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo
Nr. 1309 redakcija).
Likusią norminės administracinės bylos dalį nutraukti.
Sprendimas neskundžiamas.

1.2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio
13 d. nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui
šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 (2017 m.
birželio 13 d. nutarimo Nr. O3E-231 redakcija) 3.1 papunkčio teisėtumo
Byloje tiriama, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 (toliau – Metodas
Nr. 5) 3.1 papunktis neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalims,
Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai (23 punktas).
Tiriamame Metodo Nr. 5 3.1 papunktyje numatyta, kad šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientas (kPBr) gali būti nustatomas vadovaujantis Metode Nr. 5 pateikta rekomendacija: kai pastato bendrojo naudojimo patalpose
įrengti šildymo prietaisai – kPBr=18% (3.1.1 p.); kai pastate nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai teisėtai neįrengti ar teisėtai
demontuoti – kPBr=10% (3.1.2 p.) (24 punktas).
Motyvuodamas savo abejonę tiriamo teisinio reguliavimo teisėtumu, pareiškėjas
prašyme nurodė, kad reguliavimas yra ydingas, kadangi vien tik šildymo prietaisų buvimas bendro naudojimo patalpose nereiškia, jog šilumos energija yra vartojama, ypač tais
atvejais, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas (2 punktas).
Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnis turi būti aiškinamas sistemiškai ir negali būti
suprantamas izoliuotai nuo likusių šio įstatymo nuostatų. Šio straipsnio 2 dalis, nurodanti, jog tam tikrais atvejais apmokėjimas už bendrojo naudojimo patalpų šildymą daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas, negali būti suprantama,
kaip atleidžianti nuo prievolės šilumos tiekėjui apmokėti už visą pastatui šildyti sunau28
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dotą šilumą, kurios kiekis paprastai nustatomas pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Šilumos ūkio įstatymo
25 straipsnio 2 dalis tik reglamentuoja, kaip apmokėjimas už visą pastate sunaudotą šilumą yra paskirstomas vartotojams tame pastate – kuri dalis laikoma sunaudota bendrosioms reikmėms ir kuri sunaudota asmeninių patalpų šildymui (28 punktas).
Pagal Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnį daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkai privalo apmokėti už pastate sunaudotą šilumą net ir tada, kai daugumos savininkų sutikimu šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas – tačiau tokiu atveju pagal Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalį, apskaičiuojant
vartotojui tenkantį šilumos kiekį, laikoma, kad visa šiluma buvo sunaudota asmeninio
naudojimo patalpose bei pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą
nuo šilumos punkto iki vartotojo buto (bet ne pastato bendrojo naudojimo patalpose).
Priešingai aiškinant Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnį būtų sukuriama privilegijuota
padėtis daliai vartotojų (kurie nutraukė šilumos tiekimą bendrojo naudojimo patalpose)
lyginant su kitais šilumos vartotojais, kadangi pirmiesiems skaičiuojant sąskaitą už šilumą būtų įtraukiamas ne visas pastate sunaudotos šilumos kiekis, o antriesiems – visas
(42 punktas).
Metodo Nr. 5 3.1 papunktis neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir
6.388 straipsnio 1 daliai (55 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-19-858/2017
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00014-2017-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 30.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. sausio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (kolegijos
pirmininkas ir pranešėjas), Ramutės Ruškytės ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Julijai Krinickienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Liudvikui Ragauskiui, Pauliui Markevičiui ir atsakovo
atstovams Aleksandr Nasyr ir Aleksandrai Prokopjevai,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio prašymą ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos
kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 3.1 papunktis neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo
metodo Nr. 5 patvirtinimo“ patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti
ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 (toliau – ir Metodas
Nr. 5) 3.1 papunktis (prašyme nurodytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-184 3.1 papunktis, tačiau iš prašymo turinio galima matyti, kad abejonės keliamos šiuo nutarimu patvirtinto Metodo Nr. 5 3.1 papunkčiu, todėl laikoma, kad 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-184 3.1 papunktis
nurodytas dėl apsirikimo) neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai.
2. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, pareiškėjas prašyme nurodė ir teismo posėdyje jo atstovai paaiškino, kad tiriamas reguliavimas yra ydingas, kadangi vien tik šildymo prietaisų buvimas bendro naudojimo patalpose nereiškia,
jog šilumos energija yra vartojama, ypač tais atvejais, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas, kuriam užtenka tiesiog
užsukti sklendes, nedemontuojant pačių šildytuvų.
3. Metode Nr. 5 įtvirtintas reglamentavimas nustato prievolę apmokėti už šilumos energiją, kuri nėra faktiškai suvartota bendro naudojimo patalpose, ir tais atvejais, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose
yra nutrauktas, tačiau patalpose yra išlikę neveikiantys šildytuvai, todėl tai nesuderinama su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas)
25 straipsnio 1 ir 2 dalimis, taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas) 6.388 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai, ir
6.317 straipsnio 1 daliai, nes vartotojams priskiriama šilumos energija, kurios jie faktiškai
negauna ir nesuvartoja, kai name nėra bendro naudojimo patalpų arba kai bendrojo naudojimo patalpose pagal pastato šildymo sistemos projektą nėra įrengtų šildymo prietaisų,
arba kai šie šildymo prietaisai yra atjungti, šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas.
4. Pagal minėtas Civilinio kodekso normas galima matyti, kad įstatymų leidėjas išreiškė valią, jog vartotojas privalo apmokėti tik už tą energijos kiekį, kurį faktiškai suvartojo. Ši nuostata detalizuota Šilumos ūkio įstatymo originalios redakcijos 21 straipsnio
2 dalyje, kurioje buvo nustatyta, kad daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nepaisydamas to, kokiu būdu šildomos jam pačiam priklausančios
patalpos. Įstatymo redakcijoje, galiojusioje nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio
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2 d., atsiskaitymą už bendrojo naudojimo patalpas reglamentavo Šilumos ūkio įstatymo
25 straipsnis, nustatęs, kad daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Nuo 2014 m.
gruodžio 2 d. Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnis buvo papildytas 2 dalimi, nustatančia,
jog daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už
daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos
savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas. Šiai nuostatai prieštarauja Metodo Nr. 5 3.1.2 papunktis, pagal kurį vartotojui taikomas apmokėjimas, kai
jame nurodyta energija yra suvartojama ne bendroms reikmėms bendro naudojimo patalpose, kurios nėra šildomos, o asmeninio naudojimo butuose, kurie yra šildomi.
5. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą vartotojams negali būti paskirstyta šilumos energija, kuri faktiškai nebuvo suvartota bendro naudojimo patalpose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje
byloje Nr. 3K-3-608/2013). Byloje Nr. 3K-3-608/2013 kasacinis teismas atmetė šilumos
tiekėjo ieškinį dėl šilumos energijos priteisimo už nešildomą laiptinę ir šios bylos aplinkybės atitinka aplinkybes, nustatytas Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalyse,
kai bendro naudojimo patalpos nėra šildomos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje byloje šilumos tiekėjo ieškinį atmetė ne todėl, kad vartotojas neįrodė laiptinės šildymo fakto
(nes šio fakto kaip prejudicinio apskritai nebereikėjo įrodinėti), o todėl, kad vartotojams
negali būti paskirstyta šilumos energija, kuri faktiškai nebuvo suvartota bendro naudojimo patalpose.
6. Dėl to, kad tiriamas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų, kasacinio teismo
byloje buvo suformuota prieštaringa ir nesuderinama praktika. Pavyzdžiui, vienoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog vartotojas neprivalo mokėti už nešildomos laiptinės šildymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2013), o kitoje byloje kasacinis teismas išaiškino priešingai – išnagrinėjęs panašų ginčą dėl bendraturčio prievolės mokėti už dalį daugiabučiam
namui pateiktos šilumos energijos, tenkančios bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, kai
bendrojo naudojimo patalpose taip pat nebuvo įrengta šildymo prietaisų (ginčo joje laikotarpis – nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2012 m. rugpjūčio mėn.), konstatavo, kad vartotojas privalo mokėti už nešildomos laiptinės ir kitų bendro naudojimo patalpų šildymą
ir tais atvejais, kai šios patalpos nėra šildomos, nes taip numato Metodas Nr. 5 (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401248/2015). Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3401-248/2015 ir civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2012 išaiškino, kad ginčo laikotarpiu vartotojas turėjo pareigą apmokėti už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms
tenkančią šilumos energijos dalį, nors jose šildymo prietaisai (radiatoriai) buvo demontuoti, nepagrįstai remdamasis savo praktika, suformuota 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2004 – šių bylų aplinkybės buvo skirtingos. Civilinėje
byloje Nr. 3K-3-514/2004 buvo sprendžiamas ginčas dėl dalies šilumos energijos, kurios
neįmanoma priskirti nei butų šildymui, bei bendrų patalpų šildymui, nei karšto vandens
ruošimui, nei karšto vandens temperatūros palaikymui. Tokiu atveju kasacinis teismas
išaiškino, kad už šią niekam nebepriskirtiną, tačiau faktiškai suvartotą energiją butų ir
kitų patalpų savininkai privalo apmokėti kaip bendraturčiai proporcingai pagal butų plo31
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tą. Tačiau civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2013 vyko ginčas dėl atsakovui nepagrįstai priskirtos šilumos energijos, kuri buvo suvartota ne bendro naudojimo patalpų šildymui, o
trečiųjų asmenų butų šildymui.
7. Teisingas faktiškai gauto energijos kiekio nustatymas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl šilumos energijos paskirstymo turi būti nustatytas tikrasis faktiškai gautos šilumos energijos kiekis, nes, kai priteisiamas mažesnis už faktiškai suvartotą šilumos
energiją apmokėjimas, lieka iš dalies neapgintos šilumos tiekėjo teisės, o, kai priteisiamas
didesnis už faktiškai suvartotą šilumos energiją apmokėjimas, lieka iš dalies neapgintos
šilumos vartotojo teisės ir šilumos tiekėjas nepagrįstai praturtėja skolininko (vartotojo)
sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas (Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009).
8. Papildant Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnį 2 dalimi įstatymų leidėjas nesiekė
sukurti naujos normos, o tik detalizuoti, paaiškinti, to paties straipsnio 1 dalies tikrąją
prasmę, kas buvo būtina dėl įstatymų leidėjo valios neatitinkančių šilumos tiekėjų veiksmų ir teismų praktikos, pagal kurią vartotojams buvo sistemingai paskirstoma šilumos
energija, kuri faktiškai nebuvo suvartota bendro naudojimo patalpose. Dėl to Metodo
Nr. 5 3.1 papunktis yra nesuderinamas su Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalimis
ir 2 dalimi, taip pat Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 dalimi, 6.329 straipsnio 1 dalimi
ir 6.317 straipsnio 1 dalimi.
II.
9. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) atsiliepimas, kuriame prašoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 „Dėl Šilumos
kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo“ patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam
plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 3.1 papunktį pripažinti teisėtu.
10. Atsiliepime atsakovas nurodė ir jo atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad bendrojo naudojimo objektai yra bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė,
kurią sudaro bendrosios pastato konstrukcijos, bendrosios pastato inžinerinės sistemos,
pastato bendrojo naudojimo patalpos, vietiniai inžineriniai tinklai, bendrojo naudojimo žemės sklypas. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos
paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnį pastato bendrojo naudojimo
patalpos ir kitos pastato dalys tai pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės,
sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, bendrojo naudojimo balkonai, terasos, jeigu
jie nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams. Šiluma į pastato butus ar kitas
patalpas tiekiama šilumos energijos vamzdynu, taigi, šilumos vamzdynu tekantys šilumos
energijos srautai apšildo visas namo konstrukcijas ir ertmes nuo apatinio aukšto grindų
iki viršutinio aukšto lubų. Šilumos nuostoliai, susidarantys eksploatuojant inžinerinę sistemą priskiriami prie šilumos kiekio, tenkančio bendrosioms reikmėms.
11. Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalis nustato, kad daugiabučio namo
buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos dau32
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giabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos
jam priklausančios patalpos, o Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje numatyta,
kad, kai rekonstravus pastatą (inžinerines sistemas) pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti
momento laikomos nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas
pakeistas, savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys. Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad šių butų ir kitų patalpų savininkai,
vadovaudamiesi Komisijos nustatytais šilumos paskirstymo metodais, šilumos ir (ar)
karšto vandens tiekėjams kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos dalį. Taigi, Šilumos ūkio įstatymas numato vartotojų pareigą apmokėti ne tik už bendrojo naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį, bet
ir už šilumos kiekį, tenkantį pastato bendrosioms reikmėms.
12. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, daugiabučio namo
butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu
bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas. Komisijos nuomone, lingvistinis ir loginis
šios nuostatos aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog tam, kad daugiabučio namo butų ir
(ar) kitų patalpų savininkui nebūtų taikomas apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, šilumos tiekimas turi būti nutrauktas visose bendrojo
naudojimo patalpose, t. y. vien šildymo prietaisų (radiatorių, konvektorių ar kt.) demontavimas arba aplinkybė, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose pagal pastato šildymo sistemos projektą nėra įrengti šildymo prietaisai, nesuteikia pagrindo teigti,
kad šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose nutrauktas. Dėl anksčiau minėtų
priežasčių negalima sutikti su pareiškėjo argumentais, kad šilumos tiekimas bendrojo
naudojimo patalpose gali būti nutrauktas užsukus vamzdynų atšakos į bendrojo naudojimo patalpas sklendes – net užsukus minėtas sklendes, atšakoje nuo šilumos punkto iki
sklendžių taip pat nuo šilumos punkto iki butuose įrengtų šildymo prietaisų bus patiriami šilumos nuostoliai. Tokią Komisijos išvadą patvirtina ir kasacinio teismo formuojama
praktika, pagal kurią aplinkybė, jog laiptinėse atjungti (neįrengti) šildymo įrenginiai –
radiatoriai, nepagrindžia, kad laiptinė nešildoma ir namo bendraturčiai nepatiria dėl to
šilumos energijos išlaidų. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais,
šiluma į namo butus tiekiama šilumos energijos vamzdynu, taigi, šilumos vamzdynu tekantys šilumos energijos srautai šildo visas namo konstrukcijas ir ertmes nuo apatinio
aukšto grindų iki viršutinio aukšto lubų, taip pat bendro naudojimo laiptines (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2012;
2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401-248/2015).
13. Daugiabučio namo butų savininkui apmokėjimas už bendrojo naudojimo patalpų šildymą netaikomas tik tuo atveju, kai visose daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (taip pat ir bendrojo naudojimo patalpose, kurioje įrengtas šilumos punktas), namo vidaus centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynuose ar kt. šildymas yra
nutrauktas pagal galiojančius teisės aktus – kai šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose nutrauktas ir šilumos energija bendrojo naudojimo šilumos sistemos vamzdynais
nėra tiekiama, vartotojai nemokės už šilumos energijos kiekį, suvartotą bendrojo naudojimo patalpose ir Metodas Nr. 5 nebus taikomas.
14. Atvejai, kai pastato bendrojo naudojimo patalpose pagal pastato šildymo sis33
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temos projektą nėra įrengtų šildymo prietaisų, negali būti prilyginami Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalies hipotezėje įtvirtintai sąlygai ir tapatinami su šilumos tiekimo nutraukimu bendrojo naudojimo patalpose, kadangi be šildymo prietaisų bendrojo
naudojimo patalpose taip pat įrengti šilumos vamzdynai, jungiantys šildymo prietaisus
skirtinguose aukštuose, kuriais tiekiant šilumos energiją taip pat patiriami šilumos energijos nuostoliai. Be to, tais atvejais, kai daugiabučiame name nėra bendrojo naudojimo
patalpų, tiekiant šilumos energiją nuo šilumos punkto iki pastato butuose įrengtų šildymo prietaisų, bendrojo naudojimo šildymo sistemos vamzdynuose, priklausančiuose vartotojams bendrosios dalinės nuosavybės teise, patiriami šilumos energijos nuostoliai, kurie taip pat turi būti apmokėti pastato bendraturčių (Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio
3 dalis).
15. Dėl Pareiškėjo argumentų, kad Metodo Nr. 5 3.1 papunktis prieštarauja Civilinio kodekso nuostatoms, atsakovas pažymėjo, jog pagal Šilumos ūkio įstatymo
19 straipsnį šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų, o standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims
tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms
įstatymų nuostatoms. Individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti vartotojų teisių ir interesų. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 5 dalį, jeigu daugiabučio namo butų
savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų
tarpusavio santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais
šilumos vartotojais standartines sąlygas.
16. Vertinant teisinius santykius, kylančius iš šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties, sutarčių laisvės principas ribojamas tiek, kiek būtina viešiesiems tikslams,
dėl kurių ši laisvė ribojama, pasiekti. Šalys, sudarydamos šilumos vartojimo pirkimo–
pardavimo sutartis, nėra ribojamos susitarti dėl individualių šių sutarčių sąlygų. Tačiau
šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje įtvirtintos individualios sąlygos neturi
pažeisti imperatyvių teisės normų. Be to, individualių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygos turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. 1-173 patvirtinto Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos
vartotojais standartinių sąlygų apraše (toliau – Aprašas) įtvirtintas sąlygas, kurios, be kita
ko, numato vartotojų suvartoto šilumos kiekio nustatymo tvarką bei nustato, kad suvartotos šilumos kiekiai nustatomi atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais ar (ir)
skaičiavimo būdu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
17. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, „Jeigu pastate yra
daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos
kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių
matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti
su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą,
taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius aps34
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kaitos prietaisus atitinkantis metodas“. Šios Šilumos ūkio įstatymo nuostatos reiškia, kad
gyventojai apmoka visą įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu apskaitytą šilumos kiekį, o
konkrečiam vartotojui priskirta šilumos kiekio dalis bus nustatoma pagal Komisijos patvirtintus ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus.
18. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.76 straipsniu, kiekvienas iš bendraturčių
proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo
apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos,
pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–
techninė ir kitokia įranga. Šio straipsnio 3 dalis numato butų ir kitų patalpų savininkų
pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti
mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Kaip jau buvo minėta, šilumos priskyrimo
bendrosioms reikmėms teisiniai pagrindai įtvirtinti Šilumos ūkio įstatyme, kurio 25 ir
29 straipsniuose įtvirtinta vartotojų pareiga mokėti už šilumos kiekio dalį pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti ir pastato bendrosioms reikmėms.
19. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose vartotojai privalo atsiskaityti ne
tik už butuose suvartotą šilumos kiekį, kuris nustatomas pagal individualius šilumos
skaitiklius, daliklius arba, tais atvejais, kai butuose neįrengti nei individualūs skaitikliai,
nei dalikliai – pagal Komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 patvirtintas Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles (toliau – ir
Šilumos paskirstymo vartotojams taisyklės), bet ir už šilumos kiekio dalį bendrosioms
reikmėms. Ši dalis tarp bendraturčių paskirstoma pagal nuosavybės dalį gyvenamajame
name, nes pagal Civilinio kodekso 4.76 straipsnio nuostatas kiekvienas iš bendraturčių
atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), proporcingai savo daliai, taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti. Pareiga išlaikyti name
esančias bendrojo naudojimo patalpas ir proporcingai savo turto daliai apmokėti išlaidas bendrojo naudojimo daiktui išlaikyti bei prižiūrėti taikytina ir tiems butų savininkams, kurie yra atsijungę nuo bendros šildymo sistemos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2004; 2012 m. gegužės 4 d.
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2012; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401-248/2015). Apskaityti faktiškai suvartotą šilumos energijos kiekį bendrosioms reikmėms tais atvejais, kai pastate neįrengti individualūs šilumos skaitikliai,
nėra įmanoma, todėl teisės aktai (Šilumos ūkio įstatymas, Aprašas) numato pastate suvartotos šilumos energijos kiekio paskirstymą vartotojams pagal Komisijos patvirtintus
šilumos paskirstymo metodus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Metodo Nr. 5 3.2 papunktis numato galimybę nustatyti šilumos kiekį bendrosioms reikmėms pagal pastate
energijos vartojimo audito duomenis, t. y. vartotojams siekiant nustatyti šilumos kiekio dalį bendrosioms reikmėms artimą faktiškai suvartojamam energijos kiekiui, pastato
bendraturčiai turi galimybę atlikti energijos vartojimo auditą.
20. Dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su teismų formuojamos praktikos nenuoseklumu, atsakovas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje
byloje Nr. 3K-3-608/2013 buvo sprendžiamas klausimas, susijęs su teismų sprendimų
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prejudicine ir res judicata reikšme, o ne su šilumos paskirstymo daugiabučiame name teisingumu ir pareiga mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą (šilumos kiekį bendrosioms reikmėms). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje Nr. 3K-3-608/2013 nekėlė
abejonių dėl mokėjimo už bendrojo naudojimo patalpų šildymą taikymo pagrįstumo bet,
atsižvelgdamas į tai, kad tarp tų pačių šalių kilę ginčai jau buvo nagrinėjami teisme ir
teismas ankstesniuose sprendimuose, kurie yra įsiteisėję ir šalims bei kitiems byloje dalyvavusiems asmenims įgyja prejudicinę galią, konstatavo, kad namo bendrojo naudojimo patalpos neapšildomos. Tokiame kontekste ir buvo pateiktas kasacinio teismo išaiškinimas, kuriuo vadovaujantis atsakovas šioje byloje neturėjo pareigos mokėti už šilumos
kiekį bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė
tik dėl byloje Nr. 3K-3-608/2013 dalyvavusių šalių teisių ir pareigų (t. y. pasisakė tik dėl
konkrečioje byloje dalyvavusių atsakovų pareigos mokėti mokesčius už šilumos kiekį
bendrosioms reikmėms).
21. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui nagrinėjant civilinę bylą Nr. 3K-3-229/2012
ir civilinę bylą Nr. 3K-3-401-248/2015, kuriose buvo sprendžiamas klausimas dėl vartotojų pareigos mokėti už šilumos energijos kiekį bendrosioms reikmėms, nebuvo nustatyta, kad atsakovams egzistuotų prejudiciniai faktai, nustatyti teismų sprendimais kitose civilinėse bylose, kuriose atsakovai dalyvavo, reikšmingi ginčo sprendimui civilinėse bylose
Nr. 3K-3-229/2012 bei Nr. 3K-3-401-248/2015. Atsižvelgdami į tai, kad skiriasi civilinės
bylos Nr. 3K-3-608/2013 ir civilinių bylų Nr. 3K-3-229/2012 bei Nr. 3K-3-401-248/2015
ratio decidendi, nėra pagrindo šių bylų pavyzdžiu spręsti apie kasacinio teismo formuojamos praktikos nenuoseklumą.
22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, atsakovas nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas formuoja nuoseklią, aiškią ir darnią praktiką, spręsdamas ginčus dėl vartotojų
pareigos mokėti už šilumos kiekį, suvartotą pastato bendrosioms reikmėms. Kartu atsakovas pažymėjo, jog bendrosios kompetencijos teismų praktika dėl vartotojų pareigos
apmokėti už šilumos kiekį, suvartotą pastato bendrosioms reikmėms ir pastato bendrojo
naudojimo patalpose, neturi jokios reikšmės vertinant Metodo Nr. 5 3.1 papunkčio atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, todėl prašymo argumentai, susiję su formuojama
teismų praktika, teismo neturėtų būti vertinami.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
23. Byloje yra tiriama, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5
(2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3E-231 redakcija) 3.1 papunktis neprieštarauja
Šilumos ūkio įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. įstatymo Nr. XIII-335 redakcija) 25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (2017 m. gruodžio 7 d. įstatymo
Nr. XIII-850 redakcija) 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai.
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24. Tiriamame Metodo Nr. 5 3.1 papunktyje numatyta, kad šilumos kiekio dalies
pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientas (kPBr) gali būti nustatomas vadovaujantis Metode Nr. 5 pateikta rekomendacija: kai pastato bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai – kPBr=18% (3.1.1 papunktis); kai pastate nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai teisėtai neįrengti
ar teisėtai demontuoti – kPBr=10% (3.1.2 papunktis).
IV.
25. Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta taisyklė, kad daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos,
suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu
būdu šildomos jam priklausančios patalpos. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas.
26. Aiškinant šių nuostatų prasmę pirmiausiai pažymėtina, kad Šilumos ūkio įstatyme yra įtvirtintas principas, jog už visą pastate sunaudotą šilumą apmoka to pastato
vartotojai. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, jeigu pastate yra daugiau
kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. Šis
principas įtvirtintas ir Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta,
kad į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Taigi, pagal Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą šilumos tiekimo kainodaros koncepciją
pastate sunaudotos šilumos energijos apmokėjimo pareiga yra paskirstoma vartotojams
tame pastate.
27. Šią pareigą vartotojai turi neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu yra šildomos jų asmeninės patalpos, t. y. už šildymą, sunaudotą bendrosioms reikmėms, turi pareigą apmokėti ir vartotojai, kurie yra nutraukę šilumos tiekimo sutartis savo asmeninių patalpų
šildymui (pvz., pasirinkus šildyti patalpas naudojant vartotojui tiekiamas dujas, elektrą ar
kitu būdu). Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog daugiabučio
namo buto ir (ar) kitų patalpų savininko pareiga apmokėti jam tenkančią dalį šilumos,
suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kyla nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Su šia nuostata taip pat yra susijęs to paties įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 1 punktas, pagal kurį, be kita ko, kai pakeičiamas ne
viso pastato šildymo būdas, nuo statybos užbaigimo akto surašymo momento laikomos
nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas pakeistas, savininkų ir
šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys, tačiau šių butų ir kitų patalpų savininkai,
vadovaudamiesi Komisijos nustatytais metodais, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjams
kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos
šilumos dalį.
28. Taigi, Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnis turi būti aiškinamas sistemiškai ir
negali būti suprantamas izoliuotai nuo likusių šio įstatymo nuostatų. Šio straipsnio 2 dalis, nurodanti, jog tam tikrais atvejais apmokėjimas už bendrojo naudojimo patalpų šil37
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dymą daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas, negali būti
suprantama, kaip atleidžianti nuo prievolės šilumos tiekėjui apmokėti už visą pastatui šildyti sunaudotą šilumą, kurios kiekis paprastai nustatomas pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Šilumos ūkio
įstatymo 25 straipsnio 2 dalis tik reglamentuoja, kaip apmokėjimas už visą pastate sunaudotą šilumą yra paskirstomas vartotojams tame pastate – kuri dalis laikoma sunaudota
bendrosioms reikmėms ir kuri sunaudota asmeninių patalpų šildymui.
29. Komisijos įgaliojimai patvirtinti tiriamą Metodą Nr. 5 yra numatyti Šilumos ūkio
įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos
vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o
kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja
suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis
tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos
vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali
būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus
atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.
30. Įgyvendindama šią diskreciją Komisija privalo vadovautis galiojančiais įstatymais, nepažeisti konstitucinių, bendrųjų teisės principų. Komisijai patvirtinus tokį pastate suvartoto šilumos kiekio paskirstymo vartotojams metodą, kuris neatitiktų aukštesnės galios teisės aktuose įtvirtintų normų ir principų, būtų pažeidžiami teisėtumo bei
įstatymo viršenybės principai (žr. inter alia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2015 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1432-858/2015).
31. Pastatuose, kuriuose yra daugiau negu vienas šilumos vartotojas, sunaudojama šiluma paprastai skirstoma į tą, kurią konkretus vartotojas naudoja savo valdomų asmeninio naudojimo patalpų tiesioginiam šildymui, ir tą, kuri sunaudojama bendrosioms
reikmėms. Visam pastatui šildyti sunaudotas šilumos kiekis gali būti nustatomas pagal
įvadinių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis (pvz., vadovaujantis Šilumos paskirstymo
vartotojams taisyklių 21 p. ir Komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 patvirtintu Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodu Nr. 3),
o, jeigu jie neįrengti arba yra sugedę, kitais būdais, be kita ko, nurodytais Šilumos paskirstymo vartotojams taisyklių 22 punkte.
32. Komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 patvirtintų Šilumos
paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių 8.1 papunktyje šilumos
kiekis bendrosioms reikmėms apibrėžtas kaip šilumos, suvartojamos pastato bendrojo naudojimo patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo
šilumos punkto iki vartotojų butų, kiekis. Pagal Metodo Nr. 5 2 punktą šilumos kiekis
pastato bendrosioms reikmėms nustatomas padauginus šilumos kiekį visam pastatui šildyti su šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientu. Šis
koeficientas procentine išraiška atspindi, kokia dalis visame pastate sunaudotos šilumos
buvo sunaudota bendrosioms reikmėms.
33. Tiriamame 3.1 papunktyje yra nurodyti šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientai, kurie, esant nustatytoms sąlygoms, taikomi ap38
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skaičiuoti šilumos kiekį pastato bendrosioms reikmėms. Iš Metodo Nr. 5 1 punkte nurodytos jo taikymo srities, 3.2 ir 3.3 papunkčių turinio galima matyti, kad 3.1 papunktyje
nustatyti koeficientai iš esmės yra skirti atvejams, kada turimi duomenys yra nepakankami nustatyti tikslų faktiškai bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos kiekį – tokiais atvejais, kol vartotojai neįgyvendina galimybės šį kiekį apskaičiuoti tiksliau, pagal
Metodą Nr. 5 preziumuojama, kad bendrosioms reikmėms buvo sunaudoti šiame papunktyje nurodyti šilumos kiekiai.
34. Atsižvelgiant į pastato konstrukciją, kada šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose nutrauktas Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalies prasme, jose gali
būti suvartojama šiluma, patenkanti iš šilumos tiekimo įrangos rūsiuose, šilumos punktuose iš vamzdynų, nuo kurių įšyla pastato konstrukcijos ir tuo pačiu – asmeninio ir bendro naudojimo patalpos (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
2012 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2012, 2015 m. birželio 12 d.
nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401-248/2015). Tokiais atvejais, kada, pavyzdžiui, butui
šildyti sunaudota šiluma apskaitoma pagal jame įrengtus apskaitos prietaisus, leidžiančius matyti, kiek į butą patekęs karštas vanduo atvėso šio buto šildymo įrenginiuose, vartotojai, vis vien turi pareigą apmokėti likusią šilumą, kuri buvo sunaudota ne pastato asmeninėse patalpose (pvz., nustatant kiek karštas vanduo atvėso, cirkuliuodamas rūsiuose,
šilumos punktuose ir pastato vamzdynuose) – taip pat ir tada, kai šilumos tiekimas į šildymo prietaisus bendro naudojimo patalpose yra nutrauktas.
35. Nagrinėjamoje byloje reikšminga tai, kad tiriamo Metodo Nr. 5 3.1 papunktyje
nurodyti koeficientai yra tik prezumpciniai. Daugelyje pastatų asmeninių patalpų šildymui ir bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos kiekių santykis gali būti skirtingas.
Šie skirtumai gali susiklostyti dėl pastato konstrukcijų skirtumų ir kitų įvairių priežasčių,
iš kurių viena yra tai, kad šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas. Nors bendra viso pastato vartotojams išrašytų sąskaitų suma dėl to neviršytų jame
faktiškai sunaudotos šilumos kiekio, tačiau tai gali lemti kitokį šilumos kainos paskirstymą tarp vartotojų tame pastate.
36. Vartotojai, siekiantys to išvengti, t. y., kad apskaičiuojant sunaudotą šilumą jų
pastate asmeninių patalpų šildymui ir bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos kiekių
santykis tiksliau atspindėtų faktinę padėtį, turi teisę priimti sprendimą nustatyti kitokius
bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos koeficientus, negu yra numatyti Metodo
Nr. 5 3.1 papunktyje.
37. Metodo Nr. 5 3.4 papunktyje yra įtvirtinta pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkų teisė priimti sprendimą šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms
priskyrimo koeficientą nustatyti pagal Metodo Nr. 5 2 priedą (3.2 papunktis) arba vadovaujantis auditoriaus išvada (3.3 papunktis). Metodo Nr. 5 2 priede yra numatyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento apskaičiavimo formulė,
kurioje atskirai gali būti įrašoma pastato bendrųjų patalpų (laiptinių, koridorių ir pan.)
galia šildymui, kuri nustatoma sumuojant pastato šildymo sistemos projekte nurodytas
bendrųjų patalpų galias šildymui. Metodo Nr. 5 3.3 papunktyje numatyta auditoriaus
išvada rengiama, be kita ko, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 patvirtintu Energijos vartojimo pastatuose,
įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos
vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių spe39
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cialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašu, kurio 90 punkte numatyta, jog audito atlikimas, be kita ko, grindžiamas naujausiais, išmatuotais ir galbūt patikrinti duomenimis
apie energijos sąnaudas ir elektros apkrovų charakteristikas; pateikiama išsamia informacija apie pastatų ar pastatų grupių, technologinių įrenginių ir technologinių procesų,
įskaitant pervežimus, energijos sąnaudų charakteristikas.
38. Tikslesnė apskaita taip pat gali būti prieinama butuose įrengus buitinius šilumos skaitiklius – Metodo Nr. 5 1.3 papunktyje nurodyta, kad jis taikomas, kada buitiniai
šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos. Kada veikiantys buitiniai šilumos skaitikliai
įrengti daugiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos, gali būti taikomas Komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu
Nr. O3-182 patvirtintas Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo
metodas Nr. 3.
39. Vartotojai taip pat turi teisę vadovautis ne Metodu Nr. 5, o taikyti savo parengtą šilumos paskirstymo metodą, kuris tiksliau atitiktų jų pastato charakteristikas. Tokia
teisė numatyta Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią vartotojai gali
taikyti kitus, ne Komisijos rekomenduotus, tik su ja suderintus, šilumos paskirstymo metodus. Ši teisė detalizuojama Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 132.5 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad vartotojai turi teisę kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų
patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos paskirstymo butams ir kitoms patalpoms metodų arba parengti ir, suderinus su Komisija, taikyti metodą, atitinkantį esamus pastato bei pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos ypatumus.
40. Be to, kaip buvo minėta, tiriamu reguliavimu yra apibrėžiamas šilumos kiekis
bendrosioms reikmėms (kuris apima šilumą, suvartojamą pastato bendrojo naudojimo
patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo šilumos punkto iki vartotojų butų), o Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnis yra taikomas šilumos paskirstymui, kuri buvo suvartota tik daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms
šildyti, t. y. neapima tiriamu teisiniu reguliavimu reglamentuojamo pastato šildymo sistemos vamzdynuose sunaudotos šilumos paskirstymo. Šio straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininko pareiga apmokėti jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.
Aptariamo straipsnio 2 dalis taikoma siauresnėje srityje, t. y. kada daugumos savininkų
sutikimu šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas – tokiu atveju
daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui šio straipsnio 1 dalyje nurodytas
apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą netaikomas.
41. Metodo Nr. 5 3.1 papunkčio taikymas pastate, kuriame daugumos savininkų
sutikimu šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas, yra suderinamas su Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu draudimu, kadangi taikant
tiriamą papunktį pagal šį papunktį apmokestinimas yra taikomas už šilumą bendrosioms
reikmėms, į kurią įeina ne tik bendrojo naudojimo patalpų šildymas, bet ir šiluma, suvartojama pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo šilumos punkto
iki vartotojų butų. Kada šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas, apskaičiuojant vartotojui sąskaitą už šilumos tiekimą, pagal Šilumos ūkio įstatymo
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25 straipsnio 2 dalį laikytina, kad Metodo Nr. 5 3.1 papunktyje nurodyti koeficientai atspindi tik šilumos kiekį, suvartotą pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant ją
nuo šilumos punkto iki vartotojų butų.
42. Taigi, pagal Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnį daugiabučio namo buto ir (ar)
kitų patalpų savininkai privalo apmokėti už pastate sunaudotą šilumą, net ir tada, kai
daugumos savininkų sutikimu šilumos tiekimas bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas – tačiau tokiu atveju pagal Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalį apskaičiuojant vartotojui tenkantį šilumos kiekį, laikoma, kad visa šiluma buvo sunaudota
asmeninio naudojimo patalpose bei pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant
šilumą nuo šilumos punkto iki vartotojo buto (bet ne pastato bendrojo naudojimo patalpose). Priešingai aiškinant Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnį būtų sukuriama privilegijuota padėtis daliai vartotojų (kurie nutraukė šilumos tiekimą bendrojo naudojimo
patalpose) kitų šilumos vartotojų atžvilgiu, kadangi pirmiesiems skaičiuojant sąskaitą už
šilumą būtų įtraukiamas ne visas pastate sunaudotos šilumos kiekis, o antriesiems – visas.
43. Įvertinus tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Šilumos
ūkio įstatymo 25 straipsnis Komisijai nedraudžia tvirtinant rekomenduojamus šilumos
kiekio paskirstymo metodus tam tikrais atvejais nustatyti prezumpciją dėl bendrosioms
reikmėms sunaudoto šilumos kiekio taip, kaip ji nustatyta tiriamame Metodo Nr. 5
3.1 papunktyje ir šis papunktis nesudaro prielaidų vartotojams taikyti apmokestinimą
už šilumą, kuri nebuvo patiekta. Juo yra nustatoma Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio
1 dalyje įtvirtinta daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininko pareigos apmokėti jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, įgyvendinimo tvarka.
V.
44. Prašymas ištirti Metodo Nr. 5 3.1 papunkčio atitiktį Civilinio kodekso
6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai pareiškime iš
esmės grindžiamas abejone, ar Metodo Nr. 5 3.1 papunkčiu nėra nepagrįstai įsiterpiama
į civilinius santykius ir ar vartotojai nėra įpareigojami apmokėti už šilumos energiją, kuri
faktiškai nebuvo suvartota.
45. Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę; pagal
6.329 straipsnio 1 dalį daiktų, kuriuos pardavėjas privalo perduoti pirkėjui, kiekis nustatomas pirkimo–pardavimo sutartyje svorio, kiekio, tūrio ar kitais matais arba pinigais.
Sutarties sąlyga dėl daiktų kiekio gali būti šalių suderinta, numatant sutartyje tik kiekio
nustatymo tvarką. Jeigu sutartis pradėta vykdyti, laikoma, kad ji sudaryta dėl tokio daiktų kiekio, kiek jų pirkėjas faktiškai priėmė. Šio kodekso 6.388 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos
prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.
46. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, kad
valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei; įstatymas
draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę; valstybė
gina vartotojo interesus.
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47. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad asmens ūkinės
veiklos laisvė ir iniciatyva suponuoja inter alia sutarčių sudarymo laisvę, sąžiningos konkurencijos laisvę, ūkio subjektų lygiateisiškumą ir kt.; jos yra neatsiejamos nuo galimybės
asmeniui, norinčiam užsiimti ūkine veikla arba, priešingai, ja nebeužsiimti, be dirbtinių
kliūčių patekti į rinką ir iš jos pasitraukti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2006 m. gegužės 31 d., 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. balandžio 29 d. nutarimai). Ūkinės
veiklos laisvė nėra absoliuti, asmuo ja naudojasi laikydamasis tam tikrų privalomų reikalavimų, apribojimų; nustatomais apribojimais neleistina paneigti tokias esmines ūkinės
veiklos laisvės nuostatas, kaip ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumas, sąžininga konkurencija; valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, turi laikytis asmens ir visuomenės interesų
derinimo principo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. rugsėjo 29 d.,
2011 m. sausio 6 d., 2013 m. liepos 7 d. nutarimai).
48. Valstybės pareiga ginti vartotojų interesus suponuoja tai, kad teisės normomis
turi būti nustatytos įvairios vartotojų interesų gynimo priemonės, kad valstybės institucijos turi kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi nustatytų reikalavimų, ir kt. (Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimas). Tam tikros ūkinės
veiklos sritys turi joms būdingą santykių specifiką, kuri inter alia gali suponuoti vartotojų teisių, interesų apsaugos ir gynimo santykių reguliavimo ypatumus tam tikrose ūkinės veiklos srityse; būtent ūkinės veiklos turinys, jos specifika, ypatumai tam tikrose ūkio
srityse gali lemti specialaus vartotojų teisių, interesų apsaugos ir gynimo teisinių santykių reguliavimo būtinumą, poreikį tam tikroje ūkinės veiklos srityje; taigi vartotojų teisių, interesų apsaugos ir gynimo priemonės tam tikrose ūkinės veiklos srityse gali skirtis
priklausomai nuo konkrečios ūkinės veiklos santykių specifikos (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d., 2015 m. spalio 29 d. nutarimai). Energetikos
srityje vykdomos ūkinės veiklos – vartotojų aprūpinimo šilumos ir karšto vandens ištekliais – specifiką lemia inter alia viešuosius interesus atitinkanti būtinybė (kylanti inter alia iš Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų) užtikrinti
energijos vartojimo efektyvumą kaip priemonę siekti energetikos sistemos saugumo ir
patikimumo ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2016 m. birželio 7 d. nutarimas).
49. Dėl šių ir kitų konstitucinių imperatyvų šilumos ūkio rinka Lietuvoje yra reguliuojama įstatymuose įtvirtintu kompleksiniu priemonių mechanizmu, iš kurių vienas yra Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnyje numatytas pavedimas Komisijai patvirtinti
rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus. Šilumos ūkio įstatymo nuostatos yra
lex specialis aptartų Civilinio kodekso nuostatų atžvilgiu ir todėl turi taikymo pirmenybę. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas)
vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. Vadovaujantis
Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų
savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo
naudojimo patalpoms šildyti ir pagal to paties įstatymo 32 straipsnio 2 dalį į šilumos ar
karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.
50. Pagal šias Civilinio kodekso ir Šilumos ūkio įstatymo nuostatas vartotojai privalo apmokėti už šilumą, kuri buvo sunaudota pastato bendrosioms reikmėms ir
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Komisija yra įgaliota patvirtinti jos apskaičiavimo metodus. Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais šiame sprendime jau konstatuota, kad tiriamu Metodo Nr. 5 3.1 papunkčiu nėra sudaroma prielaidų iš vartotojo reikalauti apmokėti už daugiau šilumos,
negu buvo sunaudota pastatui šildyti.
51. Tokiu reguliavimu, be kita ko, yra įgyvendinami ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo principai. Pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalį butų
ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro
naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas
namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius,
rinkliavas ir kitas įmokas. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 1 dalį, 29 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 32 straipsnio 2 dalį šiluma, sunaudota bendroms reikmėms, t. y. šildyti pastato dalis, kurios paprastai patalpų savininkams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl laikytina vartotojams šiame pastate
patiekta šiluma.
52. Civilinio kodekso 6.385 straipsnio 1 dalis ir 6.388 straipsnio 1 dalis nurodo,
kad faktiškai sunaudotas energijos kiekis nustatomas pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Metodo Nr. 5 3.1 papunktis yra taikomas
tais atvejais, kada pastate nėra įrengti energijos apskaitos prietaisai, rodantys išsamius
duomenis apie tai, kokia dalis šilumos buvo sunaudota bendrosioms reikmėms ir kokia – asmeninio naudojimo patalpų šildymui. Tiriama Metodo Nr. 5 nuostata taikoma
tais atvejais, kada buitiniai šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų
ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos. Tokiais atvejais
energijos apskaitos prietaisų rodmenys nepakankami tiksliai nustatyti faktiškai bendroms reikmėms sunaudotą šilumos kiekį, todėl Komisija pagrįstai tiriamomis nuostatomis apibrėžė prezumpcijas dėl bendrosioms reikmėms sunaudoto šilumos kiekio,
kurias Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 dalis leidžia nustatyti sutartyse dėl šilumos
energijos tiekimo.
53. Be to, kaip minėta, vartotojai turi teisę pasirinkti kitą šilumos paskirstymo
būdą parengdami savo šilumos paskirstymo metodą ar pasirinkdami Metodo Nr. 5 3.2,
3.3 papunkčiuose nurodytus būdus.
54. Remiantis šiais ir šio sprendimo dalyje dėl tiriamo teisinio reguliavimo atitikties Šilumos ūkio įstatymo nuostatomis išdėstytais argumentais, konstatuotina,
kad patvirtindama Metodo Nr. 5 3.1 papunktį Komisija nepažeidė Civilinio kodekso
6.317 straipsnio 1 dalies, 6.329 straipsnio 1 dalies ir 6.388 straipsnio 1 dalies nuostatų.
VI.
55. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad
Metodo Nr. 5 3.1 papunktis neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui
šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 (2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3E-231 redakcija) 3.1 papunktis neprieštarauja Šilumos ūkio
įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. įstatymo Nr. XIII-335 redakcija) 25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (2017 m. gruodžio 7 d. įstatymo Nr. XIII850 redakcija) 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio
1 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo
Nr. ĮV-309 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ (TAR, 2016 m. balandžio 26 d., Nr. 10347)
ir juo patvirtinto Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo plano teisėtumo
Pareiškėjo kvestionuotu kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d įsakymu Nr. ĮV309 (toliau – Įsakymas) patvirtintas Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (toliau – Specialusis planas), kurio sprendinys
dėl konkretaus žemės sklypo užstatymo tankio iki 20 proc. buvo taisomas jau pasibaigus
viešinimo procedūrai (37 punktas).
Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai patikrinti turi būti
pateiktas galutinis teritorijų planavimo dokumento sprendinių, nustatyta tvarka apsvarstytų su visuomene, variantas, o sprendinius pakeitus, viešąjį svarstymą privaloma kartoti
(40 punktas).
Su parengto Specialiojo plano dalies sprendiniais, kurie buvo pakeisti, visuomenė
nustatyta tvarka nebuvo supažindinta, užkertant kelią suinteresuotiems jos nariams įgyvendinti įstatymo suteiktas teises ir ginti teisėtus interesus, buvo padarytas esminis įstatyme nustatytos Specialiojo plano sprendinių viešinimo tvarkos pažeidimas (42 punktas).
Įsakymo 1 punkto dalis, kuria patvirtinta Specialiojo plano dalis, nustatanti konkrečiam žemės sklypui taikomą užstatymo tankio sprendinį „E2 – esamas, leistinas pastatų
užimamo ploto padidinimas ≤ 20 %“, pripažinta prieštaraujančia Teritorijų planavimo
įstatymo 18 straipsnio 2 daliai, 27 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 30 straipsnio 1 daliai tuo
aspektu, jog nurodyta Specialiojo plano dalis patvirtinta įstatyme nustatyta tvarka neatlikus jos viešinimo procedūros (46 punktas).
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Administracinė byla Nr. eI-1-502/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00023-2017-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 16.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. kovo 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas), Romano Klišausko,
Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovei Sigutei
Pučienei,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-309
„Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ (TAR, 2016 m. balandžio 26 d., Nr. 10347) ir juo patvirtinto
Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
plano teisėtumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti: ar Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-309 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ (TAR, 2016 m.
balandžio 26 d., Nr. 10347, redakcija, galiojanti nuo 2016 m. balandžio 27 d.) (toliau – ir
Įsakymas) 1 punktu patvirtinto Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 12613, buvęs kodas – U2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo plano (toliau – ir Specialusis planas) dalis, kuria žemės sklypui, esančiam
J. Simpsono g. 4, Palangoje (toliau – ir Sklypas), nustatytas užstatymo tankis E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas iki 20 proc. (imtinai) tuo aspektu, jog
nebuvo atliktos šios dalies viešinimo procedūros, atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalį (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679
redakcija, galiojusi nuo 2006 m. birželio 13 d. iki 2014 m. sausio 1 d.), 27 straipsnio
1 dalies 1 punktą, 30 straipsnio 1 dalį, 35 straipsnio 2 punktą (2004 m. sausio 15 d.
įstatymo Nr. IX-1962 redakcija, galiojusi nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. sausio
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1 d.), konstitucinį teisinės valstybės principą; tuo aspektu, jog šia Specialiojo plano dalimi Sklypo užstatymo tankis buvo nustatytas mažesnis nei 20 proc. (imtinai), atitinka
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.39 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija, galiojanti nuo 2007 m. sausio
30 d.) ir 9 (2014 m. birželio 12 d. įstatymo Nr. XII-935 redakcija, galiojanti nuo 2014 m.
birželio 27 d.) punktus, konstitucinius proporcingumo, teisingumo, lygiateisiškumo bei
teisėtų lūkesčių principus.
II.
2. Pareiškėjo pareiškime nurodyti šie argumentai, kuriais grindžiamos abejonės dėl
ginčijamų nuostatų teisėtumo:
2.1. Specialiojo plano rengimo metu buvo pažeista Specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūros tvarka. Ginčijama Specialiojo plano dalis nebuvo viešinta.
Viešinimo procedūrų metu žemės sklypo užstatymo tankis buvo nurodytas ,,20 % – leistinas užstatymo tankis (taikoma J. Simpsono g. 4)“. Patvirtinus Specialųjį planą, sprendinys dėl žemės sklypo užstatymo tankio nurodytas ,,E2 – esamas, leistinas pastatų
užimamo ploto padidinimas ≤ 20 % (taikoma J. Simpsono g. 4)“. Apie pakartotinį viešinimo procedūrų atlikimą byloje duomenų nėra. Iš esmės pakeitus ginčijamos Specialiojo
plano dalies sprendinį bei šio pakeitimo nepaviešinus, buvo užkirstas kelias dėl šios
Specialiojo plano dalies teikti pasiūlymus bei ginčyti atsakymus į juos. Dėl to ginčijama
Specialiojo plano dalis neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalies,
27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 30 straipsnio 1 dalies, 35 straipsnio 2 punkto, konstitucinio teisinės valstybės principo.
2.2. Ginčo Sklypui pritaikius ginčijamos Specialiojo plano dalies sprendinius, buvo
apribota statyba Sklypo dalyje, kartu suvaržant nuosavybės teisę, nors su užstatymo tankiu susijęs ribojimas nėra būtinas numatytiems planavimo tikslams pasiekti – užtikrinti Palangos miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą. Be to, netoli nuo ginčo
Sklypo esantis vienas žemės sklypas faktiškai yra užstatytas tankiau nei leidžiama užstatyti ginčo Sklype, todėl ginčo ribojimai pažeidžia lygiateisiškumo principą. Pareiškėjui
abejonė dėl ginčo Specialiojo plano dalies teisėtumo kyla, nes: pirma, sklypo dalies savininko nuosavybės teisė buvo apribota ne įstatymu, o poįstatyminiu aktu; antra, ji buvo
apribota nesant konstituciškai svarbaus tikslo, kuris pateisintų būtent tokį nuosavybės
teisės ribojimą; trečia, buvo pažeistas proporcingumo principas, t. y. nebuvo užtikrinta
tinkama pusiausvyra tarp bendro visuomenės intereso bei pareiškėjo teisių (palikus galioti ankstesnį užstatymo tankį, t. y. „≤ 20 %“, nebūtų pakenkta viešajam interesui, dėl
to netaptų neįmanoma apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintų vertybių, šiuo metu Sklypui
nustatytas užstatymo tankio ribojimas, t. y. „E2“, yra perteklinis ir neproporcingas).
Pareiškėjo nuomone, Įsakymu patvirtinto Specialiojo plano dalis, kuri nustatė Sklypui
užstatymo tankį „E2“ (esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas ≤ 20%) pažeidžia konstitucinius teisėtų lūkesčių, proporcingumo, teisingumo bei lygiateisiškumo
principus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.39 straipsnio 1 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 ir
9 punktus.
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III.
3. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
atsiliepimas, kuriame prašoma pripažinti Įsakymo dalies, kuria Sklypui nustatytas užstatymo tankis E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas – iki 20 proc.
(imtinai), teisėtumą.
4. Atsakovo atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
4.1. Kultūros ministras galėjo priimti ir pasirašyti ginčijamą Įsakymą tik įsitikinęs,
kad buvo gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos (toliau – ir Inspekcija) teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas.
Toks aktas buvo pateiktas, šiuo 2016 m. vasario 25 d. aktu konstatuota, kad Specialiojo
plano sprendiniai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Kultūros ministras privalėjo pasirašyti ginčijamą Įsakymą, nes jokių teisės aktų pažeidimų Inspekcija
nebuvo užfiksavusi.
4.2. Teisės aktuose neaptariamos procedūros, taikytinos, kai pakinta dar nepatvirtinti specialiojo plano sprendiniai po viešinimo procedūrų. Be to, atsakovas nurodo,
kad planavimo organizatorius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) galėjo pateikti teritorijų planavimo priežiūros institucijai
įrodymus, patvirtinančius, jog pakitę sprendiniai buvo viešinami (interneto tinklalapyje).
Taigi planavimo organizatorius, pakeitęs Sklypo užstatymo tankį ir taip nežymiu patikslinimu ištaisęs klaidą, nepažeidė teisės aktais nustatytų būtent tokio atlikto veiksmo viešinimo procedūrų.
4.3. Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnis reglamentuoja valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų funkcijas, o pagal šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalį valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka Aplinkos ministerijos įgaliota
institucija. Kadangi atsakovui Kultūros ministerijai nesuteikta teisė vertinti, kaip pirmiau nurodyta institucija atlieka jai nustatytas funkcijas, atsakovo nuomone, ginčijamas
Įsakymas dėl atitikties Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio 2 punkto nuostatoms
neturėtų būti peržiūrimas.
IV.
5. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gauti Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paaiškinimai.
6. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodo, kad apie ginčo sprendinių pakeitimus byloje nagrinėjamu atveju Inspekcija
Specialiojo plano tikrinimo metu nežinojo, todėl neturėjo pagrindo abejoti atliktų teritorijų planavimo dokumento svarstymo procedūrų tinkamumu. Sužinojusi apie pakeitimus po Specialiojo plano patvirtinimo, Inspekcija kreipėsi į Departamentą su nurodymu pateikti papildomus duomenis dėl skirtingų Specialiojo plano sprendinių, susijusių
su Sklypu. Departamentui pateikus atsakymą, paaiškėjo, kad viešinti pateikto Specialiojo
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plano sprendinys dėl Sklypo užstatymo tankio iki 20 proc. buvo taisomas kaip klaida jau
pasibaigus viešinimo procedūrai, derinimo metu. Inspekcijos nuomone, teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai turi būti pateiktas galutinis teritorijų
planavimo dokumento sprendinių, nustatyta tvarka apsvarstytų su visuomene, variantas.
Apsvarstyti turi būti galutiniai sprendiniai, juos pakeitus – svarstymą privaloma kartoti.
Kita vertus, Inspekcija pažymi, kad galiojančiame Specialiajame plane nustatytas ginčo
sprendinys savaime neprieštarauja įstatymais ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams.
7. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos paaiškinimuose nurodo, kad Kultūros ministerija ir Departamentas nepažeidė konstitucinių teisinės valstybės, įskaitant įstatymų viršenybės, bei atsakingo valdymo principų. Specialiojo plano
sprendiniai buvo priimti sprendžiant visos valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros paveldo vietovės išsaugojimo klausimus, o nustatyti apribojimai yra grindžiami kultūros paveldo vertybių apsaugos tikslu. Specialiojo planavimo sprendiniais siekta užtikrinti visai visuomenei svarbios Palangos miesto istorinės dalies išsaugojimą, o ne tik
atskirų asmenų interesų tenkinimą. Teritorijų planavimo rengimo metu projektas visą
laiką buvo viešai prieinamas Departamento tinklalapyje, dėl priimtų sprendinių prašymų
gauta nebuvo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
8. Pareiškėjas abejoja, ar Įsakymo dalis, kuria patvirtintas Specialiojo plano sprendinys, kuriuo Sklypui nustatytas užstatymo tankis E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas – iki 20 proc. (imtinai), tuo aspektu, jog nebuvo atliktos šios dalies viešinimo procedūros, atitinka Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalį
(2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija), 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą,
30 straipsnio 1 dalį, 35 straipsnio 2 punktą (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962
redakcija), konstitucinį teisinės valstybės principą.
9. Pareiškėjui šios abejonės kyla todėl, kad, jo manymu, teritorijų planavimo proceso metu buvo pažeistos šios Specialiojo plano dalies sprendinių viešinimo procedūros, atliekamos teritorijų planavimo dokumento svarstymo ir derinimo stadijoje. Tiriant
šių procedūrų reglamentavimą Specialiojo plano svarstymo ir derinimo metu, aktualios
pareiškėjo nurodytų teisės normų – Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalies (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija), 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto
ir 30 straipsnio 1 dalies (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) – nuostatos. Todėl pirmiausia būtina pasisakyti dėl kvestionuojamos Įsakymo dalies atitikties nurodytoms teisės normoms teritorijų planavimo viešinimo procedūrų įvykdymo
tinkamumo aspektu.
10. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tikrinamas specialiojo planavimo dokumentas
buvo pradėtas rengti (planavimo sąlygos išduotos) 2012 metais. Vadovaujantis Lietuvos
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Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2013 m. birželio 27 d.
įstatymas Nr. XII-407) 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių
pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 straipsniais
įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XI-2389) 22 straipsnio 3 dalimi, iki šių
(pakeitimų ir papildymų) įstatymų įsigaliojimo pradėti rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai) baigiami
rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.
11. Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrasis,
specialusis ir detalusis teritorijų planavimas yra viešas; 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta,
kad specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais
nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo
lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams ir turi būti
patvirtinti šio Įstatymo bei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatyta tvarka; pagal 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą, prieš teikiant tvirtinti bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti nustatyta tvarka apsvarstyti.
12. Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nuostata, kad bendrasis, specialusis ir detalusis teritorijų planavimas yra viešas, įtvirtina teritorijų planavimo viešumo principą. Spendžiant, ar konkretus teritorijų planavimo procesas, rengiant
Specialųjį planą, vyko laikantis šio principo, būtina analizuoti nurodyto principo įgyvendinimą detalizuojančias teisės normas.
13. Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) nustatyta, kad teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias
procedūras (sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų skelbimas, konsultavimasis, viešas svarstymas, informacijos teikimas ir kt.)
atlieka planavimo organizatorius.
14. Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnyje detalizuojamas teritorijų planavimo viešumo principo įgyvendinamas, nustatant konkrečias planavimo organizatorių ir
visuomenės teises pareigas bei atskiruose teritorijų planavimo etapuose. Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 54 dalyje (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija) viešas svarstymas apibrėžiamas kaip teritorijų planavimo viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu visuomenė nustatyta tvarka supažindinama su parengtu teritorijų
planavimo dokumentu, organizuojamas viešas susirinkimas teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, jų alternatyvoms bei pateiktiems pasiūlymams aptarti, o šio straipsnio 55 dalyje 2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija) visuomenė Teritorijų
planavimo įstatymo nuostatų kontekste suprantama kaip vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, taip pat jų asociacijos, organizacijos arba grupės.
15. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 dalį (2009 m. gruodžio
22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija) teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo metu ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės valdymo institucijų sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programa skelbiami „Valstybės žiniose“ ir institucijų interneto tinklalapiuose.
Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programa
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skelbiami vietos spaudoje ir institucijų interneto tinklalapiuose. Savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo,
planavimo darbų programa skelbiami vietos spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijose, kuriose vyksta teritorijos planavimas. Tokia pat tvarka planavimo
organizatorius skelbia informaciją apie teritorijų planavimo dokumento koncepcijos, jei
ji rengiama, patvirtinimą. Detaliojo planavimo organizatorius apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią ir planavimo tikslus raštu informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, taip pat detaliųjų
planų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka prie planuojamos teritorijos įrengia stendą su
šia informacija.
16. Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje (2009 m. gruodžio 22 d.
įstatymo Nr. XI-619 redakcija) nurodyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su patvirtintomis teritorijų planavimo dokumentų koncepcijomis, jei jos rengiamos, parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais teritorijų planavimą
organizavusioje institucijoje, gauti teritorijų planavimo dokumentų ar jų dalių, brėžinių
kopijas už mokestį, kuris nustatomas apskaičiavus išlaidas, susijusias su šių dokumentų
parengimu (kopijavimu, leidyba ir pan.).
17. Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punkte (2004 m. sausio
15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) nustatyta, kad visuomenę su parengtais teritorijų planavimo dokumentais supažindina planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo
konsultavimosi bei viešojo svarstymo metu; susipažinti su parengtais rajono lygmens
bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais skiriamas ne trumpesnis kaip
vieno mėnesio laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 15 darbo dienų – viešai ekspozicijai.
18. Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija) nustatyta, kad planavimo organizatoriai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi
paskelbti spaudoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos ar savivaldybės interneto tinklalapyje. Planavimo organizatoriai apie
parengtą savivaldybės ar jos dalies teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo,
svarstymo tvarką, vietą ir laiką taip pat turi paskelbti seniūnijų, kuriose yra planuojama
teritorija, skelbimų lentoje, o žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos detaliojo
planavimo atveju – ir prie planuojamos teritorijos įrengtame stende. Tais atvejais, kai pagal detaliojo plano arba savivaldybės lygmens specialiojo plano sprendinius žemės sklypas rezervuojamas svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams plėtoti arba
kai numatoma pakeisti jo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą
ar pobūdį, planavimo organizatorius apie tai turi raštu pranešti žemės sklypų valdytojams
ir naudotojams.
19. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) 3 dalį specialieji planai gali būti rengiami, derinami, svarstomi
ir tvirtinami supaprastinta tvarka pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles bei 30 straipsnio 3 dalyje nurodytus nuostatus.
20. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija) nurodyta, kad specialiųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato Teritorijų planavimo įstatymas,
atitinkamą veiklą reglamentuojantys įstatymai ir specialiųjų planų rengimo taisyklės.
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Specialieji planai, kuriems nėra patvirtintų rengimo taisyklių, rengiami pagal Teritorijų
planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, reikalavimus. Pagal kompetenciją ministerijos rengia atskirų rūšių specialiųjų planų rengimo taisykles ir tvirtina jas kartu su Aplinkos ministerija.
21. Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje (2004 m. sausio 15 d.
įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) nurodyta, kad visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese bendroji ir supaprastinta tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintuose konsultavimosi, viešo svarstymo nuostatuose; bendroji ir supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese svarstymo tvarka nustatoma atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentų lygmenis ir rūšis.
22. Nuostatai, paminėti Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje, yra
Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai (toliau – ir Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo,
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų
patvirtinimo“.
23. Minėta, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalį specialiųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato ne tik Teritorijų planavimo įstatymas, bet ir atitinkamą veiklą reglamentuojantys
įstatymai bei specialiųjų planų rengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija) nurodyta, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai rengiami pagal Kultūros ministerijos parengtas
ir kultūros ir aplinkos ministrų patvirtintas šių dokumentų rengimo taisykles.
24. Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės). Pagal Taisyklių VI skyriaus
„Viešumą užtikrinančios procedūros, dokumentų derinimas, dokumentų tikrinimas ir
tvirtinimas“ 31 punktą (Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-613/D1-685 redakcija) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimo procesui taikoma supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka,
nustatyta Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.
25. Nurodyti Nuostatai reglamentuoja bendrąją ir supaprastintą visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarką, taip pat bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo viešumą užtikrinančias procedūras (Nuostatų 1 punktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio
21 d. nutarimo Nr. 897 redakcija).
26. Pagal Nuostatų VII skyriaus ,,Supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų
planavimo procese tvarka“ 33 punktą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 897 redakcija) supaprastinta tvarka apie rengiamus nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus visuomenė in51
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formuojama laikantis Nuostatų 35 punkte nustatytos tvarkos, o kiti specialieji ir detalieji
planai svarstomi su planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojais ir naudotojais, laikantis 33 punkto reikalavimų.
27. Nuostatų 35 punkte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d.
nutarimo Nr. 1309 redakcija), kaip specialiojoje teisės normoje, įtvirtinti tam tikri nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo viešinimo procedūrų ypatumai: planavimo organizatorius sprendimą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą (nurodydamas planavimo tikslus ir
uždavinius) skelbia „Valstybės žiniose“, planavimo organizatoriaus ir savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, interneto tinklalapiuose; informacija apie koncepcijos stadijoje parengtus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumento sprendinius ir galimybę su jais susipažinti skelbiama planavimo organizatoriaus ir savivaldybės, kurioje yra planuojama teritorija, interneto tinklalapiuose.
28. Išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama pareiškėjo keliamu klausimu teritorijų planavimo viešumo aspektu, pažymi, kad Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje suformuluotas teritorijų planavimo viešumo principas ir jo nuostatas detalizuojančios teisės normos įtvirtino suinteresuotos visuomenės atstovų ir kitų fizinių ir
juridinių asmenų teisę aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose.
Toks visuomenės dalyvavimas – viena esminių sąlygų, siekiant užtikrinti teritorijų planavimo proceso skaidrumą, asmenų teisių ir teisėtų interesų apsaugą bei derinimą ir priimtų sprendimų tvarumą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas
dėl teritorijų planavimo viešumo principo įgyvendinimo, yra pažymėjęs, kad asmenų
subjektines teises dalyvauti teritorijų planavimo dokumento viešame svarstyme valdžios
institucijos turi užtikrinti tokiu būdu, kad šios teisės būtų realios, o ne iliuzinės (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A3-64/2007).
29. Aiškindamas teritorijų planavimo viešumo principo turinį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuostatos, kad tinkamas informavimas apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus aprėpia ne tik visuomenės informavimą spaudoje ir suinteresuotų asmenų informavimą raštu, bet ir tinkamą bei aiškų pačios teikiamos
informacijos turinį, leidžiantį aiškiai suprasti, kokia teritorija yra planuojama, rengiamo
projekto tikslus, terminus ir kitą informaciją, kuri yra reikalinga, kad suinteresuotieji asmenys galėtų tinkamai pasinaudoti įstatymuose ir kituose teisės aktuose garantuojamomis teisėmis teritorijų planavimo procese. Duomenų apie teritorijų planavimo viešinimui būtinos informacijos pateikimą nustatyta tvarka nebuvimas byloje vertinamas
kaip vienas iš pagrindų konstatuoti tinkamo viešinimo nebuvimą ir panaikinti teritorijų
planavimo dokumentą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 30 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-440/2009; 2016 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-519-556/2016).
30. Teritorijos plano sprendinių keitimas, darantis įtaką ar galintis turėti įtakos asmenų teisėms bei pareigoms, po viešojo svarstymo procedūros pabaigos yra negalimas.
Aiškinant Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas priešingai, būtų paneigta pati viešojo
svarstymo procedūros prasmė – užtikrinti visuomenės ir suinteresuotų asmenų galimybę dalyvauti detaliojo plano rengime ir paveikti šį procesą taip, kad būtų užkirstas kelias
jų teisių ir įstatymo saugomų interesų pažeidimams. Specialiųjų planų sprendinių pakei52
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timas po to, kai įvyko viešo svarstymo procedūros, atima galimybę suinteresuotiems asmenims ir visuomenes atstovams daryti įtaką pateikto pasiūlymo tvirtinimui ar atmetimui. Toks įstatyme nustatytos viešojo svarstymo procedūros pažeidimas vertinamas kaip
pagrindas, užkirtęs kelią teritorijų planavimo dokumentui patvirtinti, kartu sudarantis
savarankišką teisės akto, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, panaikinimo pagrindą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A14-54/2005; 2015 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-1348-502/2015).
31. Įstatyme nustatytų viešojo svarstymo procedūrų pažeidimai, sudarę kliūtis visuomenės dalyvavimui teritorijų planavimo procese ir lėmę nukrypimą nuo teisės normų, reglamentuojančių teritorijų planavimo dokumento parengimą ir lėmę neteisėtą teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą, yra pagrindas pripažinti parengtus teritorijų
planavimo dokumentus neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m.
lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–1828/2006; 2009 m. kovo 30 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556–440/2009; 2015 m. gegužės 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-1348-502/2015; 2016 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-519-556/2016).
32. Taigi viešinimas yra svarbi teritorijų planavimo procedūra, skirta užtikrinti suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų tinkamą apsaugą, kad jie turėtų realią galimybę susipažinti su rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, jeigu šie
sprendiniai pažeidžia suinteresuotų asmenų teises ar teisėtus interesus – teikti pasiūlymus dėl tokių sprendinių ir ginčyti planavimo organizatoriaus atsisakymą atsižvelgti į jų
pateiktus pasiūlymus.
33. Kvestionuojamo Specialiojo plano aiškinamojo rašto 1 dalies „Įvadas“
1.1 punkte nurodyta, kad teritorijos planavimo proceso etapai, derinimo ir tvirtinimo
procedūra atlikti vadovaujantis Taisyklėse nustatyta supaprastinta tvarka; 1.8 punkte pažymėta, kad Specialusis planas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra rajono lygmens.
34. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. birželio
22 d. rašte Nr. (9.36)2-1547 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinių“, 2015 m. birželio 30 d. paskelbtame
Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.palanga.lt pranešime
„Baigiamas rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentas“, be kita ko nurodyta, jog Specialiojo plano rengėjams atsižvelgus į išsakytas pastabas, pradedamas baigiamasis Specialiojo plano etapas; pakoreguotas Specialusis planas
teikiamas viešinimo procedūrai; sprendiniai, kaip nustatyta šį planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, nuo 2015 m. birželio 25 d. bus eksponuojami ne trumpiau 10ties darbo dienų; pasiūlymus bei pastabas, susipažinus su pateikta medžiaga, raštu galima
teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui.
35. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 25 d. teritorijų planavimo patikrinimo aktu Nr. TP5-6 nurodė, jog
Specialiojo plano sprendiniai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Šiuo patikrinimo aktu nurodyta, jog Specialiojo plano tikrinimo išvada yra teigiama ir
kad Specialųjį planą galima tvirtinti. Specialusis planas patvirtintas Lietuvos Respublikos
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kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-309 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“.
36. Kvestionuojama Specialiojo plano dalis viešinimo procedūrų metu aiškinamojo
rašto 45 psl. buvo formuluojama taip: „žemės sklypo užstatymo tankis: <...> 20% – leistinas užstatymo tankis (taikoma J. Simpsono g. 4)“. Patvirtinus Specialųjį planą, nurodyta Specialiojo plano dalis suformuluota taip: „žemės sklypo užstatymo tankis: <...> E2 –
esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas ≤ 20% (taikoma J. Simpsono g. 4)“.
37. Byloje nustatyta, kad Specialiojo plano sprendinys dėl Sklypo užstatymo tankio iki 20 proc. buvo taisomas jau pasibaigus viešinimo procedūrai. Planavimo organizatorius – Departamentas – Specialųjį planą pateikė Inspekcijai, kaip teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai, jos apie atliktą taisymą neinformavęs,
todėl Inspekcija Specialiojo plano tikrinimo metu neturėjo pagrindo abejoti atliktų teritorijų planavimo dokumento viešojo svarstymo procedūrų tinkamumu. Paaiškėjus
pakeitimams, atliktiems Specialiajame plane po to, kai baigėsi jo viešinimo procedūra,
Inspekcija 2016 m. birželio 1 d. privalomuoju nurodymu kreipėsi į Departamentą, įpareigojusi pateikti papildomus duomenis dėl skirtingų Specialiojo plano sprendinių, susijusių
su Sklypu. Departamentas 2016 m. birželio 20 d. rašte Nr. (9.41.)2-11591 „Dėl privalomojo nurodymo“ nurodė, kad ,, <...> viešinti pateikto Specialiojo plano aiškinamojo rašto
sprendinių 45 psl. teiginys: Žemės sklypo užstatymo tankis iki 20% – leistinas užstatymo
tankis – buvo klaidingas ir derinimo metu pastebėjus klaidą, ji buvo ištaisyta“.
38. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad atlikus minėtą Specialiojo plano dalies pakeitimą, buvo įtvirtintas šio plano sprendinys, susijęs su Sklypo naudojimu ir lemiantis esminius Sklypo naudojimo galimybių pakeitimus, lyginant su pirmiau viešinimo procedūrų metu paskelbtu sprendiniu. Šio Specialiojo plano sprendinio pakeitimo
neišviešinus įstatyme nustatyta tvarka ir nesudarius galimybės visuomenei susipažinti
su juo, buvo užkirstas kelias suinteresuotiems asmenims pasinaudoti įstatyme nustatyta teise ginti savo teises ir teisėtus interesus, susijusius su nurodytu pakeitimu, dėl šios
Specialiojo plano dalies teikiant pasiūlymus bei ginčijant atsakymus į juos.
39. Planavimo organizatorius tvirtina, kad teritorijų planavimo rengimo metu
Specialiojo plano projektas visą laiką buvo viešai prieinamas jo tinklalapyje, o atsakovas
teigia, kad planavimo organizatorius galėjo pateikti teritorijų planavimo priežiūros institucijai įrodymus, patvirtinančius, jog pakitę sprendiniai buvo viešinami interneto tinklalapyje. Vis dėlto byloje nebuvo pateikta nurodytus teiginius patvirtinančių duomenų
apie Specialiojo plano pakeistos dalies sprendinių viešinimą įstatymo nustatyta tvarka,
nors būtent toks reikalavimas – „prieš teikiant tvirtinti bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti nustatyta tvarka apsvarstyti“ –
expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtintas Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte, taip pat pirmiau šioje nutartyje išdėstytame Teritorijų planavimo įstatymo
30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teritorijų planavimo viešumo principą detalizuojančiame
reglamentavime. Dėl to negalima sutikti su atsakovo argumentu, kad teisės aktuose neaptariamos procedūros taikytinos, kai pakinta dar nepatvirtinti specialiojo plano sprendiniai po viešinimo procedūrų.
40. Atsižvelgiant į analizuotą teritorijų planavimo proceso viešumo reglamentavimą, sutiktina su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos byloje pateikta nuomone, kad teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atlie54
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kančiai institucijai patikrinti turi būti pateiktas galutinis teritorijų planavimo dokumento
sprendinių, nustatyta tvarka apsvarstytų su visuomene, variantas, o sprendinius pakeitus,
viešąjį svarstymą privaloma kartoti.
41. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad argumentą, kad pakeistas sprendinys dėl
leistino Sklypo užstatymo tankio yra nežymus patikslinimas, ištaisęs klaidą Specialiajame
plane. Toks argumentas tiriant Specialiojo plano dalies atitiktį aukštesnės galios teisės
normoms, nereikšmingas. Vertinant teritorijų planavimo dokumento teisėtumą, yra svarbu, ar jį rengiant ir patvirtinant nebuvo nukrypta nuo įstatyme nustatytų teritorijų planavimo procedūrų, ar nebuvo nepagrįstai suvaržytos asmenų teisės. Aplinkybė, kad proceso dalyvis teritorijų planavimo dokumento sprendinio pakeitimą įvardija klaidos taisymu
ir laiko jį nežymiu, nekeičia fakto, kad nurodytais veiksmais buvo neteisėtai suvaržytos
suinteresuotų asmenų teisės. Tiriamu atveju, pažeidžiant teisės normų nuostatas, buvo
suvaržyta suinteresuotų asmenų teisė pasisakyti dėl neišviešintos Specialiojo plano dalies
sprendinio, kuriuo pakeistas leistinas Sklypo užstatymo tankis, t. y. lemiančio teisės statyti Sklype apimtį, todėl toks pakeitimas negali būti laikomas tokiu nereikšmingu, kad nebūtinas jo viešinimas. Pirmiau minėta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
nuosekliai formuodamas teismų praktiką, yra pasisakęs, jog teritorijos plano sprendinių
keitimas, darantis įtaką ar galintis turėti įtakos asmenų teisėms bei pareigoms, po viešojo
svarstymo procedūros pabaigos yra negalimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-54/2005; 2015 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1348-502/2015).
42. Tiriamu atveju su parengto Specialiojo plano dalies sprendiniais, kurie buvo
pakeisti, visuomenė nustatyta tvarka nebuvo supažindinta, užkertant kelią suinteresuotiems jos nariams įgyvendinti įstatymo suteiktas teises ir ginti teisėtus interesus, buvo
padarytas esminis įstatyme nustatytos Specialiojo plano sprendinių viešinimo tvarkos
pažeidimas.
44. Pareiškėjas kelia klausimą tik dėl kvestionuojamos Specialiojo plano dalies, kuria nustatytas sprendinys dėl Sklype užstatymo tankio, atitikties aukštesnės galios teisės
normoms, taip apibrėždamas bylos nagrinėjimo ribas. Nurodytos Specialiojo plano dalies negaliojimas neturės įtakos galimybei taikyti likusią Specialiojo plano dalį, dėl kurios
teisėtumo nekeliamas klausimas nagrinėjamoje byloje. Dėl to konstatuojama tik kvestionuojamos Specialiojo plano dalies neatitiktis aukštesnės galios teisės normoms.
46. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja,
kad Įsakymo 1 punkto dalis, kuria patvirtinta Specialiojo plano dalis, nustatanti Sklypui
taikomą užstatymo tankio sprendinį „E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas ≤ 20 %“, prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
18 straipsnio 2 daliai (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija), 27 straipsnio
1 dalies 1 punktui ir 30 straipsnio 1 daliai (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) tuo aspektu, jog nurodyta Specialiojo plano dalis patvirtinta, įstatyme nustatyta
tvarka neatlikus jos viešinimo procedūros.
47. Kadangi konstatuota Įsakymo dalies neatitiktis išvardytoms teisės normoms
yra pakankama konstatuoti kvestionuojamos norminio teisės akto dalies neteisėtumą,
išnyksta poreikis tirti, ar ginčijama akto dalis neprieštarauja kitoms pareiškėjo nurodytoms teisės normoms. Be to, nustatyta tvarka atliekant Specialiojo plano dalies viešinimo procedūras, bus sudarytos galimybės suinteresuotiems asmenims teikti pasiūlymus
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dėl Specialiojo plano dalies sprendinių ir tokiu įstatyme nustatytu būdu išspręsti pareiškėjo keliamus klausimus dėl Specialiajame plane nustatytų ribojimų būtinybės ir
proporcingumo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d.
įsakymo Nr. ĮV-309 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ 1 punkto dalis, kuria patvirtinta Palangos
miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 12613) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano dalis, nustačiusi žemės sklypui, esančiam J. Simpsono g. 4, Palangoje, taikomą užstatymo tankį E2 – esamas, leistinas pastatų
užimamo ploto padidinimas iki 20 proc. (imtinai), tuo aspektu, jog nurodyta specialiojo plano dalis patvirtinta, įstatyme nustatyta tvarka neatlikus jos viešinimo procedūros,
prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 daliai
(2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija), 27 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir
30 straipsnio 1 daliai (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija).
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymo Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo
Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (su pakeitimais,
padarytais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. 3D-28 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo
Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“) teisėtumo
Byloje tiriama, ar pagal priėmimo tvarką aukštesnės galios teisės aktams neprieštarauja žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio
ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“, su pakeitimais,
padarytais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D28 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (8 punktas).
Byloje sprendžiama, ar žemės ūkio ministras, nauja redakcija patvirtindamas
Žuvininkystės tarnybos struktūrą, turėjo įgaliojimus priimti tokio pobūdžio teisės aktą
(9 punktas).
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Žuvininkystės tarnyba – tai Vyriausybės steigiama įstaiga prie ministerijos, kurios
teisinis statusas – biudžetinė įstaiga. Pagal Vyriausybės įstatymą, įstaigų prie ministerijos struktūrą tvirtinti Vyriausybė gali pavesti atitinkamos srities ministrui, jeigu kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos. Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą, biudžetinės
įstaigos struktūrą tvirtina biudžetinės įstaigos vadovas (15 punktas).
Sprendžiant, ar Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 9 punkto nuostata ,,jei kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos” bei Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo
Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijos“ 2 punkto nuostata ,,jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip“ gali būti aiškinama, kaip nukreipianti į Biudžetinių įstaigų
įstatymą – jo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktą, nustatantį, kad biudžetinės įstaigos vadovas
tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą, pirmiausia atsižvelgtina į tai, kad Biudžetinių įstaigų įstatymas taikomas bendrai visoms biudžetinėms įstaigoms. Vyriausybės įstatymas
reglamentuoja dalies biudžetinių įstaigų – įstaigų prie ministerijų, specifiniais požymiais
išsiskiriančių iš kitų biudžetinių įstaigų, veiklą ir valdymą. Antra, Vyriausybės ir Biudžetinių
įstaigų įstatymų santykio klausimas sprendžiamas Vyriausybės įstatymo 281 straipsnyje,
įtvirtinant, kad Biudžetinių įstaigų įstatymas įstaigų prie ministerijų steigimui, pertvarkymui, pabaigai, veiklai ir valdymui taikomas tiek, kiek to nereglamentuoja šis įstatymas.
Šiuo aspektu pažymėtina ir Biudžetinių įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja biudžetinių įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, jei kiti specialieji biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip. Tai leidžia teigti, kad pagal nurodytą teisinį reguliavimą, įstaigų
prie ministerijų steigimo, pertvarkymo, pabaigos, veiklos bei valdymo klausimams spręsti
pirmiausia taikomos specialiosios Vyriausybės įstatyme įtvirtintos nuostatos, ir tiek, kiek
šių klausimų nereglamentuoja Vyriausybės įstatymas, taikomos atitinkamos Biudžetinių
įstaigų įstatymo nuostatos (17 punktas).
Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą (9 str. 2 d. 4 p.), biudžetinės įstaigos struktūros
tvirtinimas patenka į biudžetinės įstaigos valdymo sritį, todėl žemės ūkio ministras, ginčijamu teisės aktu patvirtindamas naują Žuvininkystės tarnybos struktūrą, išsprendė įstaigos prie ministerijos valdymo klausimą. Darytina išvada, kad Biudžetinių įstaigų įstatymo
9 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį biudžetinės įstaigos struktūrą tvirtina biudžetinės įstaigos vadovas, nustatant subjektą, įgaliotą tvirtinti
įstaigos prie ministerijos struktūrą, šiuo atveju nėra taikomas (18 punktas).
Žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio
ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (su pakeitimais,
padarytais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D28 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“) pagal priėmimo tvarką neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktui ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktui
(21 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-2-438/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00026-2017-6
Procesinio sprendimo kategorija 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. kovo 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei R. S.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių Vytauto Kamblevičiaus ir Remigijaus
Žemaitaičio pareiškimą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo
Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktui (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI666 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517
,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vytautas Kamblevičius ir Remigijus
Žemaitaitis su pareiškimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydami ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros
patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktui (2010 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. XI-666 redakcija),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų
prie ministerijų“ 2 punktui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
2. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais:
2.1. Žemės ūkio ministras 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) 1–12 punktuose nurodė Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
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Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Žuvininkystės tarnyba) struktūrinius
padalinius (sudėtį) ir prie kiekvieno iš Žuvininkystės tarnybos struktūrinių padalinių –
konkretų miestą, į kurį struktūrinis padalinys perkeliamas;
2.2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo
Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ (toliau – ir Vyriausybės nutarimas Nr. 1517)
2 punktą, atitinkamų valdymo sričių ministrams pavesta tvirtinti 1 punkte nurodytų įstaigų prie ministerijų nuostatus ir administracijos struktūrą, jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip. Šiame Vyriausybės nutarimo Nr. 1517 2 punkte įtvirtinta, kad ministrams šie įgaliojimai suteikiami tik tuo atveju, jei įstaigų prie ministerijų
veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip;
2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (toliau – ir Vyriausybės įstatymas)
22 straipsnio 9 punkte įtvirtinta, kad Vyriausybė tvirtina ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, Vyriausybės atstovo tarnybos nuostatus, Vyriausybės įstaigų administracijos struktūrą arba paveda ją tvirtinti Vyriausybės
įstaigos vadovui; tvirtinti įstaigų prie ministerijų nuostatus ir jų administracijos struktūrą
Vyriausybė gali pavesti atitinkamos valdymo srities ministrui, jei kiti įstatymai nenustato
kitos jų tvirtinimo tvarkos. Pagal šią teisės normą, jei kiti įstatymai nustato kitokią įstaigų struktūros tvirtinimo tvarką, tai taikomi kiti įstatymai, o ne Vyriausybės įstatymas;
2.4. Žuvininkystės tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-259, 6 punkte įtvirtinta, kad Žuvininkystės
tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų, todėl Žuvininkystės tarnybos veiklą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad biudžetinės įstaigos vadovo pareigos yra, be kita ko, tvirtinti
biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Esant šiame įstatyme expressis verbis (aiškiais žodžiais; tiesiogiai)
įtvirtintam įgaliojimui biudžetinių įstaigų vadovams tvirtinti biudžetinių įstaigų struktūrą, kyla pagrįstų abejonių, ar Įsakymas, kuriuo žemės ūkio ministras, o ne biudžetinės
įstaigos vadovas, patvirtino biudžetinės įstaigos struktūrą, yra teisėtas;
2.5. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui: įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti
aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, kad teisinių
santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu
metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2013 m. vasario 15 d.
nutarimai). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatyme, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus
jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis
nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I444-4/2008, 2012 m. gegužės 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I502-12/2012,
2016 m. liepos 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-13-520/2016).
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2.6. Įstaigų prie ministerijų veiklą reglamentuojantis įstatymas – Biudžetinių įstaigų įstatymas – nustato aiškų ir konkretų kitokį nei Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio
9 punkte įtvirtintą reglamentavimą, kuris eliminuoja atitinkamos srities ministro teisę
tvirtinti biudžetinės įstaigos struktūrą.
II.
3. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
atsiliepimas, kuriame teigiama, jog Įsakymas neprieštarauja Biudžetinių įstaigų įstatymo
9 straipsnio 2 dalies 4 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d.
nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktui bei konstituciniam teisinės
valstybės principui. Prašoma tiriamą norminį administracinį aktą pripažinti teisėtu.
4. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
4.1. Įsakymas priimtas, siekiant optimizuoti Žuvininkystės tarnybos funkcijas ir struktūrą bei pareigybių skaičių. struktūriniai pertvarkymai atlikti, atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (šio plano III prioritetas: 3.1.1. – „Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos (institucinės sąrangos) optimizavimas:
Viešojo sektoriaus įstaigų atliekamų funkcijų sisteminė peržiūra įgyvendinant koncepcijos nuostatas“; 3.1.5. – „Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka,
didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“);
4.2. Be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 9 punkte nustatyto teisinio reguliavimo pažymėtinas šio įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktas, kuriame nustatyta, kad ministras Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos
nuostatus ir jų administracijos struktūrą;
4.3. Vyriausybės nutarimo Nr. 1517 1.14.5 papunkčiu Žemės ūkio ministerijai pavesta įgyvendinti Žuvininkystės tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl šių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą), o nutarimo 2 punktu – atitinkamų valdymo sričių ministrams tvirtinti 1 punkte nurodytų įstaigų prie ministerijų
nuostatus ir administracijos struktūrą, jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 15.8 papunktyje nustatyta,
kad žemės ūkio ministras Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų
prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;
4.4. Biudžetinių įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja biudžetinių įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, jei kitaip nenustato kiti specialieji biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojantys
įstatymai. Vyriausybės įstatymo 281 straipsnyje „Kitų įstatymų taikymas ministerijų,
Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų steigimui, pertvarkymui, pabaigai, veiklai ir
valdymui“ nustatyta, kad Biudžetinių įstaigų įstatymas ministerijų, Vyriausybės įstaigų,
įstaigų prie ministerijų steigimui, pertvarkymui, pabaigai, veiklai ir valdymui taikomas
tiek, kiek to nereglamentuoja šis įstatymas. Taigi įstaigų prie ministerijų veiklai ir val60
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dymui Biudžetinių įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek to nereglamentuoja specialusis
Vyriausybės įstatymas – šio įstatymo 22 straipsnio 9 dalyje aiškiai yra nurodyta, kas tvirtina įstaigų prie ministerijų struktūrą;
4.5. Vyriausybės įstatymas reglamentuoja tik dalies biudžetinių įstaigų struktūros
tvirtinimo tvarką, todėl šiuos teisinius santykius reguliuojančios Vyriausybės įstatyme
esančios teisės normos yra specialiosios bendrųjų teisės normų, įtvirtintų Biudžetinių
įstaigų įstatyme, taikomame visoms biudžetinėms įstaigoms, atžvilgiu. Žemės ūkio ministrui pavesta tvirtinti Žuvininkystės tarnybos nuostatus ir administracijos struktūrą
Vyriausybės nutarimu Nr. 1517, vadovaujantis specialiu įstatymu – Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstatymu.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
Dėl tyrimo ribų
5. Pareiškėjai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašo ištirti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo
Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ teisėtumą. Kvestionuojamu teisės aktu pakeista
ir nauja redakcija išdėstyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. 3D-260 patvirtinta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūra. Pareiškėjų vertinimu, žemės ūkio ministras, keisdamas
(tvirtindamas naują) Žuvininkystės tarnybos struktūrą, neturėjo tam įgaliojimų (nebuvo kompetentingas subjektas priimti tokio pobūdžio aktą). Taigi pareiškėjai kelia abejonę
dėl teisės akte įtvirtinto teisinio reguliavimo teisėtumo pagal jo priėmimo tvarką.
6. Pažymėtina, kad po Lietuvos Respublikos Seimo narių kreipimosi Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 3D-260,,Dėl
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ buvo pakeistas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D28 (įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 18 d.), pripažįstant netekusiu galios 3 punktą, kuriame
buvo įtvirtinta, jog Žuvininkystės tarnybos struktūrą sudaro, be kita ko, Tarnybos direktoriaus vyriausiasis patarėjas (Vilniaus miestas). Vadinasi, teisinis reguliavimas, kurį pagal jo priėmimo tvarką ginčija Lietuvos Respublikos Seimo nariai, po kreipimosi su abstrakčiu pareiškimu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą buvo iš dalies pakeistas.
7. Administracinėje jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad tais atvejais, kai teisme nagrinėjama norminė administracinė byla pagal abstraktų pareiškimą ištirti norminio
administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumą, administraciniams teismams yra priskiriama
tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų teisėtumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444-1/2009).
Ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje priėmi61
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mo tokiais atvejais reiškia, kad norminio administracinio akto teisėtumo byla praranda
savo objektą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-1449/2009), ir tai yra pagrindas nutraukti bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I756-19/2012). Bylos nutraukimas taikomas ir tais atvejais, kai abstrakčiu pareiškimu ginčijamas teisinis reguliavimas
iki sprendimo priėmimo yra pakeičiamas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444-3/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1022-492/2016).
8. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje tirs,
ar pagal priėmimo tvarką aukštesnės galios teisės aktams neprieštarauja Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3D-548 ,,Dėl
žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“
pakeitimo“, su pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-28 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d.
įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“. Bylos dalis dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punkto teisėtumo pagal priėmimo tvarką nutrauktina, kaip nepriskirtina administracinių teismų
kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p.).
IV.
Dėl žemės ūkio ministro įgaliojimų tvirtinti Žuvininkystės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūrą
9. Minėta, kad byloje tiriama, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, nauja redakcija patvirtindamas Žuvininkystės tarnybos struktūrą, turėjo įgaliojimus priimti tokio pobūdžio teisės aktą. Pareiškėjai teigia, kad pagal Biudžetinių įstaigų įstatymo
9 straipsnio 2 dalies 4 punktą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d.
nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktą, tvirtinti Žuvininkystės tarnybos struktūrą pavesta šios tarnybos vadovui, bet ne žemės ūkio ministrui.
10. Žuvininkystės tarnyba – įstaiga prie ministerijos. Tai patvirtina
Žuvininkystės tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-259, 1 punktas (,,Žuvininkystės tarnyba prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos, įgyvendinanti valstybės žuvininkystės politiką ir bendrąją
Europos Sąjungos žuvininkystės politiką”), taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.14.6 papunktis, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijai įgyvendinti įstaigos prie ministerijos – Žuvininkystės tarnybos – savininko
teises ir pareigas.
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11. Įstaigų prie ministerijų statusą, paskirtį, veiklos teisinius pagrindus ir kitus
klausimus reglamentuoja specialus Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklai skirtas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas. Šio įstatymo 22 straipsnio 8 punkte įtvirtinta, kad Vyriausybė steigia įstaigas prie ministerijų ir paveda ministerijoms įgyvendinti
įstaigų prie ministerijų savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl tokių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą). Vyriausybė tvirtina įstaigų prie ministerijų
nuostatus (Vyriausybės įstatymo 22 str. 9 p.).
12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, įstaiga prie ministerijos steigiama valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti. To
paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įstaiga prie ministerijos yra iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir
administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Įstaiga prie ministerijos veikia pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. Įstaiga prie ministerijos veikia pagal
Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir atitinkamos valdymo srities ministro patvirtintą
metinį veiklos planą (Vyriausybės įstatymo 30 str. 3 ir 4 d.).
13. Kiek tai susiję su ministrų kompetencija įstaigų prie ministerijų veiklos bei
valdymo klausimais, pažymėtinas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 9 punktas, kuriame įtvirtinta, kad Vyriausybė tvirtinti įstaigų prie ministerijų nuostatus ir jų administracijos struktūrą gali pavesti atitinkamos valdymo srities ministrui,
jei kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punkte šiuo aspektu nustatyta, kad ministras teikia
Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Vyriausybės pavedimu tvirtina
įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą.
14. Minėta, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio
2 dalį, įstaiga prie ministerijos – biudžetinė įstaiga. Biudžetinių įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, be kita ko, reglamentuoja Biudžetinių įstaigų įstatymas.
Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio ,,Biudžetinės įstaigos valdymas“ 2 dalies 4 punkte
įtvirtinta, kad biudžetinės įstaigos vadovas, be kita ko, tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
15. Apibendrinus išdėstytą teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad Žuvininkystės
tarnyba – tai Vyriausybės steigiama įstaiga prie ministerijos, kurios teisinis statusas –
biudžetinė įstaiga. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymą, įstaigų prie ministerijos struktūrą tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali pavesti atitinkamos srities
ministrui, jeigu kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos. Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą, biudžetinės įstaigos struktūrą tvirtina biudžetinės įstaigos vadovas.
16. Minėta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo
Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijos“ 1 puntu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė
pavesti ministerijoms (taip pat Žemės ūkio ministerijai) įgyvendinti nutarime nurodytų įstaigų prie ministerijų (taip pat Žuvininkystės tarnybos) savininko teises ir pareigas
(išskyrus sprendimų dėl šių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą). To paties
nutarimo 2 punktu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė atitinkamų valdymo sričių ministrams tvirtinti 1 punkte nurodytų įstaigų prie ministerijų nuostatus bei administracijos struktūrą, jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip. Taigi
šiuo nutarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė atitinkamų valdymo sričių mi63
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nistrams tvirtinti jų ministerijoms priskirtų įstaigų prie ministerijų struktūrą, nebent šių
įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai nustato kitaip.
17. Sprendžiant, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio
9 punkto nuostata ,,jei kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos” bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijos“ 2 punkto nuostata ,,jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip“ gali būti aiškinama, kaip nukreipianti į Biudžetinių įstaigų įstatymą – jo 9 straipsnio
2 dalies 4 punktą, nustatantį, kad biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą, pirmiausia atsižvelgtina į tai, kad Biudžetinių įstaigų įstatymas taikomas
bendrai visoms biudžetinėms įstaigoms (pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, biudžetinė
įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės
ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų,
taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų). Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas
reglamentuoja dalies biudžetinių įstaigų – įstaigų prie ministerijų, specifiniais požymiais
išsiskiriančių iš kitų biudžetinių įstaigų, veiklą ir valdymą. Antra, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Biudžetinių įstaigų įstatymų santykio klausimas sprendžiamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įstatymo 281 straipsnyje, įtvirtinant, kad Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų įstatymas įstaigų prie ministerijų steigimui, pertvarkymui, pabaigai,
veiklai ir valdymui taikomas tiek, kiek to nereglamentuoja šis įstatymas. Šiuo aspektu pažymėtina ir Biudžetinių įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad šis
įstatymas reglamentuoja biudžetinių įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, jei kiti specialieji biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato
kitaip. Tai leidžia teigti, kad pagal nurodytą teisinį reguliavimą, įstaigų prie ministerijų
steigimo, pertvarkymo, pabaigos, veiklos bei valdymo klausimams spręsti pirmiausia taikomos specialiosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme įtvirtintos nuostatos, ir
tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas, taikomos atitinkamos Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatos.
18. Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą (9 str. 2 d. 4 p.), biudžetinės įstaigos struktūros tvirtinimas patenka į biudžetinės įstaigos valdymo sritį, todėl žemės ūkio ministras, ginčijamu teisės aktu patvirtindamas naują Žuvininkystės tarnybos struktūrą, išsprendė įstaigos prie ministerijos valdymo klausimą. Vadinasi, pirmiau aptartas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatų taikymas
aktualus sprendžiant ir dėl ministro įgaliojimų tvirtinti įstaigos prie ministerijos struktūrą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio
2 dalies 4 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį biudžetinės įstaigos struktūrą tvirtina biudžetinės įstaigos vadovas, nustatant subjektą, įgaliotą tvirtinti įstaigos prie
ministerijos struktūrą, nėra taikomas. Dėl to negalima teigti, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 9 punkte ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijos“ 2 punkte įtvirtinta išimtis iš bendros taisyklės, pagal kurią tvirtinti įstaigos prie ministerijos struktūrą Vyriausybė gali pavesti atitinkamos srities ministrui, nukreipia į pirmiau minėtą Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Kitų Žuvininkystės
tarnybos veiklą reglamentuojančių įstatymų, kuriuose būtų įtvirtinta kitokia šios įstaigos struktūros tvirtinimo tvarka, nei nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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įstatyme, byloje nenustatyta, todėl konstatuotina, kad žemės ūkio ministras turėjo įgaliojimus priimti 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“, tinkamai įvykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų
prie ministerijos“ 2 punkte nustatytą pavedimą ir įstatymuose nustatytų ministro kompetencijos ribų neperžengė.
19. Pareiškėjai taip pat iškėlė klausimą, ar kvestionuojamas žemės ūkio ministro
įsakymas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Iš pareiškime išdėstytų argumentų matyti, kad konstitucinio teisinės valstybės principo pažeidimą aptariamu atveju pareiškėjai sieja su, jų vertinimu, peržengtomis žemės ūkio ministro įgaliojimų, patvirtinant Žuvininkystės tarnybos struktūrą, ribomis.
20. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad
konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, inter alia (be kita ko) tai, kad teisėkūros subjektai
teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų, kad poįstatyminiai teisės aktai
turi būti priimami remiantis įstatymais (inter alia 2006 m. gegužės 31 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d., 2009 m. spalio 8 d., 2013 m. balandžio 2 d., 2015 m. birželio 16 d. nutarimai). Pirmiau šiame procesiniame sprendime spręsta, kad žemės ūkio ministras,
priimdamas 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro
2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“, tinkamai vykdė Vyriausybės pavedimą ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų nepažeidė, todėl nėra pagrindo teigti, kad priimant šį žemės ūkio ministro įsakymą, buvo pažeistas ir konstitucinis teisinės valstybės principas.
21. Išdėstytų argumentų pagrindu išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3D-548
,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (su pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m.
sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-28 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo
Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“) pagal priėmimo tvarką neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo
9 straipsnio 2 dalies 4 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d.
nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
103 straipsnio 1 punktu, 116 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Bylos dalį dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymo Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260
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,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punkto teisėtumo pagal priėmimo tvarką nutraukti.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas
Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (su pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-28 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo
24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“) pagal priėmimo tvarką neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 ,,Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktui.
Sprendimas neskundžiamas.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo
Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016 m. lapkričio 25 d., Nr. 2016-27523)
1.2 ir 1.3 punkto, kuriuo Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo
taisyklės papildytos 2 priedu, bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. D1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017 m. rugpjūčio
3 d., Nr. 2017-13033) 2 punkto teisėtumo
Pareiškėjo kvestionuotomis normomis Aplinkos ministerija nustatė kriterijus, kurių pagrindu konkreti transporto priemonė gali būti pripažinta netinkama eksploatuoti
transporto priemone, kurios toliau nebus galima eksploatuoti, bet jos privaloma atsikratyti, perduodant atliekų tvarkytojui. Tai reiškia, kad šios aplinkos ministro 2016 m.
lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-798 nuostatos yra naujas savarankiškas teisinis pagrindas,
kuriuo remiantis savininkui gali būti uždrausta jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę valdyti, naudoti, ja disponuoti savo nuožiūra, taip šias nuosavybės teises
apribojant, kartu yra ribojama ir jo ūkinės veiklos laisvė (20 punktas).
Nuosavybės teises ir asmens ūkinės veiklos laisvę ribojantis reguliavimas gali būti
įtvirtinamas ne žemesnės galios nei įstatymas teisės akte, todėl aplinkos ministro 2016 m.
lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-798 1.2 punktas ta apimtimi, kuria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apibrėžimas papildytas Eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymo taisyklių 2 priede nustatytais kriterijais, taip pat 1.3 punktas, kuriuo
minėtos taisyklės papildytos 2 priedu, nustatančiu šiuos kriterijus, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją (25 punktas).
Konstituciniam teisinės valstybės principui taip pat prieštaraujančiu pripažintas ir aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. D1-658 2 punktas, kuriuo
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 2 priedo 5 punktas išdėstytas nauja redakcija (26 punktas).
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Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00034-2017-5
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 14.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. gegužės 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Arūno
Sutkevičiaus, Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Sabatausko atstovei
advokatei Laurai Čereškaitei Kinčiuvienei,
atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovams Audriui Naktiniui,
Gintarei Izokaitytei,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Sabatausko pareiškimą ištirti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo
Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo
Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016 m. lapkričio 25 d., Nr. 2016-27523) 1.2 punkto teisėtumą
ta apimtimi, kuria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apibrėžimas papildytas
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kriterijais ir 1.3 punkto teisėtumą ta apimtimi, kuria Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės papildytos 2 priedu, nustatančiu eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kriterijus bei 2
priedo 1–7 punktų teisėtumą, taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. D1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017 m. rugpjūčio 3 d., Nr. 2017-13033)
2 punkto teisėtumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas kreipėsi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti:
1) ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo
Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo
Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirti67
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nimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016 m. lapkričio 25 d., Nr. 2016-27523) (toliau – ir Įsakymas)
1.2 punktas ta apimtimi, kuria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apibrėžimas papildytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kriterijais ir 1.3 punktas
atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir
CK) 4.39 straipsnio 1 dalį;
2) dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo
Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo
Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016 m. lapkričio 25 d., Nr. 2016-27523) 1.3 punktu papildyto
2 priedo 1 dalies 1–7 punktų teisėtumo:
ar Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – ir
Taisyklės) 2 priedo 1 dalies 1 punktas atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 6 dalį ir 27 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnį, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalį,
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
ar 2 priedo 1 dalies 2 punktas atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 29 straipsnį, konstitucinį teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo
344 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
ar 2 priedo 1 dalies 3 ir 4 punktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos
23 straipsnį, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
ar 2 priedo 1 dalies 5 punktas atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnio 6 dalį, Konstitucijos 23 ir
46 straipsnius, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalį, Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
ar 2 priedo 1 dalies 6 punktas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.58 straipsnį, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto,
daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, 4.6 punktą, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnio 6 dalį, Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
ar 2 priedo 1 dalies 7 punktas atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnio 6 dalį, Konstitucijos 23 straipsnį, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos
atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
3) ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo
Nr. D1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017 m. rugpjūčio 3 d., Nr. 2017-13033) 2 punktas atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 6 dalį,
27 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 ir 23 straipsnius, Lietuvos
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Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
2. Pareiškėjo pareiškime nurodyti šie pagrindiniai argumentai, kuriais grindžiamos
abejonės dėl ginčijamų nuostatų teisėtumo:
2.1. Riboti asmens teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti kitų
asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Nors tam tikri ūkinės veiklos santykiai gali
būti reguliuojami tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti – žemesnės galios
poįstatyminiais teisės aktais, tačiau nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus
ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus pagal Konstituciją galima tik įstatymu; taigi tik įstatymu galima
nustatyti ir esminį poveikį ūkinei veiklai galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 2006 m. gegužės
31 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimus).
Atliekų tvarkymo įstatymas aplinkos ministrui nesuteikia įgaliojimų savo įsakymu nustatyti Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto
priemonėmis kriterijų (toliau – ir ENTP kriterijai), kuriuos pritaikius, importuotojams
kiltų prievolė perduoti transporto priemones utilizavimui, – tokie įgaliojimai aplinkos ministrui eksplicitiškai Atliekų tvarkymo įstatyme ar kitame įstatyme nenustatyti.
Nustatant ENTP kriterijus buvo apribotos asmenų teisės ir laisvės, taip pat ūkinės veiklos laisvė, o tokie ribojimai gali būti nustatyti tik įstatymu. Taigi, ENTP kriterijus nustatantis Įsakymas (ir vėlesnis jo pakeitimas) buvo priimtas viršijant aplinkos ministrui
įstatymais suteiktus įgaliojimus, todėl šis įsakymas pripažintinas prieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės principui, iš kitų konstitucinių imperatyvų kylančiam reikalavimui teisėkūros subjektams paisyti teisės aktų hierarchijos, įstatymu viršenybės principui (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d.).
2.2. Dėl ENTP kriterijus nustatančio Įsakymo prieštaravimo įstatymams:
2.2.1. ENTP 1-asis kriterijus: Nustatyta tvarka transporto priemonei išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
Tokį pažymėjimą išduoda atliekų perdirbimo ar surinkimo įmonė, po to, kai savininkas perduoda jai eksploatuoti netinkamą transporto priemonę. Šis kriterijus neatitinka Saugaus eismo įstatymo 25 straipsnio 6 dalies ir 27 straipsnio 6 dalies, pagal kurias
eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, ją suremontavus bei įstatymų nustatyta
tvarka atlikus techninę ekspertizę, galima grąžinti į eismą. Kartu apribojama ūkinės veiklos laisvė ir pažeidžiami Konstitucijos 23 straipsnis bei CK 4.37 straipsnio 1 dalis, nes
apribojama asmenų laisvė įsigyti turtą ir juo disponuoti.
2.2.2. ENTP 2-asis kriterijus: Transporto priemonė išregistruota iš kitos šalies kelių
transporto priemonių registro, kaip nebeatitinkanti transporto priemonei keliamų reikalavimų, ir dėl to kompetentingos institucijos yra paėmusios transporto priemonės registravimo
dokumentą ar jo dalį arba yra palikusios atitinkamą žymą transporto priemonės registravimo dokumente, arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymo
įstaiga tai nustatė tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais.
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Užsienio, ypač ne Europos Sąjungos valstybių teisės aktai ir reikalavimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nustatymui gali iš esmės skirtis nuo Lietuvos reikalavimų, todėl, pareiškėjo nuomone, Lietuvos teisės aktuose turi būti tiksliai įvardyta,
koks dokumentas ar aplinkybės lemia transporto priemonės negrįžtamą pripažinimą atlieka. Taisyklėse nėra įvardyta, kokie tai registrai, kas ir kokiais principais vadovaudamasis juos sudaro ir kaip užtikrinamas registrų duomenų teisingumas bei kaip subjektui pasitikrinti ir kokia užsienio registrų informacija leis spręsti, kad transporto priemonė yra
eksploatuoti netinkama. Abstrakčiai surašytas kriterijus sukuria teisinį neapibrėžtumą.
Toks reguliavimas prieštarauja teisės aiškumo ir teisinės valstybės principui, todėl negali
lemti sunkių pasekmių turto savininkui.
2.2.3. ENTP 3-asis ir 4-asis kriterijai: 3. Transporto priemonė išmontuota sudėtinių dalių naudojimui tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos. 4. Transporto priemonė supjaustyta į dalis.
Išmontuotos transporto priemonės dalys gali būti panaudotos pakartotinai tiek pagal tiesioginę paskirtį (įmontuojamos į kitą transporto priemonę), tiek pagal netiesioginę
paskirtį (kaip metalo laužas), savininko reikmėms, parduotos. Išmontuotos ar supjaustytos transporto priemonės nekelia jokios grėsmės nei aplinkai, nei žmonių sveikatai ar gyvybei ir todėl ENTP 3-asis ir 4-asis kriterijai nesusiję su aplinkosauginiais tikslais, kurių
siekiama Įsakymu. Taigi, reguliavimas, įtvirtintas ENTP 3-asis ir 4-asis kriterijais, pagal
kurį išardytos ar supjaustytos transporto priemonės turi būti priverstinai perduodamos
atliekų tvarkytojui (Taisyklių 9 p.) pažeidžia tokios transporto priemonės savininko nuosavybės teisę (Konstitucijos 23 str., CK 4.37 str. 1 d.) laisvai naudoti, valdyti ir disponuoti
savo turtu.
2.2.4. ENTP 5-asis kriterijus: Transporto priemonės remonto išlaidos yra lygios
75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio ar kitos žmogaus ar gamtos sukeltos nelaimės arba didesnės, išskyrus istorines motorines transporto priemones.
Vadovaujantis Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, kad Lietuvos
ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva,
tik patys importuotojai gali nuspręsti, kokią transporto priemonę jie nori įsigyti, kiek jie
nori ir gali skirti jos remontui ir už kokią kainą ketina ją parduoti. Taisyklių 5-asis kriterijus prieštarauja ir Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintai ūkinės veiklos laisvei, nes riboja galimybę savininkui skirti transporto priemonės remontui daugiau lėšų nei 75 proc.
buvusios transporto priemonės vertės iki eismo įvykio ar kito žmogaus ar gamtos sukeltos nelaimės, yra tiesioginis kišimasis į verslo sprendimus. Be to, neaišku, kokiu būdu
ši proporcija turi būti apskaičiuota, nėra nustatyta jokios Įsakymo vykdymo tvarkos.
Remontui skiriamų lėšų proporcija, lyginant su buvusia transporto priemonės verte, neturi jokios įtakos eismo saugumui ar aplinkos taršai. Be to, ENTP 5-tasis kriterijus apriboja savininko teises naudotis savo turtu labiau nei Saugaus eismo įstatymo 25 straipsnio
6 dalis ir 27 straipsnio 6 dalis. Pagal šias teisės normas po atkuriamojo transporto priemonės remonto, nepaisant to, kiek jis kainavo, patvirtinus, kad transporto priemonė yra
tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga, ji vėl gali dalyvauti viešajame eisme.
2.2.5. ENTP 6-asis kriterijus: Transporto priemonė neturi identifikavimo numerio
(išskyrus istorines transporto priemones) arba transporto priemonė turi identifikavimo numerį, bet jos savininkas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nenustatytas.
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ENTP 6-asis kriterijus prieštarauja CK 4.58 straipsniui, pagal kurį bešeimininkis
daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal valstybės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pritaikius 6-ąjį
ENTP kriterijų ir taikant Taisyklių 9 punktą, transporto priemonę privaloma perduoti
atliekų tvarkymo įmonei. Transporto priemonė be identifikacinių numerių gali būti labai geros būklės – 6-ajame kriterijuje niekaip nepasisakyta apie aplinkosauginius tikslus.
Todėl neaišku, kodėl pašalinus šiame kriterijuje nurodytus pažeidimus, nebūtų galima tokios transporto priemonės toliau naudoti.
2.2.6. ENTP 7-asis kriterijus: Transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal
paskirtį ir kenkia aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai ir per aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytą terminą
nepašalinti privalomajame nurodyme nustatyti neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių
sveikatai pažeidimai.
Nepateikta 7-ojo kriterijaus įgyvendinimo tvarka – kas, kokiomis priemonėmis
turi nustatyti žalą gamtai, nenurodytas teisingo atlyginimo už turto nusavinimą mechanizmas. Suremontavus transporto priemonę ją galima būtų grąžinti į eismą, tačiau pripažinus transporto priemonę atlieka, tokios galimybės savininkas neturi.
2.2.8. Visi aplinkos ministro įsakymo nustatyti ENTP kriterijai konkuruoja su
Atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu reguliavimu, kuris
nustato, jog „Transporto priemonių gamintojų ir importuotojų pareigos: <...> 3) užtikrinti,
kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti
šią eksploatuoti netinkamą transporto priemonę“. Iš šios įstatymo nuostatos išplaukia, kad
transporto priemonė gali būti pripažinta eksploatuoti netinkama transporto priemone,
kai ji neturi vertės ar ši vertė yra neigiama ir kai jos savininkas taip nusprendžia. Visi
aplinkos ministro ENTP kriterijus nustatančiu Įsakymu nustatyti kriterijai neatitinka nurodytos įstatymo nuostatos, su ja konkuruoja ir nustato naujus, visiškai kitus kriterijus.
II.
3. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma skundžiamus norminius administracinius aktus (jų dalis)
pripažinti teisėtais.
4. Atsakovo atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
4.1. Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710, kuriuo patvirtintos Taisyklės, preambulėje nurodyta, kokiomis teisės aktų nuostatomis vadovaujantis
priimtas šis įsakymas. Tarp teisės aktų, kuriais vadovaujantis priimtas šis įsakymas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnis, Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 6.10 punktas. Atliekų
tvarkymo įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad Aplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja visų atliekų tvarkymą, kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą. Aplinkos ministerijos nuostatų 6.10 punkte numatyta, kad Aplinkos
ministerija pagal kompetenciją organizuoja atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės
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aktų rengimą ir prižiūri, kaip vykdomi nustatyti reikalavimai, rengia atliekų tvarkymo
objektų įrengimo ir priežiūros norminius teisės aktus, kontroliuoja jų įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į tai, manytina, kad Aplinkos ministerijai teisės aktais priskirta kompetencija nustatyti teisinį atliekų tvarkymo reglamentavimą.
4.2. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje pateikta atliekos sąvoka, pagal kurią atlieka laikoma medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. Ginčijamais įsakymais nustatyta, kad eksploatuoti netinkama transporto
priemonė turi atitikti atliekų sąvoką, nustatytą Atliekų tvarkymo įstatyme ir Taisyklių 2
priede nustatytus kriterijus. Ginčijamais įsakymais nustatytas teisinis reguliavimas nepaneigia Konstitucijoje įtvirtintų ir jos ginamų ir saugomų vertybių, susijusių su ūkinės veiklos laisve, yra proporcingas siekiamam tikslui. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad
„<...> iš Konstitucijos <...> 46 straipsnio 3 dalies, 53 straipsnio 1, 3 dalių, 54 straipsnio,
kyla reikalavimas įstatymų leidėjui reguliuojant ūkinę veiklą nustatyti tokius jos ribojimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti bendrą tautos gerovę, saugoti nuo kenksmingų poveikių žmonių sveikatą ir aplinką, racionaliai naudoti gamtos išteklius, atlyginti gamtinei
aplinkai padarytą žalą“; „<...> reguliuodamas atliekų tvarkymo organizavimą kaip vieną
iš ūkinės veiklos rūšių, įstatymų leidėjas turi atsižvelgti į tai, kad netinkamai tvarkomos
atliekos sukelia grėsmę aplinkai, žmonių ir visuomenės sveikatai, taip pat turi paisyti racionalaus gamtos išteklių naudojimo imperatyvo“ (Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimas); „ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti, asmuo ja naudojasi laikydamasis tam tikrų privalomų reikalavimų, apribojimų“ (Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės
29 d. nutarimas). Siekiant užtikrinti naudotų transporto priemonių ir jų dalių bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimo ir tvarkymo kontrolę, buvo būtina nustatyti transporto priemonės pripažinimo ENTP kriterijus.
4.3. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad įstatymuose nuosavybės teisių apsauga gali būti skirtingai reguliuojama atsižvelgiant į nuosavybės teisių subjektų skirtingą
padėtį siekiant apibrėžtų tikslų (Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ribojant nuosavybės teises visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: ji gali būti ribojama tik remiantis įstatymu;
apribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų
teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus; turi būti paisoma proporcingumo principo (inter alia (be kita ko)
Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d., 2006 m. kovo 14 d., 2009 m. balandžio
10 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai).
4.4. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje ir 27 straipsnio 6 dalyje numatytas leidimo transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme ir privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo netekimas
reglamentuoja transporto priemonėms, o ne netinkamoms eksploatuoti transporto priemonėms, taikomus apribojimus, todėl nėra pagrindo teigti apie galimą Taisyklių 2 priedo
1 dalies 1 punkto neatitikimą pirmiau nurodytoms įstatymo normoms.
4.5. Pareiškime nepagrįstai daroma prielaida dėl Taisyklių 2 priedo 2 punkto dviprasmiškumo ir neaiškumo. Netikslinga taisyklėmis detaliai sureglamentuoti visų būdų,
kaip Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaiga gauna
jos funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją, kadangi šios įstaigos funkcijas ir kompetenciją reglamentuoja jos veiklą nustatantys teisės aktai.
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4.6. Taisyklių 2 priedo 5 punkte nustatytas kriterijus atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 „Dėl Eismo įvykio metu padarytos
žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“14 punktą, kuriame numatyta, kad turtas laikomas sunaikintu, kai jį remontuoti ekonomiškai netikslinga.
Turtą remontuoti ekonomiškai netikslinga, jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75
procentams turto rinkos vertės, buvusios iki eismo įvykio arba didesnės. Dėl to yra pakankamo pagrindo nurodytą turtą laikyti sunaikintu ir neturinčiu rinkos vertės.
4.7. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto,
daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 4.6 punkte nustatyta, jog negalint transporto
priemonių identifikuoti ir (ar) pateikti pripažinimo tinkamomis eksploatuoti dokumentų, tokios transporto priemonės laikytinos atliekomis. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės
institucijoms yra nustatyta pareiga patikrinti ir identifikuoti teisės aktų nustatyta tvarka
transporto priemonės savininką, laikytina, kad nepavykus jo identifikuoti ir jam net nereiškiant teisių į transporto priemonę, nėra pagrindo teigti, jog nenustatyto asmens teisė
valdyti ir disponuoti daiktu galėtų būti pažeidžiama.
4.8. Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog atliekų tvarkytojai ir atliekų darytojai turi imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių
atliekų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti. Dėl
to nėra pagrindo teigti apie Taisyklių 2 priedo 1 dalies 7 punkto galimą prieštaravimą
įstatymams.
III.
5. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gauti Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkytojų asociacijos, Motorinių transporto priemonių iš JAV importuotojų ir pardavėjų asociacijos bei Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos paaiškinimai.
6. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija pateikė šią
nuomonę dėl pareiškimo:
Taisyklių 2 priedo 1, 2, 5 ir 6 punktuose nurodytos ENTP kriterijų formuluotės
tikslintinos, nes neaišku, ar nurodytuose punktuose aprašytais atvejais transporto priemonė privalo būti utilizuota, ar vis dėlto tokia transporto priemonė remontuotina ir gali
grįžti į transporto eismą, o 3, 4 ir 7 punktuose nurodyti kriterijai yra pagrįsti.
7. Motorinių transporto priemonių iš JAV importuotojų ir pardavėjų asociacija pateikė tokią nuomonę dėl pareiškimo:
Taisyklėmis yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir gero administravimo principas, nes Įsakymas nereglamentuoja,
kaip turi būti įgyvendinamos Taisyklės, kokia institucija ir kokia tvarka turi būti vertinama ar transporto priemonė atitinka ENTP kriterijus. Pagal ENTP 1-ąjį kriterijų transporto priemonė nepagrįstai negali būti grąžinama į eismą, išdavus sunaikinimo pažymėjimą,
nors tokią transporto priemonę įmanoma suremontuoti. ENTP 2-asis kriterijus prieštarauja teisės aiškumo ir teisinės valstybės principui, nes jame nėra įvardyti aiškūs registrai, nėra
įvardyta, kas ir kokiais principais vadovaudamasis juos sudaro ir kaip užtikrinamas registrų
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duomenų teisingumas bei kaip transporto priemonės savininkui pasitikrinti, ar jo transporto priemonė yra eksploatuoti tinkama ar netinkama. Transporto priemonių dalys gali
būti pakartotinai naudojamos ar realizuojamos. Todėl tai, kad supjaustyta į dalis ar išardyta
transporto priemonė laikoma atlieka ir turi būti perduota pavojingų atliekų tvarkytojams,
pažeidžia ENTP 3-ąjį ir 4-ąjį kriterijus atitinkančių transporto priemonių savininkų nuosavybės teisę. ENTP 5-ajame kriterijuje nurodytą transporto priemonę įsigijęs asmuo negali
būti tikras, ar jo transporto priemonė nebus priskirta atliekoms, nes nenustatytos transporto priemonės remonto išlaidų vertinimo procedūros. Tai pažeidžia konstitucinį teisėtų lūkesčių principą. ENTP 6-asis kriterijus neproporcingai apriboja transporto priemonės savininko teises į turimą transporto priemonę dėl to, kad ji neturi identifikavimo numerio
ar nėra aiškus jos savininkas. ENTP 7-asis kriterijus yra pernelyg abstraktus ir pažeidžia
transporto priemonių savininkų teisėtus lūkesčius bei nuosavybės teisę, nes nėra nustatytos
šio kriterijaus taikymo procedūros.
8. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė
šią nuomonę dėl pareiškimo:
Vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 952/2013 3 straipsnio c punktu, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – SMK), muitinė įgyvendina priemones, kuriomis visų pirma siekiama užtikrinti
Sąjungos ir jos gyventojų saugumą bei saugą, taip pat aplinkos apsaugą, prireikus glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valdžios institucijomis. Pagal Lietuvos Respublikos
muitinės įstatymo 10 straipsnio 2 punktą, muitinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, kontroliuoja muitinės veiklai priskirtų importo, eksporto ir tranzito draudimų ir
apribojimų bei muitinės priežiūros priemonių taikymą. Lietuvos Respublikos muitinė,
vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo vadovautis ginčo Taisyklių nuostatomis, todėl
atsižvelgdama į regionų aplinkos apsaugos departamentų pateiktas išvadas, pagal kompetenciją taiko teisės aktais nustatytus reikalavimus atliekų vežimui. Pagal SMK 134 straipsnio 1 dalies 4 pastraipą, ne Sąjungos prekės muitinės prižiūrimos tol, kol pasikeičia jų
muitinis statusas arba kol jos išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos arba sunaikinamos.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
9. Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipęsis pareiškėjas pirmuoju prašymu prašo ištirti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 punkto teisėtumą ta apimtimi, kuria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apibrėžimas papildytas eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių kriterijais, taip pat 1.3 punkto teisėtumą. Keliamas klausimas dėl nurodytų
normų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.39 straipsnio 1 daliai.
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Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-798 1 punkte nurodyta: „Pakeičiu Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. <...>;
1.2. pakeičiu 7.2 papunktį ir išdėstau jį taip: „7.2. Eksploatuoti netinkama transporto
priemonė – transporto priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms [6.1.] įstatyme ir atitinkanti Taisyklių 2 priede nustatytus kriterijus;“
1.3. papildau 2 priedu (pridedama)“.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 2 priedas
„Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis
kriterijai“ išdėstytas taip:
„Transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone,
jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1. Nustatyta tvarka transporto priemonei išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
2. Transporto priemonė išregistruota iš kitos šalies kelių transporto priemonių registro, kaip nebeatitinkanti transporto priemonei keliamų reikalavimų, ir dėl to kompetentingos institucijos yra paėmusios transporto priemonės registravimo dokumentą ar jo dalį
arba yra palikusios atitinkamą žymą transporto priemonės registravimo dokumente, arba
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaiga tai nustatė tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais.
3. Transporto priemonė išmontuota sudėtinių dalių naudojimui tam pačiam tikslui,
kuriam jos buvo pagamintos.
4. Transporto priemonė supjaustyta į dalis.
5. Sunkiai pažeistos pagrindinės transporto priemonės dalys ir būtinos remonto išlaidos viršija dabartinę jos vertę arba remontuoti ekonomiškai netikslinga, išskyrus istorines
transporto priemones.
6. Transporto priemonė neturi identifikavimo numerio (išskyrus istorines transporto priemones) arba transporto priemonė turi identifikavimo numerį, bet jos savininkas
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nenustatytas.
7. Transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal paskirtį ir kenkia aplinkai ir
(ar) žmonių sveikatai ir per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai
duotame privalomajame nurodyme nustatytą terminą nepašalinti privalomajame nurodyme nustatyti neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai pažeidimai.“
10. Pirmiausia pasisakytina kvestionuojamų normų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui. Šio konstitucinio principo turinys yra atskleistas Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.
11. Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne
kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje
skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, kad
minėto konstitucinio principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose. Šio
principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisinės valstybės principas – itin tal75
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pus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Juo turi būti vadovaujamasi
ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2012 m.
vasario 6 d., 2012 m. liepos 3 d. ir kt. nutarimai).
12. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, jog iš konstitucinio teisinės
valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis
reikalavimas, be kita ko, reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti
tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio
Teismo 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai ir kt.). Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima
pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su
įstatymo normomis, nes taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė
poįstatyminių aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas).
Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir
Konstitucijai, jie turi būti priimami remiantis įstatymais, nes poįstatyminis teisės aktas
yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra ad hoc (esant
konkrečiai situacijai) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2003 m.
gruodžio 30 d., 2005 m. vasario 7 d. nutarimai). Toks teisės akto formos nesilaikymas, kai
Konstitucija reikalauja, kad tam tikri santykiai būtų reguliuojami įstatymu, tačiau jie yra
reguliuojami poįstatyminiu aktu (nepriklausomai nuo to, ar šiuos santykius kokiu nors
aspektu reguliuoja dar ir įstatymas, su kuriame nustatytu teisiniu reguliavimu konkuruoja poįstatyminiame akte nustatytas teisinis reguliavimas, ar joks įstatymas šių santykių
apskritai nereguliuoja), gali būti pakankamu pagrindu tokį poįstatyminį teisės aktą pripažinti prieštaraujančiu Konstitucijai (2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
13. Aiškindamas įstatymo viršenybės, taip pat kitus iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius imperatyvus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo
praktikoje taip pat nuosekliai vadovaujasi nuostata, kad valdžios institucijos privalo veikti aukštesnės galios teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose bei laikytis tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I-7-552/2015). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
ne kartą yra nurodęs ir tai, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti
nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus
norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (inter alia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2012 m. gegužės 21 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I502-12/2012, 2016 m. liepos 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-13-520/2016).
14. Taigi pagal oficialios konstitucinės doktrinos ir administracinės jurisprudencijos nuostatas, teisėkūros subjektai, įgyvendindami jiems pavestus įgaliojimus administracinio reglamentavimo (teisėkūros) srityje, privalo paisyti konstitucinio teisinės valstybės
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principo suponuojamų reikalavimų, inter alia nepažeisti teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės imperatyvų ir įstatymo įgyvendinamajame teisės akte nustatyti tokį teisinį
reguliavimą, kuris nekonkuruotų, neprieštarautų įstatyme nustatytajam, kuris būtų grindžiamas įstatymu ir jį detalizuotų tik įstatyme nustatytose ribose.
15. Nuosavybės teisė reglamentuojama Konstitucijos 23 straipsnyje. Konstitucinis
Teismas, aiškindamas šio straipsnio nuostatas, kad nuosavybė neliečiama (1 dalis), nuosavybės teises saugo įstatymai (2 dalis), nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama (3 dalis), yra konstatavęs, kad
Konstitucijos 23 straipsnio nuostatos, sudarydamos visumą, atskleidžia nuosavybės teisių
gynimo esmę (Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 27 d., 2008 m. spalio 30 d. nutarimai). Nuosavybės neliečiamumas ir nuosavybės teisių apsauga inter alia reiškia, kad savininkas, kaip subjektinių teisių į nuosavybę turėtojas, turi teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo teisių, taip pat kad valstybė turi pareigą užtikrinti nuosavybės teisių
gynimą ir apsaugą. Nuosavybės teisės yra ginamos aukščiausią juridinę galią turinčiais
teisės aktais – įstatymais. Visi kiti teisės aktai nuosavybės teisių reguliavimo srityje turi
atitikti įstatymus (Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d., 1994 m. liepos 15 d.,
1996 m. balandžio 18 d., 2000 m. vasario 23 d. nutarimai).
16. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstituciją
nuosavybės teisė nėra absoliuti tuo atžvilgiu, kad ji gali būti įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų ir (arba) dėl visuomenei
būtino ir konstituciškai pagrįsto poreikio; nuosavybės teisės ribojimas nėra negalimas,
tačiau visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: nuosavybės teisė gali būti ribojama
tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir (arba) konstituciškai svarbius tikslus; turi būti laikomasi proporcingumo principo, pagal kurį įstatymuose numatytos priemonės turi atitikti siekiamus visuomenei būtinus ir konstituciškai
pagrįstus tikslus (Konstitucinio Teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutarimas). Taigi pagal Konstituciją nuosavybės teisių apribojimus galima nustatyti tik įstatymu. Šią nuostatą
atitinka CK 4.39 straipsnio 1 dalies norma, pagal kurią nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo, priimto vadovaujantis atitinkamus apribojimus nustatančiais įstatymais.
17. Asmens konstitucinė teisė į nuosavybę yra esminė (būtina) asmens ūkinės
veiklos laisvės įgyvendinimo sąlyga; ribojant asmens teisę į nuosavybę yra ribojama
ir asmens ūkinės veiklos laisvė (Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas).
Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama asmens ūkinės veiklos laisvė ir
iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai
priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Asmens ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti, ji gali būti ribojama,
kai yra būtina ginti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes; įstatyme nustatytas asmens ūkinės
veiklos laisvės draudimas kiekvienu atveju turi būti aiškus, skirtas Konstitucijoje įtvirtintų vertybių (sąžiningos konkurencijos, vartotojų interesų ir kt.) apsaugai (Konstitucinio
Teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarimas). Kita vertus, nustatomais apribojimais neleistina
paneigti tokių esminių ūkinės veiklos laisvės nuostatų, kaip ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumas, sąžininga konkurencija ir kt.; pagal Konstituciją valstybė negali neribotai kištis į asmens ūkinę veiklą (Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d., 2005 m.
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gegužės 13 d. nutarimai). Atsižvelgiant į ūkinės veiklos laisvės reglamentavimo reikšmę, konstitucinėje doktrinoje suformuluota nuostata, kad nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, pagal
Konstituciją galima tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m.
kovo 15 d. nutarimai).
18. Tais atvejais, kai Konstitucija nereikalauja įstatyminio tam tikrų su žmogaus
teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių reguliavimo, šie santykiai gali būti reguliuojami ir poįstatyminiais aktais – aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių įgyvendinimo
procesinius (procedūrinius) santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo tvarką ir
pan. (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). Kai kada poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose gali lemti būtinumas teisėkūroje remtis specialiomis
žiniomis ar specialia (profesine) kompetencija (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario
7 d. nutarimas). Tačiau (tai savo aktuose taip pat ne kartą yra pabrėžęs Konstitucinis
Teismas) jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens
teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties; poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės
5 d. nutarimas).
19. Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-798 1.2. papunkčiu
pakeitus Taisyklių 7.2 papunktį (iki šio pakeitimo nustačiusį, kad „Eksploatuoti netinkama transporto priemonė – transporto priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms
[6.1.] įstatyme“), jis išdėstytas taip: „7.2. Eksploatuoti netinkama transporto priemonė –
transporto priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms [6.1.] įstatyme ir atitinkanti
Taisyklių 2 priede nustatytus kriterijus“. Taisyklių 7.2 punkte pateikta nuoroda [6.1.] nukreipia į Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą. Šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžta, kad atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių
turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. Atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad atliekų turėtojas privalo eksploatuoti netinkamas transporto
priemones perduoti tvarkyti. Visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi
būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią Taisyklėse nustatytus reikalavimus
(Taisyklių 9 p.).
20. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad kvestionuojamomis normomis
Aplinkos ministerija nustatė kriterijus, kurių pagrindu konkreti transporto priemonė gali
būti pripažinta netinkama eksploatuoti transporto priemone, kurios toliau nebus galima
eksploatuoti, bet jos privaloma atsikratyti, perduodant atliekų tvarkytojui. Tai reiškia,
kad šios Įsakymo nuostatos yra naujas savarankiškas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis savininkui gali būti uždrausta jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę valdyti, naudoti, ja disponuoti savo nuožiūra, taip šias nuosavybės teises apribojant.
Apribojus transporto priemonės savininko asmens teisę į nuosavybę, kartu yra ribojama
ir jo ūkinės veiklos laisvė. Taigi teisės normos, nustatančios pagrindą transporto priemonių savininkų nuosavybės teisės ir ūkinės veiklos laisvės ribojimui, įtvirtintos ne įstatymu, bet ministro įsakymu. Atsakovas neginčija, kad tiriamomis normomis suvaržomos
nuosavybės teisės, tačiau argumentuodamas savo poziciją, jog ginčijamos taisyklių nuostatos yra teisėtos, remiasi Konstitucinio Teismo doktrinos nuostatomis, kad įstatymuo78
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se nuosavybės teisių apsauga gali būti skirtingai reguliuojama atsižvelgiant į nuosavybės
teisių subjektų skirtingą padėtį siekiant apibrėžtų tikslų (Konstitucinio Teismo 1996 m.
balandžio 18 d. nutarimas), kartu ir nuostata, nustatančia, jog nuosavybės teisė gali būti
ribojama tik remiantis įstatymu (inter alia Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d.,
2006 m. kovo 14 d., 2009 m. balandžio 10 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai).
21. Atsakovas, teigdamas, kad turėjo teisę priimti 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. D1-798, kuriuo nustatyti ginčo kriterijai, remiasi Atliekų tvarkymo įstatymo
20 straipsniu „Aplinkos ministerijos funkcijos“. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
aplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja visų atliekų tvarkymą, kontroliuoja
nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą.
22. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo nurodyta Atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalis yra bendrojo pobūdžio norma, apibrėžianti atsakovo
funkciją, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo nustatyti nuosavybės teisės ribojimus lemiančias nuostatas ministro įsakymu, kuriuo tokio pobūdžio normos galėtų būti tik įgyvendinamos ar detalizuojamos. Minėta, jog poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti
įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, inter alia – ir naujų nuosavybės
teisės ribojimų.
23. Taip pat minėta konstitucinės doktrinos nuostata, kad ribojant asmens teisę į
nuosavybę, kaip yra esminę (būtiną) asmens ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo sąlygą,
yra ribojama ir asmens ūkinės veiklos laisvė – teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus, todėl nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį
ūkinei veiklai, pagal Konstituciją galima tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai).
24. Atsakovas taip pat nurodė, kad privalėjo priimti ginčo teisės normas, įgyvendindamas 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB
dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta,
kad valstybės narės numato sistemą, pagal kurią eksploatuoti netinkama transporto priemonė būtų išregistruojama tik pateikus sunaikinimo pažymėjimą. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutarime pateiktą išaiškinimą,
kad įgyvendinant Europos Sąjungos teisės normas, būtina laikytis iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio reikalavimo, be kita ko, užtikrinti teisės aktų hierarchiją
ir vidinę nacionalinės teisės sistemos darną.
25. Atsižvelgdama į tai, kad, kaip minėta, nuosavybės teises ir asmens ūkinės veiklos laisvę ribojantis reguliavimas gali būti įtvirtinamas ne žemesnės galios nei įstatymas
teisės akte, taip pat įvertinusi tai, jog ginčijama nuostata neturi įstatyme nustatyto pagrindo (t. y. nėra grindžiama aiškiu ir vienareikšmiu įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu), – išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 punktas ta apimtimi, kuria
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apibrėžimas papildytas Taisyklių 2 priede
nustatytais kriterijais, taip pat 1.3 punktas, kuriuo Taisyklės papildytos 2 priedu, nustatančiu šiuos kriterijus, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją.
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26. Kadangi pirmiau minėtų kriterijų nustatymas Taisyklių 2 priede prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, šiam principui taip pat prieštarauja ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. D1-658 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017 m. rugpjūčio 3 d., Nr. 2017-13033) 2 punktas, kuriuo Taisyklių 2 priedo
5 punktas išdėstytas nauja redakcija „5. Transporto priemonės remonto išlaidos yra lygios 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio ar kitos žmogaus ar gamtos sukeltos nelaimės arba didesnės, išskyrus istorines motorines transporto priemones.“.
27. Kadangi konstatuota aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo
Nr. D1-798 dalies ir 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. D1-658 dalies neatitiktis konstituciniam teisinės valstybės principui yra pakankama konstatuoti kvestionuojamos
norminio teisės akto dalies neteisėtumą, išnyksta poreikis tirti, ar ginčijamos nurodytų
aktų dalys neprieštarauja kitoms pareiškėjo išvardytoms teisės normoms.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 punktas ta apimtimi, kuria eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių apibrėžimas papildytas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 2 priede nustatytais kriterijais, taip pat 1.3 punktas, kuriuo
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės papildytos 2 priedu,
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. D1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.6. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu
Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir
reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo (2016 m. spalio 4 d. įsakymo
Nr. ĮV-752 redakcija) 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktų, 2011 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos
patvirtinimo“ 2 punkto, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo (2017 m.
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sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-11 redakcija) 21, 21.4, 21.5, 21.6 punktai bei priedo
„Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų
plano sutartiniai ženklai“ teisėtumo
Pareiškėjo nuomone, ginčijamomis kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos
ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo (toliau Kriterijų aprašas) 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktų ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo (toliau –
Akto formos pildymo aprašas) 21, 21.4, 21.5, 21.6 punktų bei priedo „Nekilnojamosios
kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ nuostatomis, nesilaikant teisės aktų hierarchijos reikalavimo, neteisėtai išplečiama
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatyta kultūros paveldo apsauga
(7 punktas).
Pareiškėjo kvestionuojamos teisės normos detalizuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, reglamentuoja jų įgyvendinimo tvarką. Jos nesuformuluoja naujų normų, konkuruojančių su įstatyme nustatytomis, ir nenustato nekilnojamiesiems daiktams jokios papildomos apsaugos, kuri kiltų ne iš įstatymo, bet tiesiogiai iš
kvestionuojamų teisės normų (22 punktas).
Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies
1 punktą Departamentas metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai. Būtent šia norma vadovaudamasis kultūros ministras pavedė Departamentui parengti ir Akto formos pildymo aprašą (40 punktas).
Kvestionuojamu norminiu aktu suformuluotų nuostatų turinys atitinka metodinių
nurodymų esmę ir patvirtina, kad Departamentas, parengdamas bei patvirtindamas šį
norminį aktą, įgyvendino įstatyme jam pavestą metodinio vadovavimo funkciją, užtikrindamas vienodą akto formos pildymo praktiką. Atitinkamai kultūros ministras turėjo teisę
pavesti Departamentui, vykdant įstatymu priskirtą funkciją, patvirtinti Akto formos pildymo aprašą (41 punktas).
Kriterijų aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktai ir Akto formos pildymo aprašo 21, 21.4,
21.5, 21.6 punktai bei priedas „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei
apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ ta apimtimi, kiek jame yra numatytas urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (statinys, vieta, gamtinis elementas)“, neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo1 straipsnio 1 daliai, 1 straipsnio 2 dalies 2 punktui, 2 straipsnio 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 31 ir 40 dalims, 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalims, 9 straipsniui, 10 straipsniui, 22 straipsnio 2 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims, Civilinio kodekso 4.37, 4.39 straipsniams,
Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui (31 punktas).
Kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 2 punktas ir
Departamento direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. Į-230 priimti viešojo administravimo subjektams veikiant jiems įstatymu priskirtos kompetencijos ribose, nevirši81
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jant suteiktų įgaliojimų, todėl neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktams, 5 straipsnio 2, 4 dalims, 8 straipsnio 6 daliai,
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims,
Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui (42 punktas).
Administracinė byla Nr. I-3-502/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00027-2017-7
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 14.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. gegužės 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas, pranešėjas),
Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik atstovui
advokatui Mariui Zamulskiui,
atsakovo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovui Sigutei Pučienei,
atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovams
Algimantui Degučiui, Virgilijui Kačinskui, Andriui Vaicekauskui,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik pareiškimą ištirti: ar Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu
Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktai ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 21, 21.4, 21.5, 21.6 punktai bei priedas „Nekilnojamosios kultūros vertybės
apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ ta apimtimi, kiek
jame yra numatytas urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (statinys, vieta, gamtinis elementas)“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 1 straipsnio
1 daliai, 1 straipsnio 2 dalies 2 punktui, 2 straipsnio 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 31 ir
40 dalims, 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalims, 9 straipsniui, 10 straipsniui, 22 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams,
6 straipsnio 2 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37, 4.39 straipsniams,
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui; ar Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ 2 punktas ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į- 230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros pavel82
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do vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas neprieštarauja Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktams, 5 straipsnio 2, 4 dalims, 8 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims, Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik kreipėsi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti:
ar Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu
Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo (toliau – ir Kriterijų aprašas) (Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-752 redakcija, galiojanti nuo 2016 m. spalio 5 d.) 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktai ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Kultūros paveldo departamentas, Departamentas) direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo (toliau –
ir Akto formos pildymo aprašas) (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-11 redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 19 d.) 21, 21.4, 21.5, 21.6 punktai bei priedas „Nekilnojamosios
kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“
ta apimtimi, kiek jame yra numatytas urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (statinys, vieta, gamtinis elementas)“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir NKPAĮ) (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. liepos 14 d. iki 2017 m. sausio
1 d., bei redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d.) 1 straipsnio 1 daliai, 1 straipsnio 2 dalies 2 punktui, 2 straipsnio 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 31
ir 40 dalims, 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalims, 9 straipsniui, 10 straipsniui, 22 straipsnio
2 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo
2015 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio
2 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37, 4.39 straipsniams, Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui;
ar Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“
2 punktas ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į–230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. rugpjūčio
25 d. iki 2013 m. liepos 1 d.) 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktams, 5 straipsnio 2, 4 dalims,
8 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. gegužės 1 d.
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iki 2013 m. birželio 1 d.), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
2. Pareiškėjo pareiškime nurodyti šie argumentai, kuriais grindžiamos abejonės dėl
ginčijamų nuostatų teisėtumo:
2.1. NKPAĮ nustatyta nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga taikoma nekilnojamojo turto objektams, kuriais pagal NKPAĮ 2 straipsnio 14 dalį gali būti tik vertingųjų
savybių turintys nekilnojamieji daiktai. Remiantis NKPAĮ 8-10 straipsnių nuostatų sistemine analize, galima teigti, kad kriterijai, atskiriantys kultūros paveldo objektą nuo kito
nekilnojamojo daikto, yra: 1) vertingųjų savybių buvimas; 2) vertingųjų savybių turinčio nekilnojamojo daikto paskelbimas kultūros paminklu ir (ar) valstybės ar savivaldybės
saugomu. Nesant nors vieno iš šių kriterijų, NKPAĮ nustatyta apsauga nekilnojamajam
daiktui negali būti taikoma. Dėl to NKPAĮ nenustato galimybės taikyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą tokiems nekilnojamiesiems daiktams, kurie „turi vertingųjų savybių požymių“, yra „urbanistinės struktūros objektai“ ar yra „teritorijoje esantys kiti
objektai“.
Vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 3 dalimi, nekilnojamosioms kultūros vertybėms
atskleisti atliekami tyrimai. Remiantis šių tyrimų duomenimis, nustatomas kultūros paveldo objektų ar vietovių ir jų vertingųjų savybių reikšmingumas, apibrėžiamos ar tikslinamos jų teritorijų ribos. Pagal to paties straipsnio 5 dalį nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir
jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonų ribas apibrėžia Kultūros paveldo
departamento ir savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – ir Vertinimo tarybos, Tarybos). Tai reiškia, kad įstatymu Vertinimo taryboms suteikti įgaliojimai nustatyti (i) nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą,
(ii) kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, ir (iii) jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonų ribas. Tačiau Vertinimo taryboms nesuteikti įgaliojimai nustatyti apsaugą nekilnojamiesiems daiktams, kurie nagrinėjamu atveju „turi
vertingųjų savybių požymių“, yra „urbanistinės struktūros objektai“ ar yra „teritorijoje
esantys kiti objektai. “
NKPAĮ nustatomi nuosavybės teisės apribojimai nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Nuosavybė gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti
būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves,
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus; turi
būti paisoma proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas). NKPAĮ nustatyta kultūros paveldo apsauga ginčo normomis neteisėtai išplečiama,
Vertinimo taryboms suteikiant įgaliojimus Aktu nustatyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą nekilnojamiesiems daiktams, nesantiems kultūros vertybe, o tai prieštarauja
Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims.
2.2. NKPAĮ redakcijos, galiojusios nuo 2008 m. rugpjūčio 25 d. iki 2013 m. liepos 1 d., nesuteikė teisės kultūros ministrui įgalioti Kultūros paveldo departamento priimti norminį teisės aktą – Akto formos pildymo aprašą, nes NKPAĮ 5 straipsnio 2 dalis
kultūros ministrui suteikė teisę įgalioti Kultūros paveldo departamentą atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas, kurios pagal NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalies
1–5 punktus nėra susijusios su norminių administracinių aktų rengimu ir leidimu.
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NKPAĮ 5 straipsnio 4 dalis nustatė, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos norminius teisės aktus pagal kompetenciją priima Vyriausybė, kultūros ministras, Kultūros
paveldo departamento direktorius ir savivaldybės taryba. Tačiau tos pačios redakcijos
NKPAĮ 8 straipsnio 6 dalyje buvo numatyta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijus, šių vertybių atskleidimui
reikalingų tyrimų duomenų apimtį ir Vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus tvirtina
kultūros ministras. Taigi, NKPAĮ būtent kultūros ministrui nustatė įgaliojimus patvirtinti
ne tik Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formą, bet ir jos pildymo
aprašą. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalis administracinius
aktus viešojo administravimo subjektai turi teisę leisti tik remdamiesi įstatymų nustatytais įgaliojimais. Viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir administracinių aktų leidimas, viršijant
suteiktą kompetenciją, yra neteisėti. Nustačius, kad viešojo administravimo subjektas,
priimdamas atitinkamą teisės aktą, viršijo savo įgaliojimų ribas, nebelieka pagrindo ir
teisinės prasmės tirti, ar toks aktas atitinka kitus teisės aktų reikalavimus. Nagrinėjamu
atveju, kadangi kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 2 punktu,
viršijant NKPAĮ nustatytus įgaliojimus, buvo pavesta Kultūros paveldo departamentui
patvirtinti Akto formos pildymo aprašą, o Akto formos pildymo aprašas buvo patvirtintas Departamento direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. Į-721 (kaip ir vėlesni
Akto formos pildymo aprašo pakeitimai), viršijant NKPAĮ nustatytus įgaliojimus, todėl
kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 2 punktas ir Akto formos
pildymo aprašas pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais.
II.
3. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsiliepimai, kuriuose prašoma pareiškėjo keliamas abejones dėl ginčijamų administracinių norminių aktų teisėtumo
pripažinti nepagrįstomis.
4. Atsakovo Kultūros ministerijos atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
4.1. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi viešojo
administravimo įgaliojimai valstybės institucijoms ar įstaigoms gali būti suteikti: 1) įstatymais, 2) įstatymų įgaliotos valstybės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu, nustatančiu įgaliojamam subjektui konkrečius viešojo administravimo įgaliojimus. Lietuvos
Respublikos kultūros ministras Kriterijų aprašą patvirtino vadovaudamasis NKPAĮ
8 straipsnio 6 dalimi, kuri numato, jog „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijus, šių vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimtį ir vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus tvirtina kultūros
ministras“, todėl nurodytas teisės aktas buvo patvirtintas pagal įstatymo suteiktus viešojo
administravimo įgaliojimus.
4.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi Kultūros paveldo departamentas yra įstaiga prie ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką ministrui pavestoje kultūros paveldo valdymo srityje. Vadovaujantis NKPAĮ
5 straipsnio 4 dalimi teisė priimti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos norminius
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teisės aktus pagal kompetenciją suteikta Vyriausybei, kultūros ministrui, Kultūros paveldo departamento direktoriui ir savivaldybės tarybai. Vadovaujantis NKPAĮ 5 straipsnio
10 dalies 1 punktu Kultūros paveldo departamentas metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai. Todėl kultūros ministras 2011 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ 2 punktu pavedęs Kultūros paveldo departamento patvirtinti parengti ir patvirtinti
Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. Į-721
„Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimą, nepažeidė galiojančių įstatymų nuostatų.
5. Atsakovo Kultūros paveldo departamento atsiliepimas grindžiamas šiais
argumentais:
5.1. Pagal NKPAĮ 5 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
valstybinį administravimą organizuoja ir už jį atsako kultūros ministras. Kultūros ministras įgalioja prie ministerijos įsteigtas institucijas atlikti apsaugos funkcijas. Atsižvelgiant
į tai, kultūros ministras pagrįstai suteikė ginčijamus įgaliojimus Departamentui. Pagal
NKPAĮ 5 straipsnio 10 dalies 1 punktą Departamentas metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai, o pagal NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą kultūros paveldo apskaita yra apsaugos dalis. Pagal NKPAĮ 8 straipsnio 1 dalį apskaitą sudaro
inventorizavimas, konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimas ir registravimas kultūros vertybių registre. Pagal NKPAĮ 5 straipsnio 4 dalį Departamento direktorius savarankiškai pagal kompetenciją gali leisti norminius teisės aktus, įgyvendindamas
NKPAĮ 5 straipsnio 10 dalies 1 punktą, todėl panaikinti Akto formos pildymo aprašą
nėra pagrindo.
5.2. Pagal NKPAĮ 2 straipsnio 40 dalį vertingoji savybė – kultūros paveldo objekto,
vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. Bruožai yra tik tyrimo rezultatas, kuris paaiškėja, atlikus tyrimus (NKPAĮ
8 straipsnio 3 ir 6 dalys). Nėra pakankamai lėšų, kad Vertinimo tarybos ištirtų ir įvertintų kiekvieną potencialiai vertingą statinį ir jam parengtų atskirą vertinimo tarybos aktą
bei priimtų sprendimą dėl statinio įregistravimo Kultūros vertybių registre. Kad kultūros
vertybės nebūtų sunaikintos, Vertinimo tarybos, vertindamos kultūros paveldo vietovių
vertingąsias savybes, savo aktuose pažymi ir pavienius objektus, kurie turi vertingųjų savybių požymių. Darytina išvada, kad Kriterijų apraše, Akto formos pildymo apraše įtvirtintos nuostatos sudaro vieningą sistemą, skirtą kultūros paveldui išsaugoti, o pareiškėjo
abejonės jo nurodytais teisės aktais yra nepagrįstos.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
6. Pareiškėjas pirmojoje pareiškimo dalyje kelia klausimą dėl Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų
kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų
aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktų ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros mi86
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nisterijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 21, 21.4, 21.5,
21.6 punktų bei priedo „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ teisėtumo.
7. Pareiškėjo nuomone, ginčijamomis Kriterijų aprašo ir Akto formos pildymo
aprašo nuostatomis, nesilaikant teisės aktų hierarchijos reikalavimo, neteisėtai išplečiama
NKPAĮ nustatyta kultūros paveldo apsauga, šios nuostatos prieštarauja pareiškėjo nurodytoms aukštesnės teisinės galios normoms, konstituciniam teisinės valstybės principui,
o dėl neteisėtai išplėstos apsaugos kylantys nuosavybės teisės suvaržymai atitinkamai yra
neteisėti.
8. Tokia pareiškėjo nuomonė grindžiama argumentais, kad: NKPAĮ nustatyta nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga taikoma tik kultūros paveldo objektams; kriterijai,
atskiriantys kultūros paveldo objektą nuo kito nekilnojamojo daikto, yra: 1) vertingųjų
savybių buvimas ir 2) vertingųjų savybių turinčio nekilnojamojo daikto paskelbimas kultūros paminklu ir (ar) valstybės ar savivaldybės saugomu; nesant nors vieno iš šių kriterijų, daiktas nelaikomas kultūros paveldo objektu ir NKPAĮ nustatyta apsauga tokiam
nekilnojamajam daiktui negali būti taikoma; dėl to nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga netaikytina tokiems nekilnojamiesiems daiktams, kurie „turi vertingųjų savybių
požymių“, yra „urbanistinės struktūros objektai“ ar yra „teritorijoje esantys kiti objektai“.
9. Konstitucinis teisinės valstybės principas, apimdamas daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, apima ir teisės aktų hierarchijos reikalavimą, iš kurio kyla įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principas (žr., pvz.,
Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą). Konstitucinis Teismas savo aktuose yra ne kartą konstatavęs, kad šis konstitucinis principas neleidžia poįstatyminiais
teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme. Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu
teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ar sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų,
kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m.
rugpjūčio 21 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. sausio 19 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, poįstatyminis
teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio
(ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2010 m. kovo 9 d., 2012 m. balandžio 18 d., 2013 m. vasario 20 d. nutarimus).
Įstatymai nustato bendro pobūdžio taisykles, o poįstatyminiuose teisės aktuose jos gali
būti detalizuojamos, reglamentuojama jų įgyvendinimo tvarka (žr., pvz., Konstitucinio
Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimus).
10. Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga.“
Aiškindamas Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimą Konstitucinis
Teismas yra nurodęs, kad kultūros valstybinis rėmimas ir apsauga yra svarbi valstybės
funkcija, viešasis interesas, taip pat kad Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalies nuostatos yra
imperatyvios: jose ne tik yra nurodyta, kad kultūra turi būti remiama, o kultūros paminklai bei vertybės turi būti saugomi, bet ir yra įtvirtintas subjektas, turintis ir negatyvias, ir
pozityvias pareigas užtikrinti, kad kultūra būtų remiama ir kultūros paminklai bei verty87
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bės būtų saugomi, – būtent valstybė (Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d., 2011 m.
rugsėjo 2 d. nutarimai).
11. 1999 m. lapkričio 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1985 metų
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo. Šios konvencijos
2 straipsnyje pažymėta, kad saugotinų paminklų, pastatų grupių ir zonų identifikavimui
kiekviena šalis įsipareigoja atlikti inventorizaciją, o grėsmės atitinkamam objektui atveju – kaip galima greičiau parengti reikiamą dokumentaciją. Konvencijos 3 straipsnyje nurodyta, kad kiekviena Šalis įsipareigoja: 1. imtis teisinių priemonių architektūros paveldui
apsaugoti; 2. rūpintis paminklų, pastatų grupių ir zonų apsauga, pasitelkiant kiekvienai
valstybei ar regionui būdingus metodus.
12. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta šio įstatymo paskirtis – išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir
perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas: 1) įgyvendina Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, Tarptautinių sutarčių ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymų nuostatas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje; 2) nustato nekilnojamojo kultūros
paveldo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, apskaitos, saugojimo ir tvarkybos, šio
ir kitų teisės aktų nustatytų paveldosaugos reikalavimų laikymosi priežiūros, kultūros paveldo objektų būklės stebėjimo teisinius pagrindus; 3) saugo nematerialųjį kultūros paveldą, nustatydamas su juo susijusių vietų ir kitokių nekilnojamųjų daiktų apsaugą.
13. NKPAĮ 2 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios
kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu
su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti. Saugomas
objektas – kultūros paveldo objektas, šio įstatymo nustatyta tvarka paskelbtas saugomu
objektu ar kultūros paminklu (NKPAĮ 2 straipsnio 31 dalis). Kultūros paminklai – nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektai (NKPAĮ 2 straipsnio 12 dalis).
14. Iš šių įstatyme pateiktų sąvokų matyti, kad pareiškėjo argumentais dėstoma
nekilnojamojo kultūros paveldo objekto požymių samprata nėra teisinga. Sutiktina, kad
vienas iš kriterijų, atskiriančių kultūros paveldo objektą nuo daikto, nesančio kultūros
paveldo objektu, yra vertingųjų savybių buvimas. Tačiau daikto paskelbimas kultūros
paminklu ir (ar) valstybės ar savivaldybės saugomu nėra būtina sąlyga, kad jis būtų laikomas kultūros paveldo objektu. Priešingai, saugomu paskelbiamas tik kultūros paveldo
objektas – antrajame nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos etape (NKPAĮ 10 straipsnis). Tai patvirtina ir NKPAĮ 9 straipsnio 1 dalis, kurioje reglamentuojamas atvejis, kai
kultūros paveldo objektas įregistruotas kultūros vertybių registre, tačiau nėra priimtas
sprendimas dėl jo skelbimo ar neskelbimo saugomu.
15. Taip pat nesutiktina su pareiškėjo teiginiu, kad NKPAĮ nustatyta nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga taikoma tik kultūros paveldo objektams. Pagal NKPAĮ
4 straipsnio 1 dalį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą sudaro: 1) apskaita; 2) skelbimas saugomu; 3) saugojimas – tvarkyba ir naudojimas; 4) pažinimas, jo sklaida; 5)
atgaivinimas (reabilitacija). NKPAĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nekilnojamojo
kultūros paveldo apskaitą, kaip apsaugos dalį, sudaro inventorizavimas, konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimas ir registravimas.
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16. Pagal NKPAĮ 8 straipsnio 2 dalį nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, šie duomenys
nuolat tikslinami, kaupiami ir sisteminami. Taigi kultūros paveldo apsauga įtraukimo į
apskaitą būdu įstatyme numatyta ne tik kūriniams bei daiktams, pripažintiems kultūros paveldo objektais, bet ir galimiems kultūros paveldui priskirti kūriniams bei kitiems
daiktams.
17. Kita sudėtinė nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dalis – konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimas – reglamentuojama NKPAĮ 8 straipsnio
3–6 dalyse: Nekilnojamosioms kultūros vertybėms atskleisti atliekami tyrimai. Remiantis
šių tyrimų duomenimis, nustatomas kultūros paveldo objektų ar vietovių ir jų vertingųjų savybių reikšmingumas, apibrėžiamos ar tikslinamos jų teritorijų ribos (NKPAĮ
8 straipsnio 3 dalis); Konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą organizuoja Departamentas ir savivaldybių institucijos. <...> (NKPAĮ 8 straipsnio 4 dalis);
Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių
vertingąsias savybes nustato ir jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonų
ribas apibrėžia Departamento ir savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos (toliau – vertinimo tarybos). Jos, be kita ko, sprendžia dėl apsaugos
nekilnojamosioms kultūros vertybėms reikalingumo arba jos netaikymo ar tokių vertybių apskaitos duomenų tikslinimo (NKPAĮ 8 straipsnio 5 dalis). Nekilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijus, šių vertybių
atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimtį ir vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus tvirtina kultūros ministras (NKPAĮ 8 straipsnio 6 dalis).
18. Taigi tiek inventorizavimas, tiek konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių
atskleidimas yra sudėtinė nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dalis, kartu – ir jo
apsaugos dalis (NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 1 dalis). Tiek inventorizavimo,
tiek konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimo metu nustatytų duomenų
apie galimus nekilnojamajam kultūros paveldui priskirti kūrinius ir kitus daiktus užfiksavimas ir įtraukimas į apskaitą suteikia minimalią apsaugą apskaitomiems objektams. Taip
įgyvendinamos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių ir įstatymo nuostatos, įpareigojančios
išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą.
19. Minėta, kad pareiškėjas pirmojoje pareiškimo dalyje kelia klausimą dėl
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens
nustatymo kriterijų aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktų ir Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 21, 21.4,
21.5, 21.6 punktų bei priedo „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei
apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ teisėtumo.
20. Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo 2 priede nustatytas Rekomenduojamų nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų grafinių priedų vietovėms sąrašas ir priedų turinys. Šio sąrašo 2 punkte nurodytas vienas iš minėtų grafinių priedų – kultūros paveldo
objektų ir kitų, vertingųjų savybių požymių turinčių objektų tinklo schema (sklaidos planas), kurioje pažymima: <...> vertingųjų savybių požymių turintys objektai (2.2 punktas);
teritorijoje esantys kiti objektai, jei tokių yra, turimais duomenimis nesusiję su vietovių
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nustatytomis, nustatomomis ar tikslinamomis vertingosiomis savybėmis (2.3 punktas).
21. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir KPD)
direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 21 punkte nurodyta:
21. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorija yra vientisa, o nekilnojamosios
kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane būtina pažymėti:
<...> 21.4. teritorijoje esančius vertingųjų savybių požymių turinčius objektus, kurie
jau yra vietovės vertingoji savybė ir galbūt turi kitų vertingųjų savybių, kurioms nustatyti
rengiamas atskiras Akto projektas ir teikiamas Tarybai svarstyti dėl apsaugos reikalingumo
kaip pavieniams arba į kompleksą įeinantiems kultūros paveldo objektams (statinius, vietas,
kitus nekilnojamuosius daiktus, esančius kultūros vertybės teritorijoje), jei tokių yra;
21.5. urbanistinės struktūros objektus, t. y. kultūros paveldo urbanistinio vertingųjų
savybių pobūdžio arba tokio pobūdžio derinio su kitu ar kitais vertingųjų savybių pobūdžiu ar pobūdžiais objektus (statinius, vietas, gamtinius elementus ir pan., esančius urbanizuotoje vietovėje, išskyrus kitus objektus), kurie yra urbanistinės vietovės vertingoji
savybė, reikšminga savo vieta ir tūriu (fizine apimtimi), jei tokių yra;
21.6. teritorijoje esančius kitus objektus, jei tokių yra, turimais duomenimis nesusijusius su kultūros paveldo objektų, vietovių nustatytomis, nustatomomis ar tikslinamomis
vertingosiomis savybėmis. Kitiems objektams, esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, taip pat taikomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai.
Šio akto formos pildymo aprašo priede „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“, be kita ko, nurodytas
urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (statinys, vieta, gamtinis elementas)“.
22. Kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakyme Nr. ĮV-150 nurodyta, kad
Kriterijų aprašas patvirtintas vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 6 dalimi, o Akto formos
pildymo aprašas patvirtintas Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2011 m. liepos
11 d. įsakymu Nr. Į-230, vadovaujantis pirmiau nurodytu ministro įsakymu. Šiuose teisės
aktuose įtvirtintos pareiškėjo kvestionuojamos teisės normos detalizuoja pirmiau išdėstytas įstatymo nuostatas, reglamentuoja jų įgyvendinimo tvarką. Jos nesuformuluoja naujų
normų, konkuruojančių su įstatyme nustatytomis ir, priešingai nei teigia pareiškėjas, nenustato nekilnojamiesiems daiktams jokios papildomos apsaugos, kuri kiltų ne iš įstatymo, bet tiesiogiai iš kvestionuojamų teisės normų.
23. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas, kvestionuodamas jo išvardytų teisės normų teisėtumą, cituoja ir analizuoja tik šių normų dalis, ištraukdamas jas iš konteksto, kuris yra neatsiejama normos dalis. Pažymėtina, kad Akto formos pildymo aprašo 21.4 punkte nurodyta, jog nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei
apsaugos zonos ribų plane būtina pažymėti ne bet kokius vertingųjų savybių požymių
turinčius objektus, bet tuos, kurie jau yra vietovės vertingoji savybė ir galbūt turi kitų vertingųjų savybių. Taip pat Akto formos pildymo aprašo 21.5 punkte nurodyta pažymėti
urbanistinės struktūros objektus, kurie yra urbanistinės vietovės vertingoji savybė, reikšminga savo vieta ir tūriu (fizine apimtimi).
24. Atsižvelgiant į tai, kad pagal NKPAĮ 8 straipsnio 2 dalį nekilnojamam kultūros
paveldui taikoma apsauga apskaitant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus,
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juolab tokia apsauga – įtraukimu į apskaitą – pagrįstai taikoma objektams, kurie jau įvertinti kaip vietovės vertingoji savybė, kaip nurodyta Akto formos pildymo aprašo 21.4 ir
21.5 punktuose.
25. Pažymėtina, kad tokios minimalios daikto, dar nepripažinto kultūros paveldo objektu, apsaugos, sukuriamos vien jo įtraukimu į apskaitą, nėra pagrindo prilyginti apsaugai, kuri taikoma kultūros paveldo objektams. Kol konkretus daiktas įtrauktas į
apskaitą tik kaip turintis vertingųjų savybių požymių, o konkrečių jo savybių vertingumas teisės aktų nustatyta tvarka dar nėra nustatytas, dar nėra žinoma, ar, atlikus vertinimą, jam bus taikoma kultūros paveldo objektui būdinga apsauga – dėl jos reikalingumo
sprendžia Vertinimo tarybos (NKPAĮ 8 straipsnio 5 dalis).
26. Kriterijų aprašo 2 priedo 2.3 punkte ir Akto formos pildymo aprašo 21.6 punkte kalbama apie teritorijoje esančius kitus objektus, jei tokių yra, turimais duomenimis nesusijusius su kultūros paveldo objektų, vietovių nustatytomis, nustatomomis ar tikslinamomis vertingosiomis savybėmis. Tokių objektų, kurie patys nėra kultūros paveldo vertybė
ir nėra susiję su kitų kultūros paveldo objektų vertingosiomis savybėmis, pažymėjimas
grafiniuose dokumentuose sudaro galimybę detaliai užfiksuoti kultūros paveldo objekto
teritoriją. Nesant teisės aktuose nustatytos apsaugos šiems objektams, tokio pažymėjimo
nėra pagrindo aiškinti kaip suteikiančio jiems apsaugą, būdingą kultūros paveldo objektams ir kaip nors suvaržančio nuosavybės teises į pažymėtą objektą. Akto formos pildymo aprašo 21.6 punkte papildomai pažymėta, kad kitiems objektams, esantiems kultūros
paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, taip pat taikomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai. Išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, kad ši Akto formos pildymo aprašo nuostata savaime nenustato
jokios papildomos apsaugos, išskyrus tą, kuri nurodytuose teisės aktuose ir juose nurodytais atvejais tokiems objektams yra nustatyta.
27. Akto formos pildymo aprašo priede „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ nurodytas urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros
objektas (statinys, vieta, gamtinis elementas)“. Pagal NKPAĮ 2 straipsnio 18 dalį kultūros
paveldo vietovė – teritorija, kuri pasižymi istoriškai susiformavusiais ypatumais, visumos darna ir (ar) derme su gamtine aplinka ir kurioje yra kultūros paveldo objektų. Pagal
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 2 straipsnio 9 dalį urbanistinė struktūra –
gyvenamųjų vietovių struktūrinių elementų išdėstymo ir funkcionavimo ypatumų visuma. Kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektų pažymėjimas apsaugos
zonos ribų plane reikšmingas vietovės urbanistinei struktūrai detaliai užfiksuoti, todėl
išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad sutartinis ženklas tokiems objektams žymėti nustatytas pagrįstai ir vien tokių objektų pažymėjimas grafiniuose dokumentuose neišplečia
įstatyme nustatytos apsaugos ribų. Konkrečiam urbanistinės struktūros objektui taikoma
įstatyme nustatyta apsauga ir jos apimtis priklauso nuo to, ar tas objektas turi vertingųjų
savybių, ar jis yra susijęs su kitomis vertingosiomis savybėmis.
28. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo kvestionuojamos teisės normos, nurodančios Vertinimo tarybos sudaromuose grafiniuose dokumentuose užfiksuoti galinčius turėti reikšmės užtikrinti kultūros paveldo apsaugos duomenis apie objektus,
neįvardytus kultūros paveldo objektais, esančius žymimoje teritorijoje, nėra pagrindas
teigti apie įstatyme nustatytos apsaugos išplėtimą. Nurodytos normos nenustato grafi91
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niuose dokumentuose pažymimiems objektams jokios papildomos apsaugos, kuri kiltų ne iš įstatymo, bet tiesiogiai iš kvestionuojamų teisės normų, atitinkamai jos nelemia
nuosavybės teisės suvaržymų ne įstatyme nustatytu pagrindu.
29. Išplėstinė teisėjų kolegija, ištyrusi kvestionuojamų teisės normų turinį, jų santykį su pareiškėjo nurodytomis ir kitomis aukštesnės teisinės galios normomis, daro išvadą, kad kvestionuojamų normų nuostatos neprieštarauja pareiškėjo nurodytomis aukštesnės teisinės galios normoms, jos nėra naujos normos, bet kyla būtent iš Konstitucijos,
įstatymų ir tarptautinių sutarčių normų nuostatų, šias įgyvendindamos ir detalizuodamos bei nepažeidžia konstitucinių teisinės valstybės ir teisės aktų hierarchijos principų.
30. Teigdamas apie ginčijamų normų neatitiktį pareiškime išvardytų NKPAĮ normų visetui, šiuo visetu pareiškėjas remiasi kaip normų sistema, kuri, pareiškėjo nuomone, nustato apsaugą tik nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Dėl to išplėstinė teisėjų kolegija, byloje konstatavusi, kad įstatymas nustato tam tikrą apsaugą ne tik
nekilnojamojo kultūros paveldo objektams, bet taip pat ir galimiems kultūros paveldui
priskirti kūriniams bei kitiems daiktams, nepasisako dėl kvestionuojamų normų atitikties atskirai kiekvienai pareiškėjo nurodytai NKPAĮ normai. Pareiškėjo abejonė, ar pareiškime kvestionuojamos normos neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, CK
4.37, 4.39 straipsniams ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 4 punktams,
6 straipsnio 2 ir 3 dalims ir kitoms pirmojoje pareiškimo dalyje išvardytoms teisės normoms, grindžiama prielaida, kad kvestionuojamos normos priimtos nepagrįstai išplečiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, pažeidžiant konstitucinius teisinės valstybės ir teisės aktų hierarchijos principus. Pirmiau išdėstytais argumentais tokią prielaidą
paneigus, konstatavus, kad kvestionuojamomis normomis tinkamai įgyvendinami aukštesnės galios teisės aktai (Konstitucijos, įstatymų ir tarptautinių sutarčių nuostatos), išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad nurodytos normos neprieštarauja Konstitucijos
23 straipsniui, CK 4.37, 4.39 straipsniams ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims.
31. Išdėstytų argumentų pagrindu išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktai ir Akto formos pildymo aprašo 21, 21.4, 21.5,
21.6 punktai bei priedas „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ ta apimtimi, kiek jame yra numatytas urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros
objektas (statinys, vieta, gamtinis elementas)“, neprieštarauja NKPAĮ (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. liepos 14 d. iki 2017 m. sausio 1 d., bei redakcija, galiojusi nuo 2017 m.
sausio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d.) straipsnio 1 daliai, 1 straipsnio 2 dalies 2 punktui,
2 straipsnio 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 31 ir 40 dalims, 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalims, 9 straipsniui, 10 straipsniui, 22 straipsnio 2 daliai, Viešojo administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.) 3 straipsnio
1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims, CK 4.37, 4.39 straipsniams, Konstitucijos
23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
IV.
32. Pareiškėjas antrojoje pareiškimo dalyje kelia klausimą dėl kultūros ministro
2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertini92

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

mo tarybos akto formos patvirtinimo“ 2 punkto ir Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo teisėtumo.
33. Pareiškėjo nuomone, kultūros ministras 2011 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. ĮV-446 2 punktu pavedė Departamentui patvirtinti Akto formos pildymo aprašą, o
Departamento direktorius 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 jį patvirtino, viršydami
NKPAĮ nustatytus įgaliojimus. Tokia pareiškėjo nuomonė grindžiama argumentais, kad
NKPAĮ 8 straipsnio 6 dalis būtent kultūros ministrui nustatė įgaliojimus patvirtinti ne tik
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formą, bet ir jos pildymo aprašą, o
NKPAĮ 5 straipsnio 2 dalis suteikė teisę kultūros ministrui įgalioti Departamentą atlikti tik
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas, kurios pagal NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktus nėra susijusios su norminių administracinių aktų rengimu ir leidimu.
34. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad valstybės valdžios institucijos, rengdamos ir priimdamos teisės aktus, privalo vadovautis
Konstitucijoje įtvirtintu teisinės valstybės principu. Šis principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad Konstitucija turi aukščiausią teisinę galią ir kad įstatymai, Vyriausybės
nutarimai bei kiti teisės aktai turi atitikti Konstituciją, kad valstybės valdžią vykdančios
ir kitos valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei; teisinės
valstybės principas suponuoja ir tai, kad valstybės valdžią vykdančios institucijos negali
viršyti Konstitucijoje joms nustatytų įgaliojimų, kad viena valstybės valdžios institucija
negali įsiterpti į kitai valstybės valdžios institucijai Konstitucijoje nustatytus įgaliojimus
(žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 26 d. nutarimą).
35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje taip pat
yra ne kartą akcentavęs, jog viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti
nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus
norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2006, Nr. I8-15/2007, Nr. I4444/2008). Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui ir kitiems teisėkūros subjektams, inter alia teisėkūros subjektų pareigą leisti
teisės aktus tik neviršijant savo įgaliojimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-617/2010). Bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.
gruodžio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I552-22/2013, 2014 m. spalio 31 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I858-13/2014).
36. Pagal NKPAĮ 5 straipsnio 1 dalį Seimas, Vyriausybė, Kultūros ministerija, atsižvelgdami į Valstybinės kultūros paveldo komisijos teikiamus paveldosauginės patirties
ir tendencijų vertinimus, analizes ir siūlymus, formuoja nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos nacionalinę politiką. Pagal to paties straipsnio 2 dalį nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos valstybinį administravimą organizuoja ir už jį atsako kultūros ministras; kultūros ministras įgalioja ministerijos padalinius ir prie ministerijos įsteigtas institucijas atlikti apsaugos funkcijas. NKPAĮ 5 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos norminius teisės aktus pagal kompetenciją priima
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Vyriausybė, kultūros ministras, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius ir savivaldybės taryba. Pagal NKPAĮ 5 straipsnio 10 dalies 1 punktą
Departamentas metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai.
37. NKPAĮ 8 straipsnio, reglamentuojančio kultūros paveldo apskaitą, 6 dalyje
nustatyta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijus, šių vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimtį
ir vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus tvirtina kultūros ministras.
38. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pastarojoje teisės normoje kultūros ministrui pavesta tvirtinti konkrečiai įvardytų klausimų reglamentavimą.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo tvarka NKPAĮ
8 straipsnio 6 dalyje neįvardyta kaip tvirtinama ministro.
39. Pareiškėjas teigia, kad NKPAĮ 5 straipsnio 2 dalis suteikė teisę kultūros ministrui įgalioti Departamentą atlikti tik nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas,
kurios pagal NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktus nėra susijusios su norminių administracinių aktų rengimu ir leidimu. Tokią pareiškėjo poziciją paneigia NKPAĮ 5 straipsnio 4 dalies nuostata, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos norminius teisės aktus pagal kompetenciją, be kita ko, priima ir Kultūros paveldo departamento direktorius.
Pareiškėjo kvestionuojamas Departamento direktoriaus priimtas įsakymas yra būtent nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos norminis teisės aktas, detalizuojantis nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitą, kaip vieną iš nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
sudėtinių dalių, įvardytų NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose.
40. Pagal NKPAĮ 5 straipsnio 10 dalies 1 punktą Departamentas metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai. Būtent šia norma vadovaudamasis
kultūros ministras 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-390 pavedė Departamentui
parengti ir patvirtinti anksčiau (2007 m. sausio 5 d. – 2011 m. rugsėjo 1 d.) galiojusį Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašą, o
2011 m. birželio 15 d. Nr. įsakymu ĮV-446 – jį pakeitusį pareiškėjo kvestionuojamą Akto
formos pildymo aprašą.
41. Metodinio vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai sąvoka įstatyme nėra plačiau atskleista. Lietuvių kalbos žodyne žodžio „metòdika“ reikšmė nurodyta
kaip metodų visuma (sistema), skirta praktiniam ko nors vykdymui (http://www.lkz.lt/
Visas.asp?zodis=metodika&lns=-1&les=-1). Iš pareiškėjo kvestionuojamo Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Akto
formos pildymo aprašo turinio matyti, kad juo detaliai reglamentuojama Akto ir jo priedų sudėtis bei apimtis (pagrindinė dalis, jos struktūra, priedai, jų skaičius, kt.), bendrieji
ir specialieji akto formos pildymo reikalavimai (naudotinas šriftas, intervalas tarp eilučių,
išsamiai nurodomi duomenų įrašymo reikalavimai, kt.). Toks kvestionuojamu norminiu
aktu suformuluotų nuostatų turinys atitinka metodinių nurodymų esmę ir patvirtina,
kad Departamentas, parengdamas bei patvirtindamas šį norminį aktą, įgyvendino įstatyme jam pavestą metodinio vadovavimo funkciją, užtikrindamas vienodą akto formos
pildymo praktiką. Atitinkamai kultūros ministras turėjo teisę pavesti Departamentui,
vykdant įstatymu priskirtą funkciją, patvirtinti Akto formos pildymo aprašą.
42. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad kultūros ministro 2011 m. birželio
15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 2 punktas ir Departamento direktoriaus 2011 m. liepos 11 d.
įsakymas Nr. Į-230 priimti viešojo administravimo subjektams veikiant jiems įstaty94
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mu priskirtos kompetencijos ribose, neviršijant suteiktų įgaliojimų, todėl neprieštarauja NKPAĮ (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. rugpjūčio 25 d. iki 2013 m. liepos 1 d.)
4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktams, 5 straipsnio 2, 4 dalims, 8 straipsnio 6 daliai, Viešojo
administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims, Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir
reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-752 redakcija, galiojanti nuo 2016 m. spalio
5 d.) 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktai ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-11 redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 19 d.) 21, 21.4, 21.5, 21.6 punktai bei
priedas „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų
plano sutartiniai ženklai“ ta apimtimi, kiek jame yra numatytas urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (statinys,
vieta, gamtinis elementas)“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. liepos 14 d. iki 2017 m. sausio 1 d., bei redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d.) 1 straipsnio 1 daliai, 1 straipsnio 2 dalies 2 punktui, 2 straipsnio 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 31
ir 40 dalims, 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalims, 9 straipsniui, 10 straipsniui, 22 straipsnio
2 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo
2015 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio
2 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37, 4.39 straipsniams, Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos
patvirtinimo“ 2 punktas ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į- 230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. rugpjūčio 25 d. iki 2013 m. liepos 1 d.) 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktams, 5 straipsnio 2, 4 dalims, 8 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.
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1.7. Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu
Nr. I-3 patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje
aprašo (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. spalio 3 d. įsakymo
Nr. I-198 redakcija) 4.13 ir 74 punktų teisėtumo
Byloje kvestionuotame Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje aprašo (toliau – Aprašas) 4.13 punkte yra pateikta neteikiamos informacijos sąvoka ir
toje dalyje, kurios teisėtumas kvestionuojamas, prie neteikiamos informacijos priskiriamos prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės.
Kvestionuotoje Aprašo 74 punkto dalyje numatyta, jog duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras
pareiškėjams neteikiami (12 punktas).
Atsižvelgiant į tai, jog iš Konstitucijos išplaukia leidimas su informacijos gavimu ir
skleidimu susijusius santykius reguliuoti ir poįstatyminiais (įstatymų įgyvendinamaisiais)
teisės aktais, vertinta, jog kvestionuojamų Aprašo 4.13 ir 74 punktų dalys tiek, kiek juose yra
numatytos nuostatos, susijusios su prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo
metu nustatytų aplinkybių, taip pat duomenų apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras gavimu ir skleidimu, atitinka teisinės valstybės principo suponuojamą teisės aktų hierarchijos principą, Konstitucijos
25 straipsnio 3 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą
įstatymo viršenybės principą bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte
įtvirtintą pagarbos asmens teisėms ir laisvėms teisėkūros principą (23 punktas).
Nustačius tai, jog išvada dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo yra
teikiama tik prokurorui, taip pat tai, jog Aprašo 4.13 punkte nurodytos vidinio (tarnybinio)
patikrinimo metu nustatytos aplinkybės ir Aprašo 74 punkte nurodomi duomenys apie
tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras turi būti suprantami kaip atlikus tarnybinį patikrinimą surašomoje motyvuotoje išvadoje dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo pateikiami duomenys, t. y. tarnybinio patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, įvertinta, jog Aprašo 4.13 ir
74 punktuose (ginčijamas teisės normas kvestionuojama apimtimi aiškinant išvados dėl
prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo pateikimo kitam asmeniui kontekste)
yra pateikiama detalesnė ir tikslesnė informacija dėl tarnybinio patikrinimo išvadų teikimo suinteresuotiems asmenims, o ne sukuriamas naujas teisinis reguliavimas ar apribojama asmenų teisė gauti informaciją, inter alia informaciją apie tarnybinio patikrinimo
pradėjimą, nutraukimą ir užbaigimą (32 punktas).
Aprašo 4.13 punktas ta apimtimi, kuria prie neteikiamos informacijos priskiriamos prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, ir
74 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir
kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras pareiškėjams
neteikiami, atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą, Konstitucijos 25 straipsnio
3 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo
viršenybės principą bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą pagarbos asmens teisėms ir laisvėms teisėkūros principą (33 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-4-662/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00029-2017-9
Procesinio sprendimo kategorija 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. birželio 1 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atstovui Mariui Mulmai,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą, pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3
patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje aprašo (Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. I-198 redakcija)
4.13 punktas ta apimtimi, kuria prie neteikiamos informacijos priskiriamos visos prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, ir 74 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad pareiškėjams neteikiami jokie duomenys apie
tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras, atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą pagarbos asmens teisėms ir laisvėms teisėkūros principą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir pareiškėjas), nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjo J. S. skundą, kuriame jis prašo
panaikinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (toliau – ir Generalinė prokuratūra) 2017 m. gegužės 22 d. raštą Nr. 17.2-4349, įpareigoti Generalinę prokuratūrą
pateikti pareiškėjui J. S. atlikto tarnybinio patikrinimo išvadas (tarnybinio patikrinimo
sprendimo nuorašą) dėl Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros
prokuroro V. B. tarnybinių veiksmų, priteisti iš Lietuvos valstybės 300 Eur neturtinę žalą,
2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su
prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsaky97
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mu Nr. I-3 patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje aprašo
(Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. I-198 redakcija) (toliau – ir Aprašas) 4.13 punktas ta apimtimi, kuria prie neteikiamos informacijos priskiriamos visos prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, ir 74 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad pareiškėjams neteikiami
jokie duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras, atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą,
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 25 straipsnio 3 dalį, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte (2009 m.
birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą pagarbos asmens teisėms ir laisvėms teisėkūros principą.
2. Individualią administracinę bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė Konstitucijos 25 straipsnio 2 ir 3 dalis, Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo praktiką dėl informacijos laisvės ir jos ribojimo (2007 m. gegužės
15 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 2002 m. spalio 23 d., 2004 m. sausio 26 d. nutarimai ir kt.),
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir to paties straipsnio
2 dalies 3 punktą, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 7 punkto,
2 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas. Nurodoma, jog Aprašo 4.13 ir 74 punktais a priori (iš anksto) buvo apribotas visos informacijos, susijusios su prokuratūroje atliktais tarnybiniais patikrinimais, jų metu nustatytomis aplinkybėmis, ir kitomis su tarnybine atsakomybe susijusiomis vidaus administravimo procedūromis, atskleidimas. Individualią
bylą nagrinėjančiam teismui iškilo abejonė, ar Aprašo 4.13 ir 74 punktuose prie neteikiamos informacijos priskyrus visas prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo
metu nustatytas aplinkybes bei visus duomenis apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su
tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras, buvo laikytasi konstitucinių informacijos laisvės ribojimo kriterijų, atitinkamai, ar buvo laikytasi iš teisinės
valstybės principo kylančių reikalavimų užtikrinti žmogaus teises ir laisves bei teisės
aktų hierarchijos; ar šiomis Aprašo nuostatomis nebuvo pažeistas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas bei
Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintas pagarbos asmens
teisėms ir laisvėms teisėkūros principas.
3. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, jog prokurorų tarnybinės
atsakomybės teisiniai santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos prokuratūros
įstatymo 391–43 straipsniuose. Tarnybinių patikrinimų dėl prokurorų galbūt padarytų tarnybinių pažeidimų pradėjimo, atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo tvarką
detalizuoja Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. liepos
12 d. įsakymu Nr. I-181 (toliau – ir Tarnybinio patikrinimo nuostatai). Teismas pažymėjo, kad tarnybinės atsakomybės prokurorams taikymo procedūros metu gali būti nustatytos aplinkybės ar surenkama informacija, kurios atskleidimas yra ribojamas tam tikruose įstatymuose numatytais pagrindais, siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves,
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ar kitus konstituciškai svarbius tikslus. Pavyzdžiui, tarnybinio patikrinimo metu gali būti analizuojami neskelbtini ikiteisminio tyrimo duome98
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nys (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 177 str.), nustatomos tikrinamo
prokuroro ar kitų asmenų privataus gyvenimo aplinkybės, komercinę paslaptį sudaranti
informacija ir kt. Tokios informacijos atskleidimas kitiems asmenims yra ribojamas įstatymuose nustatytais pagrindais siekiant apsaugoti konstituciškai pagrįstus tikslus. Tačiau
nei Prokuratūros įstatyme, nei kituose įstatymuose nėra numatyta, kad visa informacija, susijusi su prokuratūroje atliktais tarnybiniais patikrinimais ar kitomis su tarnybine
atsakomybe susijusiomis vidaus administravimo procedūromis, taip pat su tarnybinių
patikrinimų metu nustatytomis aplinkybėmis, negali būti teikiama kitiems asmenims.
Tarnybinės atsakomybės prokurorams taikymo procedūros metu gali būti surenkama ir
tokia informacija, kurios atskleidimas kitiems asmenims nėra ribojamas jokiais įstatymais, o tokios informacijos atskleidimas negalėtų pakenkti jokių Konstitucijoje įtvirtintų
vertybių apsaugai (pavyzdžiui, tarnybinio patikrinimo metu būtų nagrinėjamas prokuroro elgesys viešoje vietoje ar kt.). Be to, Konstitucijoje įtvirtintų vertybių apsaugai negalėtų pakenkti ir bendro pobūdžio informacijos apie prokurorų tarnybinės atsakomybės
procedūras atskleidimas, pvz., apie tai, kada, kokiu pagrindu buvo pradėtas tarnybinis
patikrinimas, ar tarnybinio patikrinimo metu buvo nustatytas tarnybinis pažeidimas, kokia jo esmė, koks buvo priimtas sprendimas dėl nustatyto tarnybinio pažeidimo ir pan.
Teismo vertinimu, aptartose Aprašo nuostatose, be jokios prokuratūroje surinktos informacijos vertinimo procedūros a priori įtvirtinus absoliutų draudimą teikti bet kokią
informaciją, susijusią su prokuratūroje atliktais tarnybiniais patikrinimais ar kitomis su
tarnybine atsakomybe susijusiomis vidaus administravimo procedūromis, taip pat su tarnybinių patikrinimų metu nustatytomis aplinkybėmis, pareiškėjams neleistinai ir neproporcingai ribojama teisė gauti net ir tokią informaciją, kurios atskleidimas nedraudžiamas įstatymais ir negali pakenkti jokių Konstitucijoje įtvirtintų vertybių apsaugai.
II.
4. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atsiliepimas, kuriame su Vilniaus apygardos administracinio teismo pasikreipimo motyvais
nesutinkama.
5. Generalinė prokuratūra nurodo, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1-282 Aprašas buvo išdėstytas nauja redakcija,
kuri įsigaliojo 2017 m. rugpjūčio 19 d., o administracinei bylai aktuali redakcija neteko galios. Taip pat išdėsto, kad Prokuratūros įstatyme iš esmės nustatyta, jog tarnybinio
patikrinimo atlikimo tvarka ir su tuo susijusios procedūros detaliai reglamentuojamos
Generalinio prokuroro įsakymu nustatoma tvarka, kurioje, nepažeidžiant įstatymo nuostatų, išsamiai reglamentuojama su tarnybiniu patikrinimu susijusių procedūrinių veiksmų atlikimo, įforminimo, įgyvendinimo ir kt. tvarka. Tarnybinio patikrinimo nuostatai
nustato tarnybinių patikrinimų dėl prokurorų galbūt padarytų įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų, prokuroro vardą žeminančių poelgių ar Prokurorų etikos kodekso pažeidimų pradėjimo, atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo tvarką. Tarnybinio
patikrinimo nuostatų 30 punktas numato, kad atlikus tarnybinį patikrinimą surašoma
motyvuota išvada dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo. Iš reikalavimų
tarnybinio patikrinimo išvadai turinio akivaizdu, kad išvadoje turi būti nurodomi tam
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tikrų nebaigtų ikiteisminių tyrimų duomenys, taip pat gali būti nurodomi išslaptinti kriminalinės žvalgybos duomenys (Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo
19 str. 3 d.). Šios išvados pateikimas tretiesiems asmenims gali pažeisti prokurorų, baudžiamojo proceso dalyvių, asmenų, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės,
teises ir ikiteisminio tyrimo duomenų konfidencialumo, duomenų neskelbtinumo tretiesiems asmenims reikalavimus, numatytus Baudžiamojo proceso kodekse. Pavyzdžiui,
Baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnyje įtvirtinta ikiteisminio tyrimo duomenų
neskelbtinumo samprata, reiškianti, kad ikiteisminio tyrimo duomenys iki bylos nagrinėjimo teisme gali būti paskelbti tik prokuroro leidimu ir tik tiek, kiek pripažįstama leistina. Baudžiamojo proceso kodekso 181 straipsnis suteikia teisę susipažinti su ikiteisminio
tyrimo duomenimis tik proceso dalyviams (įtariamajam ir jo gynėjui, nukentėjusiajam
ir jo atstovui, su kuriais yra susijęs konkretus ikiteisminis tyrimas). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog informacijos nesuteikimas dėl ikiteisminio tyrimo duomenų yra pagrįstas įstatymu ir yra teisėtas (žr., pvz., 2017 m. kovo
18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-158/2014), taip pat informacijos, susijusios su prokuroro proceso veiksmų atlikimu, pateikimo klausimas nagrinėtinas vadovaujantis baudžiamojo proceso tvarka pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, o
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos netaikytinos (žr., pvz., 2012 m. kovo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A631446/2012). Taigi numatytas reguliavimas grindžiamas pirmiausia konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimais.
6. Be kita ko, tarnybinio patikrinimo išvadoje gali būti pateikiami duomenys apie
prokurorą, kurio atžvilgiu atliekamas patikrinimas (pvz., charakteristika, atsakomybę lengvinančios ir (ar) sunkinančios aplinkybės, kitos atsakomybei taikyti reikšmingos aplinkybės ir kt., pvz., kai tarnybinio patikrinimo išvadoje vertinami duomenys apie
prokuroro sveikatos būklę, santykius su kitais asmenimis ir pan.), todėl šios informacijos pateikimas tretiesiems asmenims iš esmės pažeistų prokurorų teises, nustatytas tiek
Konstitucijoje (Konstitucijos 22, 118 ir kt. str.), tiek Prokuratūros įstatyme (Prokuratūros
įstatymo 11, 12, 20 ir kt. str.). Būtent dėl šių priežasčių nėra teisinės galimybės teikti pareiškėjams tarnybinio patikrinimo išvadas ar atsietus jose aprašytus duomenis.
Generalinės prokuratūros vertinimu, jokiai institucijai ar asmeniui, pateikusiems informaciją apie prokuroro galbūt padarytą tarnybinį pažeidimą, teisės aktai nenumato teisinės galimybės dalyvauti tarnybinio patikrinimo pradėjimo ir tarnybinės nuobaudos (ne)
taikymo prokurorui procedūrose, atliekamose Tarnybinio patikrinimo nuostatų nustatyta tvarka, išskyrus jų teisėtus lūkesčius gauti atsakymą apie tai, kokių priemonių imtasi
dėl jų pateiktos informacijos apie prokurorų galbūt padarytus tarnybinius pažeidimus.
7. Teisės aktuose numatyta galimybė gauti informaciją apie prokurorams paskirtas
tarnybines nuobaudas – Tarnybinio patikrinimo nuostatų 50 punkte nurodyta, kad generalinio prokuroro sprendimu apie tarnybinės nuobaudos skyrimą prokurorui gali būti
skelbiama viešai. Asmenys taip pat turi teisę (išskyrus numatytas išimtis) dalyvauti tyrime dėl prokuroro padaryto prokuroro etikos pažeidimo tais atvejais, kai tyrimą atlieka
Prokurorų etikos komisija, nes šios komisijos posėdžiai paprastai yra vieši. Tačiau būtent
dėl konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų vadovaudamasi Prokurorų etikos
komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1-16 (2014 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 1-85 redakcija su vėles100
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niais pakeitimais), 21 punktu, Prokurorų etikos komisija nenagrinėja kreipimųsi dėl prokurorų galbūt padarytų pažeidimų nebaigtuose ikiteisminiuose tyrimuose ir perduoda
juos generaliniam prokurorui (jo nesant – generalinio prokuroro pavaduotojui) spręsti
dėl tarnybinio patikrinimo pradėjimo Tarnybinio patikrinimo nuostatų nustatyta tvarka.
Duomenų apsaugos tikslais Komisija taip pat gali rengti neviešus posėdžius (34 punktas).
8. Vertinant Aprašo 4.13 papunktį kartu su Tarnybinio patikrinimo nuostatų punktais, Aprašo normų turinys iš esmės atitinka Teisės gauti informaciją iš valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimus,
t. y. šiai informacijai minėto įstatymo nuostatos nėra taikomos. Prokurorų tarnybinio patikrinimo išvadose pateikiami konfidencialūs duomenys, kurių atskleidimas tretiesiems
asmenims pažeistų ne tik Baudžiamojo proceso kodekso normų reikalavimus, bet ir sudarytų prielaidą Konstitucijos garantuojamos žmogaus teisės į privatų gyvenimą pažeidimui atsirasti.
9. Aprašo nuostatos atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką. Šis teismas yra išaiškinęs, kad tarnybiniai patikrinimai nesukelia ir
negali sukelti jokių teisinių pasekmių kitiems asmenims, net ir tiems, kurie pranešė apie
galbūt padarytus tarnybinius pažeidimus, nes jų atžvilgiu nėra ginčo dėl teisės (nėra valinio pobūdžio sprendimų, kurie paliestų jų teises ar interesus), todėl teisė susipažinti
su tarnybinio patikrinimo medžiaga numatyta tik tikrinamiems pareigūnams (žr., pvz.,
2010 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-249/2010). Aprašo
nuostatose numatytas draudimas tretiesiems asmenims susipažinti su tarnybinio patikrinimo medžiaga grindžiamas tuo, jog tarnybinio patikrinimo procedūra sudaro prielaidą
teisiniams padariniams atsirasti tik tikrinamo prokuroro atžvilgiu, todėl ir tarnybinio patikrinimo medžiaga savo pobūdžiu negali turėti teisinių sąsajų su kitais asmenimis.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
10. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą prašydamas ištirti, ar Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 patvirtinto
Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje aprašo (Lietuvos Respublikos
generalinio prokuroro 2014 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. I-198 redakcija) 4.13 punktas ta
apimtimi, kuria prie neteikiamos informacijos priskiriamos visos prokuratūroje atlikto
vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, ir 74 punktas ta apimtimi,
kuria numatyta, kad pareiškėjams neteikiami jokie duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras,
atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos
25 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą pagarbos asmens teisėms ir laisvėms teisėkūros principą.
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11. Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja fizinių asmenų ar jų grupių, juridinių asmenų, kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens statuso, prašymų, pareiškimų ir skundų registravimo, nagrinėjimo, atsakymų parengimo, apskundimo ir asmenų priėmimo Lietuvos Respublikos
prokuratūroje tvarką (1 p.).
12. Aprašo 4.13 punkte yra pateikta neteikiamos informacijos sąvoka ir toje dalyje,
kurios teisėtumas kvestionuojamas, prie neteikiamos informacijos priskiriamos prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės. Aprašo 74 punkte numatyta, jog duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe
susijusias vidaus administravimo procedūras pareiškėjams neteikiami. Duomenys apie paskirtas tarnybines nuobaudas teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams klausimas yra keliamas tik dėl pirmojo 74 punkto sakinio. Taigi,
kaip matyti iš ginčijamų Aprašo 4.13 ir 74 punktų kvestionuojamos apimties, juose įtvirtintos teisės normos, susijusios su informacijos dėl prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio)
patikrinimo metu nustatytų aplinkybių, taip pat duomenų apie tarnybinius patikrinimus ir
kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras pareiškėjams,
t. y. fiziniams asmenims, fizinių asmenų grupei, fizinio asmens ar jų grupės atstovui, juridinio asmens ar kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens statuso, atstovui, kuris prokuratūrai pateikia prašymą, pareiškimą ar skundą (Aprašo 4.4 p.), skleidimu ir gavimu.
13. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje individualioje byloje, kurią nagrinėjant nutarta kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo, kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos generalinės
prokuratūros rašto, kuriuo atsisakyta pateikti pareiškėjo prašomus dokumentus, panaikinimo ir minėtos įstaigos įpareigojimo pateikti pareiškėjui dėl prokuroro veiksmų atlikto tarnybinio patikrinimo išvadas (tarnybinio patikrinimo sprendimo nuorašą). Išplėstinė teisėjų
kolegija pažymi, jog norminės administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas turi padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo
iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui (žr.,
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-3/2009, išplėstinės teisėjų kolegijos
2016 m. kovo 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-9-261/2016 ir kt.). Taigi nagrinėjamu atveju atliekant tyrimą dėl norminio administracinio akto dalies, susijusios su individualia byla, teisėtumo, atsižvelgtina į individualioje byloje keliamo ginčo dalyką ir ribas,
t. y. į tai, jog individualioje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo pateikti fiziniam asmeniui dėl
prokuroro veiksmų atlikto tarnybinio patikrinimo išvadas.
14. Konstitucinė teisė gauti informaciją – svarbi prielaida įgyvendinti įvairias
Konstitucijoje įtvirtintas asmens teises ir laisves (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog
žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas, kitų konstitucinių vertybių užtikrinimas labai priklauso nuo galimybių gauti iš įvairių šaltinių informaciją ir ja naudotis (2005 m.
rugsėjo 29 d. nutarimas). Konstitucija garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti informuotai (inter alia Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d., 2005 m. rugsėjo 19 d.,
2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai). Konstitucinė teisė gauti informaciją – svarbi prielaida įgyvendinti įvairias Konstitucijoje įtvirtintas asmens teises ir
laisves (Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas
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yra pažymėjęs, jog žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas, kitų konstitucinių vertybių
užtikrinimas labai priklauso nuo galimybių gauti iš įvairių šaltinių informaciją ir ja naudotis (2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas).
15. Pareiškėjui keliant klausimą dėl Aprašo atitinkamų punktų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 25 straipsnio 3 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui
bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintam pagarbos asmens teisėms ir laisvėms teisėkūros principui, aptartini teisėkūros subjektui iš jų išplaukiantys įpareigojimai.
16. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros
subjektams, inter alia (be kita ko) tai, kad teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik
neviršydami savo įgaliojimų, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis
įstatymais (inter alia 2006 m. gegužės 31 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d., 2009 m. spalio 8 d.,
2013 m. balandžio 2 d., 2015 m. birželio 16 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės
principas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, ir teisės aktų
hierarchijos reikalavimą, iš kurio kyla įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principas (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą).
17. Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą,
savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo,
kitų konstitucinių imperatyvų kylantis reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos inter alia reiškia,
kad poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, tačiau toks teisės aktas
negali pakeisti paties įstatymo (Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. nutarimas);
poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir
Konstitucijai; poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais; poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas
yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo inter
alia 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. vasario
7 d., 2007 m. gegužės 5 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d. nutarimai); žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės
aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. sausio 19 d. nutarimai,
2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas, 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2007 m.
lapkričio 29 d. nutarimai).
18. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, jog
viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės principu.
Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus
teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą
yra akcentavęs būtinybę viešojo administravimo subjektams laikytis įstatymo viršenybės
(teisėtumo) principo, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu (turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus), viešojo
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administravimo subjektų veikla turi būti vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją (ultra vires), pripažįstami neteisėtais (žr., pvz., 2006 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-2/2006;
2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-4/2008; 2010 m.
lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, be kita ko, vertina konkrečias teisės aktų nuostatas, suteikiančias
įgaliojimus viešojo administravimo subjektui, taip pat viešojo administravimo subjekto
veiklos sritį, funkcijas bei tikslus, dėl kurių jis buvo įsteigtas (žr., pvz., 2014 m. balandžio
22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I146-5/2014).
20. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, jog teisėkūroje vadovaujamasi pagarbos asmens teisėms ir laisvėms principu, reiškiančiu, kad
teisės aktų nuostatos turi užtikrinti ir negali paneigti Konstitucijoje, Europos Sąjungos
teisės aktuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens teisių ir laisvių, teisėtų interesų.
21. Konstituciniu lygmeniu žmogaus teisę į informacijos gavimą nustato Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis. Pagal šį straipsnį žmogui neturi būti kliudoma
ieškoti, gauti ir skleisti informaciją (2 d.); laisvė gauti ir skleisti informaciją negali būti
ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir
orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai (3 d.); pilietis turi
teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį (5 d.).
Šios nuostatos neatsiejamos nuo Konstitucijoje įtvirtinto bendrojo principo, numatančio,
kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.).
22. Šiuo aspektu pažymėtina, jog pagal Konstitucinio Teismo praktiką, informacijos laisvės ribojimai gali būti nustatomi tik įstatymu, tačiau Konstitucija neužkerta kelio
kai kurių su informacijos gavimu ir skleidimu susijusių santykių reguliuoti ir poįstatyminiais (įstatymų įgyvendinamaisiais) teisės aktais, tačiau jais negalima nustatyti tokio
teisinio reguliavimo, kuris nebūtų grindžiamas Konstitucija ir įstatymais arba kuris konkuruotų su įstatymų nustatytuoju (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d., 2005 m.
rugsėjo 29 d., 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai).
23. Taigi atsižvelgiant į tai, jog iš Konstitucijos išplaukia leidimas su informacijos
gavimu ir skleidimu susijusius santykius reguliuoti ir poįstatyminiais (įstatymų įgyvendinamaisiais) teisės aktais, yra pagrindas vertinti, jog kvestionuojamų Aprašo 4.13 ir
74 punktų dalys tiek, kiek juose yra numatytos nuostatos, susijusios su prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytų aplinkybių, taip pat duomenų apie
tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras gavimu ir skleidimu, atitinka teisinės valstybės principo suponuojamą
teisės aktų hierarchijos principą, Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei
Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą pagarbos asmens
teisėms ir laisvėms teisėkūros principą.
24. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje individualioje byloje kilęs ginčas susiklostė Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme nustatytų
normų pagrindu, kuriose, be kita ko, yra nustatytos Lietuvos Respublikos prokurorų tar104
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nybinės atsakomybės sąlygos (1 str.). Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog prokurorų padarytus įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus, prokuroro
vardą žeminančius poelgius, taip pat kitus Prokurorų etikos kodekso pažeidimus nagrinėja
Etikos komisija šio Įstatymo ir generalinio prokuroro nustatyta tvarka. To paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog konstatuoti, kad buvo padarytas įstatymų pažeidimas, tarnybinis nusižengimas, prokuroro vardą žeminantis poelgis, taip pat kitas Prokurorų etikos kodekso pažeidimas, gali ir generalinis prokuroras, gavęs generalinio prokuroro pavaduotojo,
Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar teritorinės prokuratūros vyriausiojo
prokuroro ar jo pavaduotojo motyvuotą teikimą, surašytą atsižvelgiant į generalinio prokuroro įsakymu nustatyta tvarka atlikto tarnybinio patikrinimo išvadą.
25. Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. liepos
12 d. įsakymu Nr. I-181, (toliau – ir Tarnybinio patikrinimo nuostatai) nustato tarnybinių patikrinimų dėl prokurorų galbūt padarytų įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų, prokuroro vardą žeminančių poelgių ar Prokurorų etikos kodekso pažeidimų
pradėjimo, atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo tvarką. Tarnybinio patikrinimo
nuostatų 30 punkte numatyta, jog atlikus tarnybinį patikrinimą surašoma motyvuota išvada dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo. Išvadą sudaro: įžanginė dalis, kurioje nurodoma tarnybinio patikrinimo išvados surašymo data, numeris, vieta,
tarnybinio patikrinimo vada ir pagrindas, tarnybinį patikrinimą atlikęs prokuroras (komisija), patikrinimo objektas, atliktam patikrinimui aktualūs teisės aktai (30.1 p.); aprašomoji dalis, kurioje nurodomos patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės, jas
pagrindžiantys duomenys, jų šaltiniai, galbūt padaryto pažeidimo padarymo ir paaiškėjimo laikas, pranešimo apie galbūt padarytą tarnybinį pažeidimą turinys, jei pranešimas
buvo įteiktas, tikrinamo prokuroro pozicija ir jos vertinimas, jei tarnybinio patikrinimo
metu buvo gautas rašytinis paaiškinimas, veikos teisinis įvertinimas, vertinimo motyvai,
prokurorą charakterizuojantys duomenys (tarnybinė charakteristika, paskatinimai ir apdovanojimai, galiojančios nuobaudos, darbo krūvis), tarnybinio pažeidimo priežastys,
kitos tarnybinės atsakomybės taikymui reikšmingos aplinkybės (tarnybinės atsakomybės
taikymui reikšmingi duomenys nurodomi tik tuo atveju, jeigu konstatuojamas tarnybinis pažeidimas) (30.2 p.); konstatuojamoji dalis, kurioje nurodoma tarnybinio pažeidimo
sudėtis (konkreti veika, kaltės forma ir rūšis, padariniai, jei tokie atsirado, jų pobūdis,
dydis, priežastinis ryšys tarp veikos ir padarinių), pažeidimo kvalifikavimas, nurodant
teisės akto straipsnį, dalį, punktą, atsakomybę lengvinančios ir (ar) sunkinančios aplinkybės, jeigu konstatuojama, kad padarytas tarnybinis pažeidimas (30.3.1 p.); trumpas
veikos aprašymas, tikrintojo motyvuotos išvados dėl tarnybinės atsakomybės netaikymo,
tarnybinę atsakomybę šalinančios ir (ar) kitos reikšmingos aplinkybės, jeigu konstatuojama, kad tarnybinis pažeidimas nepadarytas (30.3.2 p.); rezoliucinė dalis, kurioje generaliniam prokurorui siūloma pripažinti, kad prokuroras padarė (nepadarė) tarnybinį pažeidimą ir taikyti (netaikyti) tarnybinę atsakomybę, skirti (neskirti) tarnybinę nuobaudą,
nurodant jos rūšį. Esant pagrindui siūloma atlikti neeilinį prokuroro tarnybos vertinimą,
pašalinti tarnybinio pažeidimo priežastis ir (ar) taikyti prevencinio pobūdžio priemones
(30.4 p.). Taigi motyvuotos išvados dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo
įžanginėje, aprašomojoje, konstatuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse yra nurodoma įvairaus pobūdžio informacija dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo.
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26. Tarnybinio patikrinimo nuostatų 51 punkte numatyta, jog asmenų skundai
dėl prokurorų galbūt padarytų tarnybinių pažeidimų nagrinėjami generalinio prokuroro patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo
nustatyta tvarka. Taigi darytina išvada, jog į Aprašo nuostatas, pagal kurias, be kita ko,
nagrinėjami fizinių asmenų ar kitų asmenų prašymai, pareiškimai ir skundai, nukreipia Prokuratūros įstatymas ir Tarnybinio patikrinimo nuostatai. Atsižvelgiant į tai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Apraše įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios
informacijos, susijusios su prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu
nustatytų aplinkybių, taip pat duomenų apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras pareiškėjams skleidimu
ir gavimu, teikimą turi būti aiškinamos sistemiškai kartu su Prokuratūros įstatyme ir
Tarnybinio patikrinimo nuostatuose pateiktu teisiniu reguliavimu.
27. Svarbu pažymėti tai, kad Tarnybinio patikrinimo nuostatuose numatyta, jog tikrinamas prokuroras turi teisę, priėmus galutinį sprendimą, susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada, teikimu, generalinio prokuroro sprendimu, o Tarnybinio patikrinimo
nuostatų 35 punkte nustatyta tvarka ir su kita tarnybinio patikrinimo medžiaga, gauti jos
kopijas (23.4 p.). Taigi Tarnybinio patikrinimo nuostatuose teisė susipažinti su tarnybinio
patikrinimo medžiaga, inter alia išvada dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo bei generalinio prokuroro sprendimu yra numatyta tik prokurorui, t. y. tam asmeniui, dėl kurio buvo atliktas tarnybinis patikrinimas.
28. Prokurorų etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1-16, (toliau – ir Prokurorų etikos
komisijos nuostatai) 2 punkte nustatyta, jog prokurorų etikos komisijos paskirtis – nagrinėti prokurorų galbūt padarytus įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus, prokuroro vardą žeminančius poelgius, kitus Etikos kodekso pažeidimus ir teikti išvadas.
Minėtų nuostatų 54 punkte numatyta, jog nuasmeninti Komisijos sprendimai skelbiami
prokuratūros interneto svetainėje. Kai, vadovaujantis Nuostatų 34 punktu, kreipimasis buvo nagrinėjamas uždarame Komisijos posėdyje, prokuratūros interneto svetainėje
skelbiama tik Komisijos išvados rezoliucinė dalis. Prokuroras, dėl kurio Komisija priėmė sprendimą pradėti galbūt padaryto pažeidimo tyrimą, turi teisę būti informuotas apie
Komisijos priimtą sprendimą, gauti jo kopiją; susipažinti su visa atlikto tyrimo medžiaga,
kai Komisijos išvada paskelbiama, arba kai generalinis prokuroras priima sprendimą dėl
nuobaudos, jeigu išvada buvo pateikta generaliniam prokurorui (Prokurorų etikos komisijos nuostatų 55.5, 55.6 p.). Taigi ir pagal Prokurorų etikos komisijos nuostatuose įtvirtintą teisinį reguliavimą su Prokurorų etikos komisijos išvada dėl atlikto tyrimo ir su visa
atlikto tyrimo medžiaga gali susipažinti tik prokuroras.
29. Iš teisės normų, reglamentuojančių prokurorų atžvilgiu atliekamus tarnybinius patikrinimus, matyti, jog išvada dėl prokuroro tarnybinio pažeidimo (nusižengimo),
taip pat sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo yra teikiami tik tiems asmenims,
dėl kurių yra atliekamas tarnybinis patikrinimas, t. y. prokurorui. Taigi jokiems kitiems
asmenims teisė susipažinti su atlikto tarnybinio patikrinimo išvada ir tyrimo medžiaga
nėra numatyta. Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog į Etikos komisiją dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytos prokuroro veikos tyrimo (prokurorų padaryto
įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo, prokuroro vardą žeminančio poelgio, taip
pat kito Prokurorų etikos kodekso pažeidimo) gali kreiptis proceso dalyviai ar kiti asme106
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nys, jeigu prokuroro padarytas pažeidimas yra konstatuotas įsiteisėjusiu teismo sprendimu – dėl prokuroro proceso veiklos (4 p.), bet kuris asmuo, kuriam tapo žinomas toks
poelgis, – dėl prokuroro vardą žeminančio poelgio ar kito Prokurorų etikos kodekso pažeidimo, nesusijusio su prokuroro proceso veikla (5 p.). Taigi fizinio asmens pranešimas
gali būti tik vada tarnybiniam patikrinimui atlikti.
30. Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymi, jog ne
visa informacija, susijusi su prokuratūroje atliekamais vidiniais (tarnybiniais) patikrinimas,
yra nevieša. Pavyzdžiui, pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktą (2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII871 redakcija), informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigoje nustatytus tarnybinius
nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas priskiriama prie įstaigos interneto svetainėje skelbiamų duomenų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
taip pat yra pažymėjęs, jog duomenys apie kito asmens karjerą (darbo stažą), padarytus tarnybinius nusižengimus, patraukimą tarnybinėn atsakomybėn yra privati informacija (žr.,
pvz., 2014 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-333/2014). Teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje
numatyta, jog privati informacija – ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusi informacija. Atitinkamai Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatyme ypatingi duomenys apibrėžiami kaip duomenys, susiję su fizinio
asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens
teistumą (2 str. 8 d.). Taip pat pastebėtina, jog Komisijos, nagrinėjančios prokurorų galbūt
padarytus įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus, prokuroro vardą žeminančius
poelgius, kitus Etikos kodekso pažeidimus ir teikiančios išvadas, posėdžiai (su išimtimis)
yra vieši (Prokurorų etikos komisijos nuostatų 2, 34 p.). Prokurorų etikos komisijos nuostatų 50 punkte numatyta, jog generalinio prokuroro sprendimu apie tarnybinės nuobaudos
skyrimą prokurorui gali būti skelbiama viešai.
31. Kaip minėta, Aprašo 4.13 punkte prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio)
patikrinimo metu nustatytos aplinkybės priskiriamos prie neteikiamos informacijos, o
Aprašo 74 punkte nurodoma, kad pareiškėjams neteikiami duomenys apie tarnybinius
patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras. Dėmesys atkreiptinas į tai, jog Aprašo 4 punkte yra įtvirtintos pagrindinės Apraše
vartojamos sąvokos, t. y. Aprašo 4.13 punktas yra definicinė norma, skirta apibrėžti,
kas yra laikoma neteikiama informacija. Definicinėmis teisės normomis yra siekiama
apibendrinti (abstrahuoti) esmines daikto ar reiškinio savybes tam, kad tikslumo dėlei
būtų aiški įstatyme (teisės akte) vartojamų sąvokų reikšmė (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6022605/2012). Teisės teorijoje taip pat postuluojama, jog legalinės definicijos (definicinės
normos), kuriomis yra apibrėžiami terminai, užtikrina teisės terminijos dermę, kuri yra
teisėkūros juridinės technikos dalis. Definicinė teisės norma pirmiausia yra nukreipta
apibrėžti būtent tame teisės akte vartojamą sąvoką, kad tame pačiame teisės akte ji būtų
vartojama vieningai ir indikuotų tą patį apibrėžiamąjį reiškinį konkrečiame teisės akte
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A602-597/2013; 2017 m. kovo 30 d. sprendimą administraci107
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nėje byloje Nr. I-3-502/2017). Pažymėtina, jog žodis „aplinkybė“ pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną aiškintinas kaip „sąlyga, veikianti ar lemianti padėtį“, o žodis „duomuo“ – kaip „kas duota, kuo remiamasi, darant išvadas”. Teleologiniu ir lingvistiniu būdu
aiškinant kvestionuojamas Aprašo 4.13 ir 74 punktų dalis spręstina, jog šių normų ginčijamose dalyse iš esmės yra užfiksuota tapati (vienoda) prasmė.
32. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad Aprašo
4.13 punkte nurodytos vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės ir
Aprašo 74 punkte nurodomi duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine
atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras turi būti aiškinami sistemiškai su
Tarnybinio patikrinimo nuostatomis ir suprantami kaip betarpiškai susiję su duomenimis,
pateikiamais atlikus tarnybinį patikrinimą surašomoje motyvuotoje išvadoje dėl prokuroro
galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo. Vadinasi, neteikiama informacija Aprašo 4.13 punkto prasme ir duomenys Aprašo 74 punkto prasme siejami tik su tarnybinio patikrinimo
metu nustatytomis aplinkybėmis. Nustačius tai, jog išvada dėl prokuroro galbūt padaryto
tarnybinio pažeidimo yra teikiama tik prokurorui, taip pat tai, jog Aprašo 4.13 punkte nurodytos vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės ir Aprašo 74 punkte
nurodomi duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras turi būti suprantami kaip atlikus tarnybinį patikrinimą surašomoje motyvuotoje išvadoje dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo pateikiami duomenys, t. y. tarnybinio patikrinimo metu nustatytos aplinkybės,
yra pagrindas vertinti, jog Aprašo 4.13 ir 74 punktuose (ginčijamas teisės normas kvestionuojama apimtimi aiškinant išvados dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo
pateikimo kitam asmeniui kontekste) yra pateikiama detalesnė ir tikslesnė informacija dėl
tarnybinio patikrinimo išvadų teikimo suinteresuotiems asmenims, o ne sukuriamas naujas teisinis reguliavimas ar apribojama asmenų teisė gauti informaciją, inter alia informaciją
apie tarnybinio patikrinimo pradėjimą, nutraukimą ir užbaigimą.
33. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir Aprašo 4.13 ir 74 punktus kvestionuojama apimtimi aiškindama išvados dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo
pateikimo kitam asmeniui kontekste, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Aprašo
4.13 punktas ta apimtimi, kuria prie neteikiamos informacijos priskiriamos prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, ir 74 punktas
ta apimtimi, kuria numatyta, kad duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su
tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras pareiškėjams neteikiami, atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą, Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalį,
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą
pagarbos asmens teisėms ir laisvėms teisėkūros principą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. I-3 patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūro108
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je aprašo (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. spalio 3 d. įsakymo
Nr. I-198 redakcija) 4.13 punktas ta apimtimi, kuria prie neteikiamos informacijos priskiriamos prokuratūroje atlikto vidinio (tarnybinio) patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, ir 74 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad duomenys apie tarnybinius patikrinimus ir kitas su tarnybine atsakomybe susijusias vidaus administravimo procedūras
pareiškėjams neteikiami, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui,
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte (2009 m. birželio 11 d. įstatymo
Nr. XI-283 redakcija) įtvirtintam įstatymo viršenybės principui bei Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintam pagarbos asmens
teisėms ir laisvėms teisėkūros principui.
Sprendimas neskundžiamas.

1.8. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 13, 14, 15, 18 ir 20 punktų
teisėtumo
Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 18 punkte nustatyta, kad stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir
vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose visą parą teikiamos, užtikrinant, kad būtų suteiktos ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šios radiologijos paslaugos: rentgenodiagnostiniai tyrimai; ultragarsiniai tyrimai; kompiuterinės tomografijos tyrimai (gali
būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga). Pagal Aprašo
20 punktą stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose
asmens sveikatos priežiūros įstaigose visą parą teikiamos, užtikrinant, kad būtų suteiktos
ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šios radiologijos paslaugos: rentgenodiagnostiniai tyrimai; ultragarsiniai tyrimai; kompiuterinės tomografijos tyrimai; magnetinio
rezonanso tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga); mamografijos tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita asmens
sveikatos priežiūros įstaiga) (21 punktas).
Aprašo 18 ir 20 punktų teisėtumas tiriamas ta apimtimi, kuria yra reguliuojama
asmens sveikatos priežiūros įstaigos laisvė sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis dėl radiologinių paslaugų teikimo, numatant ribotą sąrašą tyrimų,
dėl kurių tokias sutartis sudaryti yra leidžiama. Šiuose punktuose yra išdėstytos stacionarinėse antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose teiktinos radiologijos paslaugos ir nurodyta, kad dalis šių
paslaugų gali būti teikiamos pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų įstaigomis (22 punktas).
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rinkai yra taikomi griežtesni reglamentavi109
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mo standartai negu kitose ūkinės veiklos srityse. Tiriamu teisiniu reguliavimu yra įtvirtinamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad pacientams gydymas būtų teikiamas operatyviai ir efektyviai – toje pačioje įstaigoje, išvengiant atvejų, kada stacionariai gydomam
pacientui dėl tyrimo būtina vykti į kitą įstaigą. Šie reikalavimai visiems subjektams taikytini lygiais pagrindais ir yra pateisinami su sveikatos apsauga susijusiais viešaisiais interesais (26 punktas).
Diferencijavimas, kurios radiologijos paslaugos gali būti teikiamos pagal sutartis
su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, yra grindžiamas legitimiu siekiu užtikrinti operatyvų paslaugų teikimą ir yra nulemtas brangios įrangos riboto prieinamumo
ir teikiamų paslaugų sudėtingumo. Šio diferencijavimo faktinis pagrindas yra reikšmingi
ūkio subjektų skirtumai – pajėgumai teikti specifines paslaugas. Šie reikalavimai vienodai taikomi tiek viešiesiems, tiek privatiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų rinkoje
veikiantiems subjektams, todėl tai negali būti laikoma nepagrįstu ūkio subjektų diskriminavimu. Siekiant, kad stacionariai gydomam asmeniui radiologijos tyrimas būtų atliktas
operatyviai ir efektyviai, išdėstytos aplinkybės pagrindžia tiriamose nuostatose įtvirtintą
teisinį reguliavimą ir patvirtina, jog yra proporcinga įtvirtinti reikalavimą, kad paslauga
teikiama toje pačioje įstaigoje, kurioje jis gydomas (30 punktas).
Sveikatos apsaugos ministras Aprašo 13, 14, 15, 18 ir 20 punktais tinkamai įgyvendino iš Konstitucijos 53 straipsnio kylančius reikalavimus, nepažeidė konstitucinių ūkinės
veiklos laisvės, teisinės valstybės ir proporcingumo principų ir Sveikatos sistemos įstatymo
86 straipsnio reikalavimų (42 punktas).
Administracinė byla Nr. I-10-822/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00007-2018-6
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 6.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. birželio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramutės
Ruškytės, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjo Remigijaus Žemaitaičio atstovei advokato padėjėjai Gintai
Staugienei, atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovams
Donatui Paruliui, Ingai Cechanovičienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 13, 14, 15 punktai, toje apimtyje, kurioje numatomas reikalavimas as110
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mens sveikatos priežiūros įstaigai turėti medicinos prietaisus, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 53 straipsniui, konstituciniams ūkinės veiklos laisvės, teisinės
valstybės ir proporcingumo principams; ar šio aprašo 18 ir 20 punktai, toje dalyje, pagal
kurią yra apribojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos laisvė sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl radiologinių paslaugų teikimo, numatant ribotą sąrašą tyrimų, dėl kurių tokias sutartis sudaryti yra leidžiama, neprieštarauja
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 86 straipsniui, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 53 straipsniui ir konstituciniams ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės ir
proporcingumo principams.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Žemaitaitis kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar 1) Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
reikalavimų aprašo (toliau – ir Aprašas) 13, 14, 15 punktai, toje dalyje, kurioje numatomas reikalavimas asmens sveikatos priežiūros įstaigai turėti medicinos prietaisus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsniui ir konstituciniams ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės ir proporcingumo principams; 2) ar šio aprašo 18
ir 20 punktai, toje dalyje, pagal kurią yra apribojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos laisvė sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ir
ASPĮ) dėl radiologinių paslaugų teikimo, numatant ribotą sąrašą tyrimų, dėl kurių tokias sutartis sudaryti yra leidžiama (t. y. pagal 18.3 ir 20.4, 20.5 punktus), neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 86 straipsniui, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 53 straipsniui ir konstituciniams ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės
ir proporcingumo principams. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, pareiškėjas nurodė ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Aprašo 13, 14 ir
15 punktai nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms radiologijos paslaugas, numatant, kokius medicinos prietaisus jos privalo turėti, priklausomai nuo to, ar įstaiga teikia stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar tretinio. Iš šių normų formuluotės yra neaišku, kokia nuosavybės ar valdymo
forma įstaiga turi turėti nurodytus prietaisus, tačiau iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Sveikatos apsaugos ministerija) pozicijos bei esamos praktikos galima daryti prielaidą, kad iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra reikalaujama
šiuos prietaisus turėti nuosavybės teise.
2. Aprašą lydinčiuose dokumentuose nepateikta jokių objektyvių priežasčių, kodėl siekiama įvesti tokius ribojimus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų teisės sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl radiologinių paslaugų
teikimo konkrečiais medicininiais preparatais, taip pat, nepateikta jokių paaiškinimų, ką
reiškia nurodytų normų formuluotė „privalo turėti“. Aprašu yra nepagrįstai reikalaujama
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turėti minėtą įrangą ir apribojama laisvė sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis dėl radiologinių paslaugų teikimo, numatant ribotą sąrašą tyrimų,
dėl kurių tokias sutartis sudaryti yra leidžiama.
3. Sudarydama sutartis su kitomis įstaigomis asmens sveikatos priežiūros įstaiga
gali gauti paslaugas už tinkamą kainą ir užtikrinti aukščiausio kokybės lygio paslaugas be
papildomų valstybės ir privačių investicijų, kurių reikėtų, jei ligoninė turėtų nuosavybės
teise įsigyti konkrečius prietaisus.
4. Taip pat nėra aišku, kokiu pagrindu tiriamomis nuostatomis siekiama numatyti diferencijuotus reikalavimus dėl radiologijos paslaugų teikimo stacionarines antrinio
ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms. Paslaugas, kurias leidžiama teikti pagal sutartis su kitomis įstaigomis, diferencijuojamos neaiškiais pagrindais, kadangi ir vienos, ir kitos yra brangios,
jas teikiant yra reikalingas aukštos kvalifikacijos personalas. Aprašas nepagrįstai riboja teisę sudaryti sutartis su kitais sveikatinimo veiklos subjektais, kuri yra įtvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (toliau – Sveikatos sistemos įstatymas)
86 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 53 straipsnį, valstybė, turinti pareigą sukurti visuomenės solidarumu pagrįstą sveikatos priežiūros finansavimo viešosiomis lėšomis sistemą, privalo pasirūpinti ir tuo, kad šios lėšos
būtų naudojamos atsakingai ir racionaliai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2013 m. gegužės 16 d. nutarimas, 2014 m. vasario 26 d. sprendimas).
6. Aprašas neužtikrina valstybės konstitucinės funkcijos rūpintis žmonių sveikata
vykdymą ir tinkamą prigimtinės žmogaus teisės į kuo geresnę sveikatą ir teisės į sveikatos priežiūrą įgyvendinimą, nes nepagrįstai apriboja asmens sveikatos priežiūros įstaigos ūkinę veiklą, nustatydamas veiklos ribojimo kriterijus ne įstatymu, kaip to reikalauja
konstitucinis ūkinės laisvės principas, o įgyvendinamaisiais teisės aktais.
7. Be to, Aprašas nepagrįstai numato skirtingus reikalavimus ambulatorines, stacionarines antrinio lygio ir stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, siekiančioms teikti radiologijos paslaugas. Abejotina,
ar numatyti reikalavimai yra proporcingi. Sveikatos apsaugos ministerija nėra pateikusi objektyvių duomenų, kodėl būtent tokiu reguliavimu siekiama užtikrinti tinkamą radiologijos paslaugų teikimą, neįmanoma patikrinti tokio reguliavimo proporcingumo.
Numatomo reguliavimo tikslo – užtikrinti tinkamos kokybės radiologijos paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku, galima pasiekti ir kitomis, ūkinę veiklą mažiau ribojančiomis
priemonėmis.
II.
8. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 13, 14, 15, 18 ir
20 punktus pripažinti teisėtais.
9. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad pareiškėjas netinkamai interpretuoja
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Reikalavimų aprašo ginčijamų nuostatų taikymą. Jos buvo parengtos, siekiant reglamentuoti ne tik ambulatoriškai teikiamas radiologijos paslaugas, bet ir radiologijos paslaugas,
teikiamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.
10. Reikalavimų aprašo 13 punkte nėra nurodyta, kokia forma radiologijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti medicinos prietaisą, todėl pareiškėjo teiginys, kad prietaisus ji turi turėti išimtinai nuosavybės forma yra
neteisingas. Ginčijama Aprašo nuostata taip pat taikoma visoms įstaigoms, jų jokia forma nediferencijuojant, todėl visi subjektai, norintys teikti radiologijos paslaugas, minėtame punkte nurodytą įrangą privalo turėti. Analogiškai Aprašo 14 ir 15 punktuose
nenumatyta, kokia forma asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti medicinos
priemones (prietaisus), todėl pareiškėjo teiginiai, kad prietaisus jos turi būti įgijusios išimtinai nuosavybės teise yra neteisingi.
11. Atsakovas nurodė, kad, be kita ko, vadovaujantis Sveikatos sistemos 49 straipsnio 2 dalimi, darytina išvada, kad efektyviam sveikatos priežiūros paslaugų lygių veikimui būtini Sveikatos apsaugos ministerijai nustatyti paslaugų teikimo tinkamumo ir
priimtinumo reikalavimai, kurie ir įtvirtinti Aprašo 14 ir 15 punktuose. Pareiškėjas nepateikė pagrįstų argumentų, kad nustatytasis reguliavimas nesiekia racionaliai naudoti sveikatos priežiūros sistemai skiriamas lėšas, todėl tiriamos nuostatos neprieštarauja
Konstitucijos 53 straipsniui ir konstituciniams ūkinės laisvės, teisinės valstybės ir proporcingumo principams.
12. Pareiškėjas taip pat ginčija tai, kad stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ ir vieno profilio specializuotas stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ visą parą teikiami, užtikrinant,
kad būtų suteiktos ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, kompiuterinės tomografijos tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita ASPĮ), o stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ, visą parą teikiami,
užtikrinant, kad būtų suteiktos ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, magnetinio
rezonanso tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita ASPĮ) ir mamografijos
tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita ASPĮ), o šios ASPĮ kompiuterinės
tomografijos tyrimų teikimą privalo užtikrinti savarankiškai. Apraše asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms yra suteikta galimybė užtikrinti radiologijos paslaugų teikimą pagal sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga neprieštarauja Sveikatos sistemos
įstatymo 86 straipsniui, ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės principams. Nėra efektyvu leisti visus radiologinius tyrimus, net ir tokius rutininius radiologinius tyrimus, kaip
rentgenodiagnostinis, ultragarsinis tyrimai, užtikrinti pagal sutartis su kitomis įstaigomis, nes ambulatoriškai gydomi pacientai būtų priversti vykti į kitą įstaigą jų atlikti ir
vėliau grįžti atgal, taip pacientai patirtų didelius laiko sąnaudų ir finansinius nuostolius, o
stacionare gydomiems pacientams prireikus atlikti tyrimus, tektų juos pervežti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, su kuria yra sudaryta sutartis dėl tokių tyrimų atlikimo.
Toks reglamentavimas, kai leidžiama minėtus tyrimus užtikrinti pagal sutartis su kitomis
asmens sveikatos priežiūros įstaigomis galėtų turėti neigiamų pasekmių ateityje, be kita
ko, ir lemti kainos už šių paslaugų teikimą padidėjimą.
13. Dėl teisėkūros proceso viešumo rengiant Aprašą atsiliepime pažymima, kad
rengiant tiriamą teisinį reguliavimą sveikatos apsaugos ministerija suinteresuotus visuomenės atstovus bei Lietuvos Respublikos Seimą informavo, kad pakeitimai rengti at113
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sižvelgiant, be kita ko, į valstybinių institucijų ir visuomenės atstovų nuomonės dėl radiologijos paslaugų teikimo problemų. Aprašo pakeitimo projektą rengusi darbo grupė
padarė išvadas, kad III lygio stacionarinėms radiologijos paslaugoms turi būti taikomas
reikalavimas, kad įstaigoje visą parą įstaigoje turi būti gydytojas radiologas ir radiologijos
technologas, visą parą įstaigoje turi būti užtikrinamas rentgenodiagnostinių, ultragarsinių, kompiuterinės tomografijos tyrimų atlikimas.
14. II lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos ne visada turi galimybių užtikrinti reikalavimą, kad gydytojas radiologas dirbtų įstaigoje visą parą ir atitinkamai nustatyta, kad Visą parą įstaigoje
užtikrinamas rentgenodiagnostinių, ultragarsinių ir kompiuterinės tomografijos tyrimų
atlikimas, tačiau kompiuterinės tomografijos tyrimai gali būti atliekami kitoje įstaigoje
pagal sutartį.
15. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, taip pat gauta Konkurencijos tarybos nuomonė, nurodanti, kad
vertinant konkurencijos teisės taikymą nagrinėjamu atveju, sveikatos priežiūros paslaugos yra faktiškai parduodamos ir nagrinėjamų paslaugų teikimas gali būti laikomas ūkine
veikla, o jas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos – ūkio subjektais Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) prasme.
16. Vertinant rinkos apibrėžimą, konstatavo, kad šiuo atveju pareiškėjas ginčija skirtumus stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų
atžvilgiu ir nėra poreikio apibrėžiant rinką įtraukti ambulatorines paslaugas. Paprastai
vartotojai (pacientai), kurie siekia gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, patys iš esmės negali rinktis kokio lygio (antrinio ar tretinio) paslaugos jiems turi
būti suteiktos, kadangi siuntimą išduoda gydytojas, kuris taip pat turi laikytis siuntimų
tvarkos. Antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų pakeičiamumas gali būti
ribotas, tačiau Konkurencijos taryba, neatlikusi tyrimo, negali pateikti kategoriškos išvados ar šių lygių paslaugos tikrai sudarytų atskiras prekės rinkas.
17. Pagal Konstitucijos 29, 53 straipsnių nuostatas, Sveikatos apsaugos ministerija
turi imtis pagrįstų, protingų ir proporcingų priemonių tam, kad būtų sukurta sveikatos
priežiūros įstaigų infrastruktūra, kuri veiktų taip, jog visiems pacientams būtų prieinamos kokybiškos paslaugos. Jeigu teismas nustatytų, kad ambulatorines ir stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir antrinio bei tretinio lygio paslaugas teikiantys
ūkio subjektai neveikia toje pačioje atitinkamoje rinkoje, tuomet Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies prasme nebūtų pagrindo teigti, kad gali atsirasti konkurencijos
sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams – tokie ūkio
subjektai vienas su kitu nekonkuruoja. Tačiau, jeigu nagrinėjamas paslaugas teikiančios
įstaigos būtų pripažintos kaip esantys toje pačioje atitinkamoje rinkoje veikiantys ūkio
subjektai, tuomet atitinkamai reikėtų vertinti, ar ginčijamu reguliavimu viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar kitoks sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja
atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.
18. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, viešojo administravimo subjektų veiksmai diskriminuojant ir privilegijuojant ūkio subjektus, taip sudarant skirtingas konkurencijos sąlygas, nelaikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
reikalavimų pažeidimu, jei skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant
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Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Ši Konkurencijos įstatymo nuostata turi
būti aiškinama kaip nurodanti atvejus, kuomet viešojo administravimo subjektas neturi diskrecijos pasirinkti tam tikrą elgesio modelį, o, priimdamas konkretų sprendimą
(aktą), paprasčiausiai vykdo iš įstatymo kylantį imperatyvų reikalavimą. Atitinkamai,
jei Teismas šiuo atveju nustatytų, kad ginčijamomis Įsakymo nuostatomis buvo sukurti konkurencijos ribojimai, turėtų būti įvertinta, ar tokie ribojimai yra lemti įstatymų
reikalavimų.
19. Pareiškėjo ginčijamas reguliavimas taip pat galėtų būti vertinamas atitikties
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies atžvilgiu. Viešojo administravimo subjektai,
paisydami pareigos užtikrinti sąžiningą konkurenciją, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ūkinės veiklos reguliavimo srityje, privalo siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas ūkio subjektų veiksmingai konkurencijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
(toliau – ir Konstitucinis Teismas) savo praktikoje yra nurodęs, jog ūkinės laisvės ribojimai turi būti įtvirtinti įstatyme; įstatyme nustatyti ūkinės veiklos draudimai turi būti
pagrįsti, adekvatūs siekiamam tikslui, nediskriminaciniai, aiškiai suformuluoti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
20. Byloje yra tiriama, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 13, 14, 15 punktai, toje apimtyje, kurioje numatomas reikalavimas asmens sveikatos priežiūros įstaigai turėti medicinos prietaisus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsniui, konstituciniams ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės ir proporcingumo principams; ar šio
aprašo 18 ir 20 punktai, toje dalyje, pagal kurią yra apribojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos laisvė sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl
radiologinių paslaugų teikimo, numatant ribotą sąrašą tyrimų, dėl kurių tokias sutartis
sudaryti yra leidžiama, neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo
86 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsniui ir konstituciniams ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės ir proporcingumo principams.
IV.
Dėl Aprašo 18 ir 20 punktų teisėtumo
21. Aprašo 18 punkte nustatyta, kad stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir vieno profilio
specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose visą parą teikiamos, užtikrinant, kad būtų suteiktos ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šios radiologijos paslaugos: rentgenodiagnostiniai tyrimai; ultragarsiniai tyrimai; kompiuterinės tomografijos tyrimai (gali būti užtikri115
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nami ir pagal sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga). Pagal Aprašo 20 punktą
stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose visą parą teikiamos, užtikrinant, kad būtų suteiktos ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šios radiologijos paslaugos: rentgenodiagnostiniai tyrimai; ultragarsiniai tyrimai; kompiuterinės tomografijos tyrimai; magnetinio rezonanso tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros
įstaiga); mamografijos tyrimai (gali būti užtikrinami ir pagal sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga).
22. Nagrinėjamoje byloje Aprašo 18 ir 20 punktų teisėtumas tiriamas ta apimtimi,
kuria yra reguliuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos laisvė sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl radiologinių paslaugų teikimo, numatant ribotą sąrašą tyrimų, dėl kurių tokias sutartis sudaryti yra leidžiama. Šiuose punktuose yra išdėstytos stacionarinėse antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose teiktinos radiologijos paslaugos ir nurodyta, kad dalis šių paslaugų gali būti teikiamos pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų įstaigomis.
23. Konstitucinis teisinės valstybės principas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, ir teisės aktų hierarchijos reikalavimą, iš kurio kyla įstatymų
viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principas (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą). Konstitucija draudžia žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios
teisės aktais, taip pat žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (žr., pvz.,
Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d., 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimus ir kt.).
Konstitucinėje jurisprudencijoje yra pažymėta, kad tais atvejais, kai Konstitucijoje nereikalaujama tam tikrus joje nurodytus santykius reguliuoti būtent įstatymu ir kai pagal
Konstituciją tokių santykių reguliavimas nėra priskirtas kitų valstybės valdžią vykdančių institucijų išimtinei kompetencijai, įstatymų leidėjas gali įstatyme nustatyti, kad tam
tikrus santykius reguliuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (žr., pvz., Konstitucinio
Teismo 2007 m. gegužės 5 d., 2014 m. gegužės 9 d. nutarimus).
24. Riboti asmens teises ir laisves, taip pat ir Konstitucijos 46 straipsnyje numatytą ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei
laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio
proporcingumo principo. Nors tam tikri ūkinės veiklos santykiai gali būti reguliuojami
tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti – žemesnės galios poįstatyminiais
teisės aktais, tačiau nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus,
darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės
pažeidimus pagal Konstituciją galima tik įstatymu; taigi tik įstatymu galima nustatyti ir
esminį poveikį ūkinei veiklai galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios
turi būti taikomos, kai nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi
(žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m.
sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimus). Pažymėtina, kad abejonės Aprašo teisėtumu pareiškime grindžiamos nurodant, kad ūkinę veiklą nepagrįstai varžant žemesniu nei
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įstatymo lygmens aktu yra pažeidžiamas ūkinės veiklos laisvės principas. Atsižvelgiant į
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išdėstytą teisinės valstybės principo turinio aiškinimą, pagal kurį nepagrįstai varžyti ūkinės veiklos laisvę žemesniu nei įstatymo lygmens
aktu draudžia konstitucinis teisinės valstybės principas, darytina išvada, kad šis pareiškėjo argumentas pagrindžia abejones dėl tiriamų Aprašo nuostatų atitikties ne ūkinės veiklos laisvės principui, o teisinės valstybės principui. Dėl to Aprašo atitiktis ūkinės veiklos
laisvės principui toliau netiriama, o vertinant pareiškėjo argumentą dėl to, ar teisėtai radiologijos paslaugų teikimas sureguliuotas žemesnės galios nei įstatymo aktu, šioje byloje
tiriama ginčijamų Aprašo nuostatų atitiktis konstituciniam teisinės valstybės principui.
25. Šiuo aspektu yra reikšminga, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla yra
specifinė ūkinė veikla tiek dėl savo paslaugų pobūdžio, tiek dėl įstatymais įtvirtinto šios
veiklos reguliavimo modelio. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad sveikatos priežiūros įstaigų veikla yra susijusi su vienos svarbiausių prigimtinių žmogaus teisių įgyvendinimu, todėl ji turi būti valstybės reguliuojama ir prižiūrima. Pagal Konstituciją valstybė privalo ūkinę veiklą šioje srityje reguliuoti taip, kad, nepaneigdama konstitucinių
vertybių, kuriomis grindžiamas tautos ūkis, – privačios nuosavybės teisės, asmens ūkinės
veiklos laisvės ir iniciatyvos, – užtikrintų deramą savo konstitucinės funkcijos rūpintis
žmonių sveikata vykdymą ir tinkamą prigimtinės žmogaus teisės į kuo geresnę sveikatą
ir teisės į sveikatos priežiūrą įgyvendinimą (Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d.
nutarimas).
26. Medicinos priemonių naudojimas yra detaliai reguliuojamas, be kita ko,
Sveikatos sistemos įstatymo 592 straipsnio nuostatomis, kurio 2 dalyje nurodyta, kad
medicinos priemonės turi būti naudojamos šio įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rinkai yra taikomi griežtesni reglamentavimo standartai negu kitose ūkinės veiklos srityse. Tiriamu teisiniu reguliavimu yra įtvirtinamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad pacientams gydymas būtų
teikiamas operatyviai ir efektyviai – toje pačioje įstaigoje, išvengiant atvejų, kada stacionariai gydomam pacientui dėl tyrimo būtina vykti į kitą įstaigą. Šie reikalavimai visiems
subjektams taikytini lygiais pagrindais ir yra pateisinami su sveikatos apsauga susijusiais
viešaisiais interesais. Dėl šių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ypatumų Aprašo 18 ir
20 punktuose įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti laikomas iš esmės suvaržančiu
ūkinės veiklos laisvę, o jame numatyti reikalavimai gali būti nustatomi žemesnio lygmens
negu įstatymo, t. y. norminiu administraciniu aktu.
27. Kitas šioje byloje nagrinėjamas teisinės valstybės principo elementas yra teisės
aktams keliamas aiškumo ir suprantamumo reikalavimas. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, inter alia (be kita ko) šiuos: kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, ko iš
jų reikalauja teisė, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas
turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios,
turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2013 m. vasario
15 d., 2017 m. kovo 15 d. nutarimai).
28. Kartu pažymėtina, kad tiriamos Aprašo 18 ir 20 punktų nuostatos yra suformuluotos tiksliai ir nedviprasmiškai – iš jų turinio yra aišku kada ir kurioms asmens
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sveikatos priežiūros įstaigoms leidžiama sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis dėl radiologinių paslaugų teikimo. Kadangi šie reikalavimai išdėstyti konkrečiai, nėra pagrindo pripažinti, kad Aprašo 18 ir 20 punktai neatitinka iš teisinės
valstybės principo kylančio reikalavimo teisės aktuose įtvirtinamas normas formuluoti
aiškiai ir suprantamai.
29. Taip pat nagrinėjamame sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reguliavimo
kontekste turi būti paisoma reikalavimo nepagrįstai netaikyti diferencijuotų reikalavimų
analogiškose situacijose ir konstitucinio proporcingumo principo, pagal kurį įstatymuose, taip pat ir norminiuose administraciniuose teisės aktuose, numatytos priemonės turi
atitikti siekiamus visuomenei būtinus ir konstituciškai pagrįstus tikslus (Konstitucinio
Teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog konstituciniai teisingumo ir proporcingumo principai yra neatsiejami nuo
konstitucinio teisinės valstybės principo, yra konstitucinio teisinės valstybės principo
elementai. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: inter alia nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus, privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip
pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos
demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems
tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių
labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.,
2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 2 d., 2014 m. balandžio 14 d. ir kt. nutarimai).
30. Iš tiriamų Aprašo nuostatų turinio ir sistemiškai vertinamo ginčo santykių teisinio reguliavimo galima matyti, kad diferencijavimas, kurios radiologijos paslaugos gali
būti teikiamos pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, yra grindžiamas legitimiu siekiu užtikrinti operatyvų paslaugų teikimą ir yra nulemtas brangios
įrangos riboto prieinamumo ir teikiamų paslaugų sudėtingumo. Šio diferencijavimo faktinis pagrindas yra reikšmingi ūkio subjektų skirtumai – pajėgumai teikti specifines paslaugas. Šie reikalavimai vienodai taikomi tiek viešiesiems, tiek privatiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų rinkoje veikiantiems subjektams, todėl tai negali būti laikoma
nepagrįstu ūkio subjektų diskriminavimu. Siekiant, kad stacionariai gydomam asmeniui
radiologijos tyrimas būtų atliktas operatyviai ir efektyviai, išdėstytos aplinkybės pagrindžia tiriamose nuostatose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir patvirtina, jog yra proporcinga
įtvirtinti reikalavimą, kad paslauga teikiama toje pačioje įstaigoje, kurioje jis gydomas.
31. Pareiškime abejonės tiriamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijos
53 straipsniui grindžiamos nurodant, kad Aprašo nuostatos trukdo sveikatos apsaugos sistemai veikti efektyviai bei racionaliai naudojant valstybines lėšas. Konstitucijos
53 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos
medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. Konstitucinio Teismo
jurisprudencijoje aiškinant šio straipsnio turinį pažymima, kad įgyvendinant konstitucinę valstybės priedermę rūpintis žmonių sveikata, be kita ko, užtikrinti medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, turi būti sukurta veiksminga sveikatos apsaugos sistema, sudarytos deramos sąlygos jai veikti (Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d.
nutarimas).
32. Sveikatos priežiūros, kaip ūkinės veiklos srities, specifiką lemia ir tai, kad dau118
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gelis sveikatos priežiūros paslaugų yra finansuojama iš viešųjų lėšų, kurios gali būti sukaupiamos ir įstatymų leidėjui pasirinkus privalomąjį sveikatos draudimą. Valstybė, turinti pareigą sukurti visuomenės solidarumu pagrįstą sveikatos priežiūros finansavimo
viešosiomis lėšomis sistemą, pagal Konstituciją, inter alia konstitucinį atsakingo valdymo
principą, privalo pasirūpinti ir tuo, kad šios lėšos būtų naudojamos atsakingai ir racionaliai. Saistomas pareigos užtikrinti racionalų ribotų privalomojo sveikatos draudimo lėšų
paskirstymą sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, įstatymų leidėjas gali
nustatyti šių paslaugų finansavimo sąlygas ir apribojimus, inter alia tokią šių lėšų paskirstymo tvarką, pagal kurią jos būtų skiriamos tik tų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų
teikimo išlaidoms apmokėti, kurios su valstybės įgaliota institucija įstatymo nustatytomis
sąlygomis būtų sudariusios atitinkamą sutartį dėl iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų
finansuojamų paslaugų teikimo. Tokių sutarčių sudarymo tvarka turėtų būti grindžiama
objektyviais, iš anksto žinomais nediskriminaciniais kriterijais, kuriais nebūtų paneigta sąžiningos konkurencijos laisvė, kiti Konstitucijoje įtvirtinti Lietuvos ūkio principai
(Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas).
33. Vertinant Aprašo 18 ir 20 punktų nuostatų atitikti Konstitucijos 53 straipsniui
pažymėtina, kad pagal šį straipsnį valstybės sveikatos politiką formuojančios ir įgyvendinančios valstybės institucijos, be kita ko, turi sudaryti sąlygas, kad sveikatos priežiūros
paslaugos būtų visiems realiai prieinamos, taigi kad būtų sukurta reikiama infrastruktūra
ir veiktų tiek ir taip paskirstytų įvairias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų
(tarp jų valstybinių), kad veiksmingą medicinos pagalbą bei kitas sveikatos priežiūros
paslaugas būtų galima gauti laiku; prižiūrėti sveikatinimo veiklą, kontroliuoti sveikatos
priežiūros paslaugų ir vaistų kokybę (Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas). Aprašo 18 ir 20 punktuose įtvirtintu modeliu, pagal kurį ne visas šiuose punktuose paminėtas radiologijos paslaugas leidžiama teikti pagal sutartį su kita asmens
sveikatos priežiūros įstaiga, yra įgyvendinama konstitucinė prievolė sukurti reikiamą
infrastruktūrą, kurią eksploatuojant sveikatos paslaugos būtų teikiamos veiksmingai ir
laiku. Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, tiriamas Aprašo 18 ir 20 punktų reikalavimas yra pateisinamas su viešu interesu susijusiais sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, veiksmingumo siekiais. Atsižvelgiant į tai, kas nagrinėta, konstatuotina, kad
Aprašo 18 ir 20 punktais yra tinkamai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Konstitucijos
53 straipsnio reikalavimai.
34. Pareiškime taip pat nurodoma, kad atsakovas nepagrindė pasirinktų ūkinės veiklos suvaržymų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad
dėl specifinės, specialių žinių reikalaujančios reglamentavimo srities teisminei kontrolei ir
patikros apimčiai esant sudėtingai, iš teisėkūros subjekto, atsižvelgiant į konkrečios teisinės
priemonės (priimamų teisės normų) pobūdį ir reglamentavimo sritį, gali būti reikalaujama pakankamai detaliai paaiškinti priimamas teisines priemones, pateikiant objektyviais ir
pakankamais duomenimis (faktais) apibūdintą reglamentuojamos srities situacijos analizę,
kuri atskleistų priimamo teisės akto (teisės normų) teisines bei faktines prielaidas, numatomo teisinio reguliavimo poveikį reglamentuojamiems santykiams (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI6-502/2017). Kaip buvo minėta, Aprašo 18 ir 20 punktuose įtvirtintus reikalavimus pagrindžia tikslas užtikrinti operatyvų paslaugų teikimą. Atsakovė pagrindė pasirinktą priemonę
objektyviomis aplinkybėmis, t. y. brangios įrangos ribotu prieinamumu ir teikiamų paslau119
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gų sudėtingumu, todėl nagrinėjamoje byloje vykdant norminio administracinio akto teisminę kontrolę yra įmanoma visapusiškai, objektyviai ir teisingai patikrinti jo teisėtumą ir
nėra pagrindo pripažinti esant esminius ginčijamo teisinio reguliavimo motyvavimo, konkrečių teisinių nuostatų pagrindimo trūkumus.
35. Vertinant, ar Aprašo 18 ir 20 punktais nėra suvaržoma Sveikatos sistemos įstatymo 86 straipsnyje įtvirtinta įmonių ir įstaigų teisė įstatymų nustatyta tvarka sudaryti
sveikatinimo veiklos sutartis, atsižvelgtina į šios teisės turinį, išdėstytą Sveikatos sistemos
įstatyme ir sisteminį teisės aiškinimą. Sveikatos sistemos įstatymo 86 straipsnyje yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės ir įstaigos turi teisę: šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sveikatinimo veiklos sutartis; šio įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka steigti sveikatos fondus; įstatymų nustatyta tvarka steigti asmens
ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, įkurti savo padalinius, atliekančius sveikatos
priežiūrą; organizuoti sveikatos programų rengimą ir finansuoti jų įgyvendinimą iš savo
įsteigtų sveikatos fondų ar kitų teisėtai įgytų lėšų. Įmonės ir įstaigos gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja šiam ir kitiems įstatymams bei steigimo dokumentams.
36. Sveikatinimo veiklos sutartys yra apibrėžiamos Sveikatos sistemos įstatymo
58 straipsnyje, pagal kurį šios sutartys sudaromos valstybės ar savivaldybių ir kitų subjektų sveikatos programoms vykdyti bei sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Sveikatos
sistemos įstatymo 86 straipsnyje nurodyta, kad teisė sudaryti sveikatinimo veiklos sutartis yra įgyvendinama šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu sveikatos apsaugos ministerija privalo
nustatyti nustato sveikatos priežiūros tinkamumo ir priimtinumo reikalavimus. Šia nuostata Sveikatos apsaugos ministerijai, be kita ko, vadovaujantis principu lex specialis derogat legi generali (speciali norma turi taikymo pirmenybę prieš bendrą normą), yra deleguojama teisė detalizuoti tvarką, pagal kurią sudaromos sveikatinimo veiklos sutartys.
Sveikatos sistemos įstatymo 86 straipsnis nekelia reikalavimo asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms užtikrinti besąlyginę galimybę sudaryti sveikatinimo veiklos sutartis – priešingai, jame nustatoma, kad ši teisė įgyvendinama pagal nustatytą tvarką. Apraše įtvirtinus
dalį šios tvarkos yra sukuriama ne teisės normų kolizija, o naudojant specialią normą yra
detalizuojama įstatyme įtvirtinta bendroji taisyklė. Sistemiškai vertinant įstatymuose ir
Apraše įtvirtintą teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad sveikatos apsaugos ministras turėjo įgaliojimus reglamentuoti, kurios radiologijos paslaugos yra teiktinos pagal sutartis
su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bei šią teisę įgyvendino tinkamai vykdydamas konstitucinę priedermę rūpintis žmonių sveikata ir efektyviai realizuoti konstitucinę asmens teisę į kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą.
Dėl Aprašo 13, 14, 15 punktų teisėtumo
37. Aprašo 13, 14, 15 punktuose numatyta, kad radiologijos paslaugas teikiančios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti radiologijos paslaugoms teikti reikalingą
atitinkamą medicinos prietaisą (-us) – rentgeno diagnostikos įrangą ir (ar) mamografą, ir
(ar) ultragarso aparatą, ir (ar) kompiuterinį tomografą, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografą, ir (ar) pozitronų emisijos tomografą, ir (ar) kitą branduolinės medicinos diagnostinę
įrangą, ir (ar) kaulų densitometrą, ir (ar) termografinę diagnostikos įrangą (Aprašo 13 p.).
Stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens svei120
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katos priežiūros įstaigos ir vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti stacionarią
rentgenodiagnostikos įrangą (konvencinės rentgenografijos, rentgenoskopijos tyrimams atlikti); diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu (Aprašo
14 p.). Stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti Aprašo 14 punkte nurodytas medicinos
priemones (prietaisus); kompiuterinį tomografą (Aprašo 15 p.).
38. Aprašo 13, 14, 15 punktų teisėtumas nagrinėjamoje byloje tiriamas toje dalyje, kuria jie įtvirtina reikalavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigai turėti medicinos
prietaisus. Pareiškime abejonės šių nuostatų teisėtumu grindžiamos prielaida, kad šiuose punktuose yra keliamas reikalavimas nurodytuosius medicinos prietaisus turėti nuosavybės teise ir neleidžiama teikti radiologijos paslaugas šiuos prietaisus eksploatuojant
kitais teisiniais pagrindais. Vertinant šios prielaidos pagrįstumą sistemiškai atsižvelgtina
į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nuostatas bei ginčijamų normų loginę prasmę.
39. Nuosavybės teisė Civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama kaip
teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Aprašo 13, 14, 15 punktuose apibrėžiant
aptariamą reikalavimą yra naudojamas terminas „privalo turėti“. Toks reikalavimas negali būti suprantamas kaip savitikslis – šiuose punktuose paminėtą įrangą asmens sveikatos
priežiūros įstaigos privalo turėti tam, kad galėtų teikti atitinkamas sveikatos priežiūros
paslaugas. Neturėdamos galimybės naudoti Aprašo 13, 14, 15 punktuose nurodytų prietaisų asmens sveikatos priežiūros įstaigos nebūtų pajėgios teikti šiuose punktuose reglamentuojamas paslaugas, tačiau šiam tikslui pasiekti nėra būtina turėti teisę disponuoti
įranga. Siekiant įgyvendinti Aprašo 13, 14, 15 punktų paskirtį, yra pakankama turėti teisę
ją valdyti ir naudoti, kuri gali būti įgyjama ne tik nuosavybės teise bet ir kitais teisiniais
pagrindais, todėl Aprašo 13, 14, 15 punktuose įtvirtintas reikalavimas turėti juose nurodytą įrangą nesuponuoja pareigos ją turėti nuosavybės teise.
40. Pareiškime abejonės Aprašo 13, 14, 15 punktų teisėtumu grindžiamos argumentais, kad reikalaujant medicinos prietaisus turėti nuosavybės teise yra nepagrįstai
suvaržoma ūkinė veiklos laisvė, pažeidžiamas proporcingumo principas ir Konstitucijos
53 straipsnio reikalavimai. Tai reiškia, kad pareiškėjas iš esmės laikosi pozicijos, jog pagal minėtus principus ir konstitucines nuostatas Aprašu turi būti leidžiama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms eksploatuoti Aprašo 13, 14, 15 punktuose paminėtus medicinos prietaisus kitais teisiniais pagrindais (ne nuosavybės teise). Aprašo 13, 14, 15 punktų
bei 18 ir 20 punktų paskirtis ir pobūdis yra analogiškas – visomis šiomis nuostatomis
yra siekiama sveikatos priežiūros paslaugų teikimo efektyvumo ir operatyvumo, sudarant prielaidas jas teikti toje pačioje įstaigoje. Dėl to, remiantis motyvais, išdėstytais
anksčiau, tiriant Aprašo 18 ir 20 punktų teisėtumą bei atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 13,
14, 15 punktais nėra reikalaujama asmens sveikatos priežiūros įstaigai turėti medicinos
prietaisus nuosavybės teise, konstatuotina, kad Aprašo 13, 14, 15 punktais nėra nepagrįstai suvaržoma ūkinės veiklos laisvė ir jie neprieštarauja proporcingumo principui bei
Konstitucijos 53 straipsnio reikalavimams.
41. Dėl iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio reikalavimo norminiuose administraciniuose aktuose teisės normas formuluoti aiškiai ir suprantamai pa121
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žymėtina, kad jis negali būti suprantamas kaip reiškiantis, kad bet koks norminio administracinio akto neaiškumas suponuoja prieštaravimą konstituciniam teisinės valstybės
principui. Iš esmės neaiškus ir nesuprantamas teisinis tekstas norminiame administraciniame akte yra neteisėtas, be kita ko, todėl, kad sukelia teisinį neapibrėžtumą, dėl kurio
teisinių santykių dalyviams apribojama galimybė numatyti, koks elgesys bus laikomas
neteisėtu. Tačiau taikant teisę yra įprasta, kad kartais jos turiniui atskleisti turi būti pasitelkiama profesionalų teisinė pagalba ar, be kita ko, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 363 straipsniu, dėl išaiškinimo kreipiamasi į atsakingą
viešojo administravimo subjektą (šiuo atveju – Sveikatos apsaugos ministeriją), kuris
turi bendrą pareigą teikti konsultacijas. Kadangi poreikis aiškinti norminius administracinius aktus yra neišvengiamas, kiekvienu atveju turi būti protingai atsižvelgiama į tai,
ar teisinis tekstas nėra klaidinantis ir ar jo prasmė gali būti atskleidžiama jį analizuojant
sistemiškai. Tai patvirtina ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, iš kurios
galima matyti, kad teisės aktui esant ne visiškai aiškiam, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimai savaime nėra pažeidžiami, jeigu asmuo iš
atitinkamos nuostatos formuluotės ir jos aiškinimo teismų praktikoje gali žinoti, kokie
veiksmai ar neveikimas prieštarauja šiai teisės normai (Europos Žmogaus Teisių Teismo
2008 m. vasario 12 d. sprendimas byloje Kafkaris prieš Kiprą, pareiškimo Nr. 21906/04;
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimas byloje Huhtamaki prieš
Suomiją, pareiškimo Nr. 54468/09; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. balandžio 18 d. sprendimas byloje Rohlena prieš Čekijos Respubliką, pareiškimo Nr. 59552/08;
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimas byloje Vasiliauskas
prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 35343/05 ir kt.). Nagrinėjamu atveju, remiantis aptarta
Civilinio kodekso bei Aprašo nuostatų logine analize galima matyti, kad Aprašo 13, 14,
15 punktais yra reikalaujama, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos turėtų teisę valdyti, naudoti šiuose punktuose nurodytus prietaisus, todėl tiriamo teisinio reguliavimo
formuluotė yra aiški ir nėra pagrindo išvadai, Aprašo 13, 14, 15 punktais pažeidžiamas iš
teisinės valstybės kylantis reikalavimas teisinį reguliavimą dėstyti aiškiai ir suprantamai.
42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aprašo 13, 14, 15, 18 ir 20 punktais
tinkamai įgyvendino iš Konstitucijos 53 straipsnio kylančius reikalavimus, nepažeidė konstitucinių ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės ir proporcingumo principų ir
Sveikatos sistemos įstatymo 86 straipsnio reikalavimų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos
24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 13, 14, 15 punktai, toje dalyje, kurioje numatomas reikalavimas asmens sveikatos priežiūros įstaigai turėti medicinos prietaisus,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsniui, konstituciniams ūkinės
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veiklos laisvės, teisinės valstybės ir proporcingumo principams.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 18 ir 20 punktai, toje dalyje, pagal kurią yra apribojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos laisvė sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl radiologinių paslaugų teikimo, numatant ribotą sąrašą tyrimų, dėl kurių tokias sutartis sudaryti yra leidžiama, neprieštarauja
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 86 straipsniui, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 53 straipsniui ir konstituciniams ūkinės veiklos laisvės, teisinės valstybės ir
proporcingumo principams.
Sprendimas neskundžiamas.

1.9. Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115,
nuostatų teisėtumo
Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas)
39 punkte tiek, kiek jame numatyta, jog į Kontrolės komitetą kandidatūrą galima siūlyti ne
daugiau nei du kartus, savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, atžvilgiu įtvirtintas apribojimas deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą, atitinkamai kandidatūrai savivaldybės
tarybai nepritarus du kartus. Pagal šį punktą, savivaldybės tarybai du kartus nepatvirtinus
kandidatūros, atstovavimo taisyklė, jog į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau
kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius, yra apribojama (66 punktas).
Vietos savivaldos įstatymas (14 str. 2 d.), būdamas aukštesnės teisinės galios aktu,
jokių papildomų sąlygų ar apribojimų tuo aspektu, kiek kartų tą pačią kandidatūrą galima siūlyti (deleguoti) į Kontrolės komitetą, nenustato. Dėl to spręsta, jog žemesnės teisinės galios teisės akto normoje (Reglamento 39 p.) nepagrįstai įtvirtintas toks apribojimas,
kurio nėra numatyta įstatyme, ir tokiu būdu nepagrįstai apribojama atstovavimo taisyklė,
jog į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai,
deleguotų atstovų skaičius (67 punktas).
Reglamento 39 punkto dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad „tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 daliai, taip pat Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui (68, 71 punktai).
Reglamento 61 punkte yra įtvirtintas apribojimas siūlyti atitinkamą kandidatūrą į
tą pačią komisiją, inter alia Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją, savivaldybės tarybai
du kartus nepatvirtinus tos kandidatūros. Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, kurioje reglamentuojamas Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos sudarymas,
tokio apribojimo (tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją siūlyti tik du kartus) nėra nu123
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matyta. Dėl to spręsta, jog poįstatyminio teisės akto norma (Reglamento 61 p.), nepagrįstai įtvirtina tokį apribojimą, kurio nėra numatyta įstatyme, taip nepagrįstai apribojama
tarybos narių teisė siūlyti kandidatus į komisijas, inter alia Etikos komisiją ir Antikorupcijos
komisiją (84 punktas).
Reglamento 61 punkto dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad „tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
15 straipsnio 1 daliai, taip pat Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam
teisėtumo principui (85, 86 punktai).
Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkto normoje papildomų savivaldybės tarybos nario teisės gauti informaciją įgyvendinimo sąlygų, tokių, kaip kad
numatyta Reglamento 25 punkte – prašymo kopiją pateikti savivaldybės merui – nėra
numatyta Reglamento 25 punkte įtvirtintas reguliavimas, numatantis, jog savivaldybės
tarybos narys prašymo dėl informacijos pateikimo kopiją turi pateikti savivaldybės merui,
įvertintas kaip apsunkinantis savivaldybės tarybos nario teisės gauti informaciją įgyvendinimą, dėl to Reglamento 25 punkte numatytas reguliavimas pripažintas prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktui (119 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-53-415/2018
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01500-2015-8
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.2; 24.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. vasario 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir
Ramutės Ruškytės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių J. R. ir E. M. pareiškimą atsakovui
Druskininkų savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo nariai J. R. ir E. M. (toliau – ir pareiškėjai) pareiškimu, kurį patikslino, prašė Kauno apygardos administracinio teismo ištirti
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Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 (toliau – ir Reglamentas),
nuostatų teisėtumą, o būtent:
1.1. Ar Reglamento 39 ir 40 punktai (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 1 straipsniui, 120 straipsnio 2 daliai, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 punktui bei 14 straipsnio 2 ir 3 dalims;
1.2. Ar Reglamento 61 ir 63 punktai (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-147 redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 1 straipsniui, 120 straipsnio 2 daliai, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui bei
15 straipsnio 1 daliai;
1.3. Ar Reglamento 25 punkto ir jo papunkčių (Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) atskiros nuostatos neprieštarauja aukštesnės galios aktams, o būtent:
1.3.1. Ar Reglamento 25.1.1 punkto nuostata ta apimtimi, kuria numatyta, kad
tarybos narys pateikia prašymą „nurodydamas su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija“ neprieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio
2 punktui;
1.3.2. Ar Reglamento 25.2 punkto nuostata ta apimtimi, kuria nustatyta, kad informacija tarybos nariui pateikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis „per 20 darbo
dienų“ neprieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai, Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 8 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui;
1.3.3. Ar Reglamento 25.3 punktas, numatantis, kad „jeigu prašoma informacija
yra konfidenciali arba prašomų dokumentų apimtis yra labai didelė, susipažinti su prašomais dokumentais tarybos nariams bus sudaryta galimybė atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės įstaigą, savivaldybės kontroliuojamą įmonę iš anksto suderintu laiku“ neprieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai bei Vietos savivaldos
įstatymo 24 straipsnio 2 punktui;
1.3.4. Ar Reglamento 25 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys
dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu,
„prašymo kopiją pateikiant savivaldybės merui“ neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui ir Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 daliai;
1.4. Ar Reglamento 1141.3 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m.
vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-53 redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 120 straipsnio
2 daliai ir Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai.
2. Pareiškėjai pareiškime nurodė, taip pat pareiškėjų atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Konstitucijos 1 straipsnis įtvirtina, jog Lietuvos valstybė yra nepriklausoma
demokratinė Respublika. Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog savivaldybės
pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas nustato, jog vietos savivalda, be
kitų principų, yra grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų
sprendimų teisėtumo principu. Tai reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldy125
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bės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės
komitetą, į kurį įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės
tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad
Kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu,
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka. Pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatų visuma leidžia teigti,
kad įgyvendinant demokratinės valstybės principus bei vadovaujantis Vietos savivaldos
įstatymu įtvirtinta kompetencija, savivaldybės taryba formuodama Kontrolės komiteto
sudėtį privalo į jį paskirti visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos
grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai, deleguotus atstovus. Kontrolės
komiteto pirmininku privalomai skiriamas savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos)
pasiūlytas kandidatas. Tačiau Reglamento nuostatos prieštarauja pirmiau nurodytoms
įstatymo nuostatoms. Reglamento 39 punktas numato, jog savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą, į kurį įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų
ir savivaldybės tarybos narių grupės, jei ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai, tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus. Reglamento 40 punktas numato, kad suformavus Kontrolės komitetą, jei yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma
(opozicija), Kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos)
siūlymu skiria savivaldybės taryba. Jei kelios frakcijos, tarybos narių grupės ar tarybos
nariai yra pasiskelbę savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) ir kiekviena iš jų atskirai
siūlo kandidatus į Kontrolės komiteto pirmininko pareigas, taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai. Komiteto pirmininku skiriamas tas kandidatas, kuris
surinko posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų daugumą. Balsuojama šio Reglamento
nustatyta tvarka.
3. Pareiškėjų teigimu, anksčiau nurodytos Reglamento nuostatos apriboja savivaldybės tarybos narių frakcijų ar savivaldybės tarybos narių grupių, kurias sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, ir kurios yra mažumoje (opozicijoje), deleguoti
atstovus į Kontrolės komitetą savo nuožiūra, kadangi tarybos daugumai (pozicijai) du
kartus atmetus pasiūlytą kandidatūrą, tarybos narių frakcija arba grupė yra priversta siūlyti kitą kandidatūrą, tokiu būdu leidžiant tarybos daugumai pasirinkti mažumos kandidatą savo nuožiūra. Be to, Reglamento 39 ir 40 punktuose nustatytos procedūros užkerta
kelią tarybos mažumai (opozicijai) siūlyti savo kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininkus dėl to, jog Kontrolės komiteto pirmininkas renkamas jau suformavus Kontrolės
komitetą iš jo narių ir tokiu būdu užkertamas kelias tarybos narių mažumai (opozicijai)
siūlyti Kontrolės komiteto pirmininką savo nuožiūra (kadangi pastarasis renkamas iš
Kontrolės komiteto narių, o pastarieji, kaip nurodyta pirmiau, yra pasirenkami iš opozicijos tarybos narių frakcijų ar grupių tarybos daugumos nuožiūra). Pagal Reglamentą
pirmiausia suformuojamas Kontrolės komitetas apribojant tos pačios kandidatūros teikimą du kartus ir tik po to skiriamas Kontrolės komiteto pirmininkas. Tokiu būdu savivaldybės tarybos dauguma įgyja teisę pasirinkti jai geriausiai įtinkančius kandidatus, o opozicija gali siūlyti Kontrolės komiteto pirmininką tik jau iš tarybos daugumos (pozicijos)
126

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

atsirinktų kandidatų. Vietos savivaldos įstatyme yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta,
jog savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) frakcijos ar grupės turi teisę siūlyti kandidatus į Kontrolės komitetą savo nuožiūra ir savivaldybės taryba privalo šias kandidatūras patvirtinti. Dar daugiau – savivaldybės tarybos mažumai (opozicijai) yra suteikta
teisė savo nuožiūra siūlyti savo kandidatūrą, o savivaldybės tarybai ir kiekvienam tarybos
nariui atskirai yra numatyta pareiga balsuoti už šią kandidatūrą.
4. Pareiškėjai nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, jog savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, Etikos
komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero
teikimu skiria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras
teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu reglamento nustatyta tvarka.
Pirmiau nurodyta Vietos savivaldos įstatymo nuostata aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtina savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) teisę savo nuožiūra siūlyti kandidatūras į
Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų pareigas. Tuo tarpu (analogiškai
kaip ir su Kontrolės komiteto pirmininko pareigomis) savivaldybės tarybai ir kiekvienam
jos nariui atskirai yra numatyta pareiga (prievolė) balsuoti ir patvirtinti savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytus kandidatus į Etikos komisijos ir Antikorupcijos
komisijos pirmininkus. Reglamento 61 punktas numato, jog taryba jos įgaliojimų laikui sudaro nuolatines komisijas. Jos sudaromos įstatymų numatytais atvejais ar tarybai
nusprendus. Kandidatus į komisiją gali siūlyti visi tarybos nariai. Tą pačią kandidatūrą
į tą pačią komisiją galima siūlyti du kartus. Reglamento 63 punktas numato, jog sudarius Etikos ir Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus savivaldybės taryba mero teikimu
skiria iš komisijos tarybos narių. Jei yra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), ji merui
siūlo Komisijų pirmininkų kandidatūras, kurias meras teikia tarybai. Taigi, anksčiau nurodytas ir Reglamento 61 ir 63 punktuose įtvirtintas reguliavimas paneigia savivaldybės
tarybos mažumos (opozicijos) teisę savo nuožiūra siūlyti kandidatūras į Etikos komisijos
ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų pareigas. Pagal dabartinę Reglamentu nustatytą
šių komisijų pirmininkų skyrimo tvarką, visų pirma, yra išrenkami komisijos nariai, o
tik vėliau iš jų yra renkami komisijų pirmininkai. Reglamento 61 punktu apribojus kandidatūros siūlymą iki dviejų kartų, savivaldybės tarybos daugumai (pozicijai) suteikiama teisė ir galimybė rinktis opozicijos siūlomus kandidatus, iš kurių vėliau yra renkami
pirmininkai. Akivaizdu, jog toks Reglamentu nustatytas reguliavimas prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo nuostatoms, taip pat suvaržo savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) teises paneigiant Konstitucijoje įtvirtintą pliuralistinės demokratijos santvarką
Lietuvos Respublikoje.
5. Konstitucijos 119 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad savivaldos teisė laiduojama
įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 punktas nustato, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti
vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras.
Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių
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gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 2 punktas nustato, jog tarybos narys turi teisę reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų
projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje,
nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos
sprendimų projektų, dėl savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kt., savivaldybės tarybos
posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir
organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus
ir valstybės tarnautojus. Anksčiau nurodytos teisės aktų nuostatos vietos savivaldos teisę
įgyvendinančiam savivaldybės tarybos nariui suteikia teisę gauti visą informaciją iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir tokios informacijos gavimas negali būti ribojamas. Reglamento 25 punkto atskiros
nuostatos prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui bei suvaržo savivaldybės tarybos nario
teises, taip pat užkerta kelią tinkamai vykdyti savo pareigas ir atstovauti pasitikėjimą juo
išreiškusiems rinkėjams. Tarybos nario teisė ir pareiga siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus bei rengti sprendimų projektus ir juos pagrįsti neabejotinai yra susijusi su
tarybos nario teise gauti informaciją iš savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kadangi tik disponuodamas reikalinga informacija tarybos narys gali pasinaudoti šia savo teise ir įvykdyti pareigą. Reglamento
25.1.1 punktas įtvirtina, jog tarybos narys pateikia prašymą nurodydamas su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija. Akivaizdu, jog tokia Reglamento nuostata suvaržo ir apriboja savivaldybės tarybos nario teisę gauti informaciją, kadangi, kaip jau ir buvo paminėta, kreipimosi
metu tarybos nariui tikslus ir konkretus pasiūlymas ar klausimas negali būti žinomas ir
tik gavus informaciją ir susipažinus su jos turiniu, tarybos narys gali formuluoti svarstytiną klausimą, pasiūlymą ar sprendimo projektą.
6. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad Asmenų teisę gauti informaciją iš savivaldybių
institucijų ir įstaigų reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – ir Teisės gauti informaciją įstatymas), kurio 12 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar dokumentą
pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir
duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma
atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo formą įstaiga skelbia savo interneto svetainėje.
Taigi, įstatymas asmenims, kurie netgi nėra tarybos nariai, suteikia teisę gauti informaciją iš savivaldybės institucijų ir įstaigų, ir jų prašymams nenumato jokių reikalavimų, kurie būtų susiję su prašomos informacijos panaudojimo tikslu. Druskininkų savivaldybės
tarybos nariui Reglamentu yra nustatomi papildomi reikalavimai prašymo turiniui – t. y.
reikalavimas nurodyti su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija, nors Vietos savivaldos įstatymas nu128
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mato tarybos nario teisę gauti informaciją be apribojimų. Taigi informacijos gavimo
klausimu tarybos nariui yra nustatomi didesni reikalavimai negu paprastiems asmenims,
kurie kreipiasi į savivaldybės įstaigas ar institucijas pagal Teisės gauti informaciją įstatymą. Pažymėjo, jog prašomos informacijos adresatai - savivaldybės administracija, kitos
savivaldybės įstaigos ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės gali ir nežinoti, kokie klausimai yra nagrinėjami savivaldybės taryboje, ar, juo labiau, kokie klausimai tarybos nario
yra rengiami nagrinėti savivaldybės taryboje. Nepaisant to, vadovaujantis Reglamentu,
savivaldybės institucijos ir įstaigos, turėtų teisę atsisakyti suteikti prašomą informaciją
tuo pagrindu, kad informacija nėra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar
rengiamais nagrinėti klausimais. Dėl nurodytų priežasčių, Reglamento 25.1.1 punkto
nuostata ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys pateikia prašymą nurodydamas
su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija, prieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai bei Vietos
savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui. Reglamento 25.2 punktas taip pat numato,
kad informacija tarybos nariui pateikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis per 20 darbo dienų. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 dalis įtvirtina, jog apie savivaldybės
tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus
klausimus kartu su sprendimo projektais meras, o kai jo nėra (reglamento nustatytais
atvejais), – mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta
tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi
vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto
(pateiktų) klausimo (klausimų). Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Reglamento
91 punkte, kuris numato, jog apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais, meras, o kai jo nėra (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais
atvejais, kai jis negali eiti pareigų) – mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų
tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša visiems tarybos nariams ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui – seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios
vietovės bendruomene. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą reglamentavimą, tarybos narys
apie savivaldybės taryboje svarstytinus ir nagrinėtinus klausimus gali sužinoti likus tik
trims darbo dienoms iki posėdžio pradžios, tuo tarpu informaciją iš savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų tarybos narys
gali gauti tik per 20 darbo dienų. Taigi tarybos nariui, kuris apie savivaldybės taryboje
svarstytinus klausimus sužino likus trims dienoms, užkertamas kelias laiku ir operatyviai
gauti reikalingą informaciją apie nagrinėjamus klausimus iš savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių. Pareiškėjų teigimu, Reglamento 25.2 punkto nuostata ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad informacija tarybos nariui pateikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis
per 20 darbo dienų, prieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai, Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 8 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui.
Pažymėjo, jog Reglamentas numato teisę gauti informaciją per 20 darbo dienų, taip suponuojant įstaigoms, institucijoms ir įmonėms pareigą informaciją pateikti per 20 darbo
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dienų ir ne anksčiau. Teisės gauti informaciją įstatymo 14 straipsnis įtvirtina, jog informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo
gavimo įstaigoje dienos. Taigi ir dėl šios priežasties nurodyta Reglamento nuostata yra
suvaržanti ir apribojanti tarybos nario teises gauti informaciją dėl savo užimamų pareigų.
Reglamento 25.3 punktas numato, jeigu prašoma informacija yra konfidenciali arba prašomų dokumentų apimtis yra labai didelė, susipažinti su prašomais dokumentais tarybos
nariams bus sudaryta galimybė atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės įstaigą, savivaldybės kontroliuojamą įmonę iš anksto suderintu laiku. Tarybos nario
teisė gauti informaciją iš savivaldybės tarybos administracijos, kitų savivaldybės įstaigų ir
savivaldybės kontroliuojamų įmonių negali būti ribojama. Nepaisant šių aplinkybių
Reglamento 25.3 punktas įtvirtina apribojimus (dėl informacijos konfidencialumo ir dokumentų apimties), kurių Vietos savivaldos įstatymas nenumato. Akivaizdu, jog tokie
Reglamente įtvirtinti apribojimai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio
2 punktui, numatančiam tarybos nario teisę iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Teisė gauti informaciją yra viena iš pagrindinių tarybos nario teisių,
įgalinančių tinkamai įgyvendinti vietos savivaldos teises bei atstovauti bendruomenės interesams vykdant tarybos nario funkcijas. Taip pat pažymėjo, jog Reglamento 25.3 punkte įtvirtintas apribojimas, susijęs su informacijos konfidencialumu, įgalina savivaldybės
institucijas, įstaigas ir įmones piktnaudžiauti tokia teise ir formaliai priskiriant tam tikrą
informaciją prie konfidencialios informacijos ir atsisakant teikti prašomą informaciją.
Reglamento 25.3 punkte įtvirtintas apribojimas susijęs su prašomos informacijos apimtimi yra neapibrėžtas, kadangi visiškai nėra aišku, koks informacijos kiekis gali būti laikomas kaip „labai didelės apimties“. Tokiu būdu pažeidžiamas ir teisinio apibrėžtumo bei tikrumo principas. Reglamento 25 punktas, be kita ko, numato, kad tarybos narys dėl
pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, prašymo
kopiją pateikiant savivaldybės merui. Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalis,
įtvirtinanti mero įgaliojimus ir kompetenciją, nenumato jokių mero teisių ar įgaliojimų,
kiek tai susiję su informacijos teikimu savivaldybės tarybos nariams. Dėl šios priežasties
Reglamento 25 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, „prašymo kopiją
pateikiant savivaldybės merui“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio
2 punktui ir Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 daliai. Nurodė, jog Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 4 dalis nustato, jog tarybos narys privalo reglamento nustatyta
tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja
rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie
nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
10 dalis nustato, jog tarybos narys savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą
apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės ta130
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ryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos
narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto
nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta
tvarka. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas įstatymo nuostatas, darytina išvada, jog organai, kurie yra įgalioti nuspręsti priimti ar nepriimti tarybos nario pareikšto nusišalinimo
dėl esamo interesų konflikto, yra savivaldybės meras ir (ar) taryba. Tokį aiškinimą pagrindžia ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje Įstatymo (toliau – ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas) 11 straipsnio
2 dalis, kuri numato du organus, kurie yra įgalioti spręsti apie pareikštą nusišalinimą –
prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios
procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios nariu jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant
ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia
forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Vietos savivaldos
įstatymo nuostatos numato, jog meras yra savivaldybės vadovas (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d. 1 p.), tačiau tuo pačiu meras yra ir savivaldybės tarybos narys, kadangi jam
yra suteiktas savivaldybės tarybos nario mandatas. Mero pavaduotojas taip pat yra savivaldybės tarybos narys. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės meras yra ir savivaldybės vadovas, galima teigti, jog vienintelis organas, kuris gali nagrinėti mero nusišalinimo klausimą, yra savivaldybės taryba. Taigi merui bei mero pavaduotojui taikytinos ir Vietos
savivaldos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios tarybos nario teises ir pareigas, įskaitant ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatas dėl nusišalinimo, o būtent tai, jog apie esamą
interesų konfliktą meras arba mero pavaduotojas privalo informuoti savivaldybės tarybą
(kolegialią savivaldybės instituciją Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
11 straipsnio 2 dalies prasme, kadangi meras pats yra institucijos vadovas) ir kad tik savivaldybės taryba turi teisę spręsti priimti ar nepriimti pareikšto mero arba mero pavaduotojo nusišalinimo. Įstatymai nenumato jokio kito subjekto, kuriam tarybos narys, meras
ar mero pavaduotojas privalėtų pranešti apie esamą interesų konfliktą, ir kuris būtų įgaliotas spręsti priimti pareikštą nusišalinimą ar ne. Reglamento 1141.3 punktas įtvirtina,
jog meras ir / ar mero pavaduotojas, laikotarpiu, kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai, apie esamą interesų konfliktą informuoja tarybos narių pasitarimą. Sprendimą dėl
mero ir / ar mero pavaduotojo nusišalinimo priima ar nepriima tarybos narių pasitarimas, pasitarime dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Pažymėjo, jog tokia institucija (sąvoka) ar savivaldybės tarybos narių veiklos forma kaip tarybos narių pasitarimas
nėra įtvirtinta jokiame teisės akte. Akivaizdu, jog teisės aktais netgi neįtvirtintas subjektas negali spręsti dėl pareikštų mero arba mero pavaduotojo nusišalinimų egzistuojant interesų konfliktui. Todėl Reglamento 1141.3 punktas prieštarauja Konstitucijos
120 straipsnio 2 daliai, Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai.
7. Atsakovas Druskininkų savivaldybės taryba atsiliepime pareiškėjų pareiškimą
prašė atmesti kaip nepagrįstą.
8. Atsiliepime paaiškino, kad komitetų sudarymas yra įstatyme numatyta išimti131
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nė savivaldybės tarybos funkcija (kompetencija) – komitetai sudaromi savivaldybės tarybos sprendimu. Akivaizdu, jog Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Vietos savivaldos įstatymą, buvo laisvas (tokia nuostata nebūtų prieštaravusi nei Konstitucijai, nei
Tarptautiniams įsipareigojimams) įstatyme įtvirtinti ir kitokią komitetų formavimo tvarką, pavyzdžiui, numatyti, kad Kontrolės komitetas yra formuojamas opozicijos sprendimu, be atitinkamo savivaldybės tarybos įsikišimo ir sprendimo priėmimo ar kt. Tačiau
įstatymų leidėjo buvo priimtas politinis sprendimas atitinkamai sureguliuoti šiuos teisinius santykius ir pasirinktas būtent toks teisinis reglamentavimas, jog Kontrolės komitetas sudaromas savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybės tarybos sprendimai apriboti
vieninteliu reikalavimu – numatyta speciali atstovavimo taisyklė – į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių
grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų
skaičius. Savivaldybės taryba, priimdama savo veiklos reglamentą ir sprendimus dėl komitetų formavimo, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi pirmiau nurodytos atstovavimo
taisyklės. Priešingai nei teigia pareiškėjai, įstatymų leidėjas nenumatė, kad opozicijos ar
savivaldybės tarybos narių grupės nariai turi teisę reikalauti, jog savivaldybės taryba patvirtintų bet kurį jų nuožiūra pasiūlytą kandidatą. Įstatymų leidėjas numatė opozicijos ar
savivaldybės tarybos narių grupės teisę turėti atitinkamą atstovų skaičių, tačiau nenumatė teisės tiesiogiai vienašališkai lemti Kontrolės komiteto sudėtį. Formuojant Kontrolės
komitetą savivaldybės taryba yra saistoma vienintelio įstatymų leidėjo įpareigojimo – užtikrinti, kad į Kontrolės komitetą įeitų vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės
tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Ginčijamos Reglamento nuostatos neprieštarauja numatytam teisiniam reglamentavimui, o užtikrina protingą balansą ir politinį
konsensusą tarp savivaldybės tarybos teisės tvirtinti Kontrolės komiteto sudėtį ir frakcijų (savivaldybės tarybos narių grupių) teisės užtikrinti įstatyme numatytą atstovavimą.
Analizuojant Reglamente įtvirtintą reguliavimą, akivaizdu, jog formuojant Kontrolės
komitetą savivaldybės taryba privalėtų balsuoti už pasiūlytą kandidatą tuo atveju, jeigu
jo nepatvirtinimas reikštų Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje numatytos
frakcijų atstovavimo taisyklės pažeidimą. Todėl, vadovaujantis galiojančiu įstatymu ir
Reglamentu, neįmanoma situacija, kad visiems Druskininkų savivaldybės tarybos nariams sąžiningai naudojantis savo teisėmis, būtų pažeistas Vietos savivaldos įstatymas.
9. Atsakovo teigimu, ginčas dėl norminio akto teisėtumo kilo dėl Reglamento
taikymo praktikoje: taikant Reglamentą susidarė faktinė situacija, kad opozicija yra suinteresuota, jog į Kontrolės komitetą būtų paskirti konkretūs savivaldybės tarybos nariai, todėl į Kontrolės komitetą nuolat siūlomi tie patys asmenys, nors opozicijoje yra
daugiau savivaldybės tarybos narių. Vietos savivaldos įstatymas aiškiai nustato, kad
komisijų pirmininkų skyrimo tvarką turi nustatyti savivaldybės tarybos darbo reglamentas. Priešingai negu teigia pareiškėjai, opozicijos teisė siūlyti kandidatus į Etikos ir
Antikorupcinės komisijos pirmininkus Reglamento 61 ir 63 punktais nėra apribotas.
Šios normos nustato protingą balansą ir politinį konsensusą tarp opozicijos teisės siūlyti kandidatus bei savivaldybės tarybos in corpore teisės priimti sprendimą dėl asmenų
skyrimo komisijų pirmininkais. Pareiškėjai siekia, jog administracinis teismas išaiškintų, kad įstatyme numatyta teisė siūlyti kandidatą į komisijos pirmininkus yra tapati teisei
paskirti (patvirtinti) asmenį komisijos pirmininku. Tačiau toks išaiškinimas akivaizdžiai
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prieštarautų Vietos savivaldos įstatymui, kuris aiškiai nustato, kad komisijos pirmininkus
skiria ir tvirtina savivaldybės taryba, o kandidatūrų teikimas vyksta savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka. Pareiškėjų aiškinimu būtų suvaržytos savivaldybės
tarybai in corpore ir jos nariams įstatymo suteiktos teisės bei iškreipta leidėjo valia, t. y.
sąmoningas šių santykių sureguliavimas būtent tokiu būdu, o ne, pavyzdžiui, numatant,
kad Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus skiria ne savivaldybės taryba, o opozicija.
10. Atsakovas teigė, kad pareiškėjai visiškai nepagrįstai nurodo, jog neva įstatymas
įtvirtina tarybos nario teisę gauti informaciją be jokių apribojimų, kadangi šis argumentas akivaizdžiai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui, įtvirtinančiam, jog iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių
gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją – t. y. nustato aiškų apribojimą, kokią
informaciją turi teisę gauti savivaldybės tarybos narys. Reglamento 25.1.1 punkto reikalavimas prašyme nurodyti su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais
nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija, pažodžiui atitinka įstatymo normą. Savivaldybės tarybos nariui yra keliami aukšti skaidrumo ir atskaitingumo reikalavimai, todėl Reglamente, užtikrinant šių principų įgyvendinimą, yra numatytas vienas iš
prašymo suteikti informaciją turiniu keliamų reikalavimų – skaidriai deklaruoti, su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi informacija. Šis prašymo turinio reikalavimas, inter alia (be kita ko), yra prevencinė
priemonė per skaidrumo principo įgyvendinimą užkirsti kelią piktnaudžiavimui teise
gauti informaciją, taip pat prašant su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais
nagrinėti klausimais nesusijusios informacijos ir / arba prašant perteklinės informacijos.
Pareiškėjų teiginiai, kad neva Reglamentas nustato aukštesnius reikalavimus negu Teisės
gauti informaciją įstatymas yra aiškiai nepagrįsti. Savivaldybės tarybos narių teisių gauti
informaciją apimtis skiriasi nuo teisės gauti informaciją apimties, numatytos Teisės gauti
informaciją įstatyme, o taip pat skiriasi asmenys, kuriems nustatyta pareiga teikti informaciją. Kadangi Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnis ir Teisės gauti informaciją įstatymas reguliuoja skirtingų subjektų skirtingos apimties iš skirtingų asmenų informacijos
gavimą, todėl yra teisėtai pagrįsta, kad šiuose teisės aktuose (taip pat Reglamente) įtvirtintos skirtingos teisės normos. Tačiau skirtingas skirtingų teisinių situacijų reguliavimas
nesudaro pagrindo teigti esant diskriminaciją, neteisėtą reguliavimą ar pan.
11. Vertinant informacijos suteikimo terminą, numatytą Reglamento 25.2 punkte,
pažymėjo, kad užtikrinant savivaldybės tarybos narių teisę į informaciją, Reglamentas
nenustato jokių informacijos kiekio apribojimų – t. y. informacijos gali būti prašoma itin
dideliais kiekiais, todėl atitinkamai siekiant sukurti teisės normas, kurių būtų laikomasi ir kurios būtų įgyvendinamos, Reglamentas nustato 20 darbo dienų terminą. Taip pat
pažymėjo, kad informaciją teikiantys asmenys gali vienu metu sulaukti net kelių savivaldybės tarybos narių prašymų, o žmogiškieji ištekliai yra riboti, todėl informacijos rengimas objektyviai užtrunka. Neįgyvendinamų terminų nustatymas, kurių vėliau nebūtų
laikomasi, neatitiktų teisinės valstybės reikalavimų, mažintų visuomenės pasitikėjimą įstaigomis ir institucijomis. Dėl Reglamento 25.3 punkto nuostatos dėl konfidencialios informacijos arba didelės apimties dokumentų pateikimo formos pažymėjo, kad pareiškėjai
netinkamai aiškina Reglamento reikalavimus, dėl to dėsto aiškiai nepagrįstus argumen133
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tus dėl Reglamento tariamo neteisėtumo. Priešingai negu teigia pareiškėjai, Reglamentas
nenustato atvejų, kai formaliai priskiriant tam tikrą informaciją prie konfidencialios informacijos būtų pagrindas atsisakyti teikti prašomą informaciją kaip nurodo pareiškėjai. Vietos savivaldos įstatymas apskritai nereguliuoja informacijos pateikimo formos,
todėl informacijos pateikimas Reglamento 25.3 punkte nurodytu būtu („susipažinti su
prašomais dokumentais savivaldybės tarybos nariams bus sudaryta galimybė atvykus į
savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės įstaigą“) Vietos savivaldos įstatymui
neprieštarauja. Priešingai negu teigia pareiškėjai, Reglamento 25 punktas nenumato jokių papildomų įgalinimų savivaldybės merui ir funkcijų, susijusių su Vietos savivaldos
įstatymo 24 straipsnio 2 punktu. Reglamento 25 punkto nuostata dėl prašymo kopijos
pateikimo savivaldybės merui užtikrina skaidrumo principo įgyvendinimą savivaldybės
tarybos nariams naudojantis Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte nurodyta
teise. Kadangi naudojimasis šia nurodyta teise yra susijęs su savivaldybės tarybos nario
teisėmis, todėl yra visiškai pagrįsta, kad savivaldybės taryboje gaunant visų prašymų kopijas būtų kaupiama informacija apie savivaldybės tarybos narių veiklą prašant informacijos Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkto pagrindu. Taigi priešingai negu
teigia pareiškėjai, analizuojama Reglamento nuostata neriboja Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 2 punkte numatytų savivaldybės tarybos nario teisių. Pareiškėjų argumentai dėl Reglamento 1141.3 punkto nepagrįsti, nes pareiškėjų nurodoma teisės norma –
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis reguliuoja tarybos nario teises ir pareigas savivaldybės tarybos posėdyje, gi Reglamento 1141.3 punktas reguliuoja mero teises
ir pareigas laikotarpiu, kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai. Kadangi ginčijama
Reglamento norma ir Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis reguliuoja skirtingus teisinius santykius, todėl Reglamento 1141.3 punktas neprieštarauja ir objektyviai negali prieštarauti Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai. Pareiškime pareiškėjai
nenurodė jokių argumentų, kodėl ir kokiais motyvais remiantis Reglamento 1141.3 punktas neva prieštarauja Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai. Reglamento 1141.3 punktas
niekaip nevaržo Druskininkų savivaldybės teisės pagal Konstitucijos bei įstatymų suteiktą kompetenciją veikti laisvai ir savarankiškai. Priešingai, Reglamento 1141.3 punktas
užtikrina efektyvią mero veiklą esant situacijoms, kai tarp komitetų ir tarybų posėdžių
atsiranda potencialaus ar galimo interesų konflikto situacija ir kai ši situacija privalo būti
išspręsta nedelsiant, nelaukiant komiteto ar tarybos posėdžio. Efektyvi mero institucijos
veikla yra tiesiogiai susijusi su savivaldybių teisių įgyvendinimu. Kadangi meras savo
pareigas eina kiekvieną darbo dieną, turi nedelsiant operatyviai reaguoti į kiekvieną situaciją, negali sustabdyti savo funkcijų vykdymo iki sekančio tarybos posėdžio, todėl priešingai nei teigia pareiškėjai, Reglamento 1141.3 punktas ne pažeidžia, o priešingai – užtikrina Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies tinkamą įgyvendinimą.
II.
12. Kauno apygardos administracinis teismas (toliau – ir teismas, pirmosios instancijos teismas) 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu pareiškėjų Lietuvos Respublikos
Seimo narių J. R. ir E. M. pareiškimą tenkino iš dalies:
12.1. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento
39 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1134
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72 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad „tą pačią kandidatūrą galima siūlyti
du kartus“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, 14 straipsnio 2
ir 3 dalims, ir laikė ją panaikinta;
12.2. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento
40 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T172 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, 14 straipsnio
2 ir 3 dalims, ir laikė jį panaikintu;
12.3. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento
61 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1147 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad „tą pačią kandidatūrą į tą pačią
komisiją galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punktui, 15 straipsnio 1 daliai, ir laikė ją panaikinta;
12.4. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 63 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-147 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, kad „sudarius Etikos ir
Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus taryba mero teikimu skiria iš komisijos tarybos
narių“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, 15 straipsnio 1 daliai, ir laikė jį panaikintu;
12.5. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento
25.1.1 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo
Nr. T1-91 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, ir
laikė jį panaikintu;
12.6. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.2 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 daliai,
24 straipsnio 2 punktui, ir laikė jį panaikintu;
12.7. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo
Nr. T1-91 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, „prašymo kopiją pateikiant savivaldybės merui“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio
2 daliai, 24 straipsnio 2 punktui, ir laikė ją panaikinta;
12.8. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento
1
114 .3 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T1-53 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai, ir laikė jį panaikintu;
12.9. Pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento
25.3 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo
Nr. T1-91 redakcija) numatantis, kad „jeigu prašoma informacija yra konfidenciali arba
prašomų dokumentų apimtis yra labai didelė, susipažinti su prašomais dokumentais tarybos nariams bus sudaryta galimybė atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės įstaigą, savivaldybės kontroliuojamą įmonę iš anksto suderintu laiku“ neprieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio
2 punktui, ir pareiškėjų prašymą šioje dalyje atmetė kaip nepagrįstą.
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13. Teismas nustatė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d.
sprendimas Nr. T1-72 identifikaciniu kodu Nr. 2015-10550 buvo užregistruotas Teisės
aktų registre 2015 m. liepos 1 d., Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T1-91 identifikaciniu kodu Nr. 2015-13456 buvo užregistruotas Teisės aktų registre 2015 m. rugsėjo 3 d., Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-147 identifikaciniu kodu Nr. 2015-21240 buvo užregistruotas Teisės aktų registre 2015 m. gruodžio 31 d., Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-53 identifikaciniu kodu Nr. 2016-03421 buvo
užregistruotas Teisės aktų registre 2016 m. vasario 23 d.
14. Pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybės taryba, būdama savivaldybės atstovaujamąja institucija, veikti bei leisti poįstatyminius teisės aktus gali tik pagal jai suteiktą, aiškiai apibrėžtą, kompetenciją. Vietos savivaldos institucijų veikloje turi būti paisoma
visų Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, tarp jų
teisėtumo principo, nustatančio, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.). Taigi
savivaldybių savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia viešojo
administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto (savivaldybės tarybos) nuo pareigos
laikytis visų kitų viešosios teisės principų, tarp jų teisėtumo principo. Atsakovas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, neturi diskrecijos teisės nustatyti aukštesnės galios teisės aktų nuostatų neatitinkantį teisinį reguliavimą. Teismas nurodė, kad, kaip matyti iš
konstitucinio teisinės valstybės principo ir konstitucinio savivaldybių veiklos laisvės ir
savarankiškumo principo, taip pat ir iš Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų vietos savivaldos institucijų veiklos principų, atsakovas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus,
neturi visiško savarankiškumo pasirinkti tam tikrą teisinio reguliavimo būdą šioje srityje.
15. Teismas dėl Reglamento 39 ir 40 punktų prieštaravimo Konstitucijos
1 straipsniui, 120 straipsnio 2 daliai, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui
bei 14 straipsnio 2 ir 3 dalims, nurodė, kad pareiškėjams abejonių sukėlė Reglamento
39 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog į Kontrolės komitetą tą pačią kandidatūrą
galima siūlyti du kartus, tuo apribojant savivaldybės tarybos narių frakcijų ar savivaldybės tarybos narių grupių, kurias sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai ir
kurios yra mažumoje (opozicijoje), deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą savo nuožiūra, kadangi tarybos daugumai (pozicijai) du kartus atmetus pasiūlytą kandidatūrą, tarybos narių frakcija arba grupė priversta siūlyti kitą kandidatūrą, tokiu būdu leidžiant tarybos daugumai pasirinkti mažumos kandidatą savo nuožiūra. Taip pat pareiškėjai abejoja
Reglamento 40 punktu ta apimtimi, kuria numatyta, jog Kontrolės komiteto pirmininkas
renkamas jau suformavus Kontrolės komitetą iš jo narių, tokiu būdu užkertant kelią tarybos narių mažumai (opozicijai) siūlyti Kontrolės komiteto pirmininką savo nuožiūra.
Todėl teismas nagrinėjamoje byloje Reglamento 39 ir 40 punktų nuostatų atitiktį pareiškėjo nurodytoms įstatymų nuostatoms tirs minėta pareiškėjams faktiškai kilusių abejonių
apimtimi. Teismas, išanalizavęs Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatas, sprendė, jog į Kontrolės komitetą įeina ne bet kurie savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės
tarybos nariai, tačiau šių frakcijų ir grupių „deleguoti nariai“ – t. y. savivaldybės tarybos
frakcijos ir savivaldybės tarybos narių grupės turi teisę spręsti kurių savo narių kandida136
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tūras siūlyti į Kontrolės komitetą. Nagrinėjamu atveju Reglamento 39 punktu nustačius
apribojimą tą pačią kandidatūrą siūlyti du kartus, susidaro situacija, kad savivaldybės tarybai nubalsavus prieš tam tarybos narių frakcijos ar tarybos narių grupės pasiūlytą kandidatą du kartus, tarybos narių frakcija ar grupė pagal Reglamento 39 punkto nuostatas prarastų teisę siūlyti šį kandidatą į Kontrolės komiteto narius. Iš nurodytų aplinkybių
akivaizdu, jog Reglamento 39 punkto nuostata, kad „tą pačią kandidatūrą galima siūlyti
du kartus“ apriboja savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių teisę deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą savo nuožiūra. Išanalizavęs Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas nurodė, kad Vietos savivaldos
įstatyme yra įtvirtinta opozicijos teisė siūlyti kandidatą Kontrolės komiteto pirmininku.
Reglamento 40 punkto nuostatą, kad suformavus Kontrolės komitetą, jei yra paskelbta
savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės
tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu skiria savivaldybės taryba, vertinant sistemiškai kartu su aptarta Reglamento 39 punkto nuostata, darytina išvada, kad Reglamento
39 punktu apribojus savivaldybės tarybos narių frakcijų ir grupių teisę deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą ir pagal Reglamento 40 punktą Kontrolės komiteto pirmininką skiriant jau sudarius šį komitetą, apribojama Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio
3 dalies garantuota opozicijos teisė siūlyti Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrą.
Vertindamas Reglamento 39 ir 40 punktų atitiktį Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punktui, teismas nurodė, kad atsakovas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, neturi diskrecijos teisės nustatyti aukštesnės galios teisės aktų nuostatų neatitinkantį teisinį reguliavimą. Prašomi ištirti Reglamento 39 ir 40 punktai prieštarauja imperatyvioms
Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, todėl nagrinėjamu atveju konstatavo jų prieštaravimą ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui.
16. Dėl Reglamento 61 ir 63 punktų prieštaravimo Konstitucijos 1 straipsniui,
120 straipsnio 2 daliai, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui bei 15 straipsnio 1 daliai, teismas nurodė, kad pareiškėjai abejoja Reglamento 61 punkto teisėtumu ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją galima siūlyti du
kartus, tokiu būdu savivaldybės daugumai (pozicijai) suteikiant teisę ir galimybę rinktis
opozicijos siūlomus kandidatus bei Reglamento 63 punkto teisėtumu ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad sudarius Etikos ir Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus savivaldybės
taryba mero teikimu skiria iš komisijos tarybos narių, tuo apribojant savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) teisę siūlyti kandidatūras į Etikos komisijos ir Antikorupcijos
pirmininkų pareigas, kadangi pagal Reglamentu nustatytą šių pirmininkų skyrimo tvarką, visų pirma išrenkami komisijos nariai, o tik vėliau iš jų yra renkami komisijų pirmininkai, todėl tyrė Reglamento 61 ir 63 punktų nuostatų atitiktį pareiškėjo nurodytoms įstatymų nuostatoms pareiškėjams faktiškai kilusių abejonių apimtimi. Pažymėjo,
kad Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nėra numatyta reikalavimų savivaldybėje sudaromų Administracinės komisijos, Etikos komisijos ir Antikorupcijos
komisijos sudėčiai, tačiau yra įtvirtinta nuostata, jog Etikos ir Antikorupcijos komisijų
pirmininkų kandidatūras meras teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Taigi, savivaldybės tarybos mažumai (opozicijai) yra suteikta teisė siūlyti Etikos ir
Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūras. Nuostatos dėl nuolatinių komisijų
sudarymo bei jų pirmininkų skyrimo tvarkos išdėstytos Reglamento 61 ir 63 punktuose. Atsižvelgiant į pareiškėjams kilusios abejonės šių punktų teisėtumu apimtį, teismas
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nurodė, kad Reglamento 61 ir 63 punktų nuostatos yra tarpusavyje susietos ir vertintinos kartu. Reglamento 61 punktu yra nustatytas apribojimas siūlyti tą pačią kandidatūrą
į tą pačią komisiją iki dviejų kartų (pažymėtina, kad tokio apribojimo Vietos savivaldos
įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nenustato), tuo tarpu Reglamento 63 punkte yra įtvirtinta
nuostata, kad Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus savivaldybės taryba mero
teikimu skiria šias komisijas jau sudarius iš komisijos narių. Pagal šiuo metu galiojančias
Reglamento nuostatas Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus skiriant iš jau išrinktų komisijos narių, tam kad būtų užtikrinta Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio
1 dalyje numatyta tarybos opozicijos (mažumos) teisė siūlyti kandidatus į šių komisijų
pirmininkus, opozicijos pasirinkti siūlyti į pirmininkus kandidatai turėtų patekti į Etikos
ir Antikorupcinės komisijos sudėtį. Tačiau Reglamento 61 punkte esant nustatytam apribojimui tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją siūlyti du kartus gali susidaryti situacija, kai savivaldybės tarybai nubalsavus prieš opozicijos pasiūlytą kandidatą du kartus,
jis nepatektų į atitinkamos komisijos sudėtį ir savivaldybės tarybos opozicija (mažuma)
prarastų teisę siūlyti savo pasirinktą komisijos pirmininko kandidatūrą ir tuo būtų pažeista Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta opozicijos veiklos garantija. Teismas konstatavo, kad Reglamento 61 ir 63 punktuose įtvirtintas reglamentavimas
prieštarauja Vietos savivaldos 15 straipsnio 1 daliai, atitinkamai yra pagrindas konstatuoti ir jų prieštaravimą Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui.
17. Teismas, tirdamas Reglamento 25, 25.1.1, 25.2, 25.3 punktų atskirų nuostatų
atitikimą Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui ir Vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 daliai, nurodė, kad Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalis nustato baigtinį mero įgaliojimų sąrašą, kuris negali būti išplečiamas. Reglamento 25 punktu
nustatyta, kad savivaldybės tarybos narys, teikdamas prašymą dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, pateikia prašymą raštu ir prašymo kopiją pateikia
savivaldybės merui. Savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas (Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis), kuris nėra pavaldus
ar atskaitingas merui, o Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalis nenumato jokių
mero įgaliojimų, susijusių su informacijos teikimu savivaldybės tarybos nariams (tarybos narių prašymų kaupimu, registracija, sisteminimu ar kontrole). Teismas pripažino,
kad Reglamento 25 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, „prašymo kopiją pateikiant savivaldybės merui”, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio
2 punktui ir Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 daliai.
18. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjai reiškia abejonę dėl Reglamento
25.1.1 punkto atitikties Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, savo abejonę grįsdami tuo, kad tokia nuostata suvaržo tarybos nario teisę gauti informaciją, kadangi kreipimosi metu tarybos nariui tikslus ir
konkretus pasiūlymas ar klausimas negali būti žinomas ir tik gavus informaciją ir susipažinus su jos turiniu, tarybos narys gali formuluoti svarstytiną klausimą, pasiūlymą,
sprendimo projektą. Teismas, įvertinęs Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies
nuostatas, sutiko su pareiškėjų argumentais, jog tarybos nario teisė siūlyti savivaldybės
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tarybai svarstyti klausimus bei rengti sprendimų projektus ir juos pagrįsti neabejotinai
yra susijusi su tarybos nario teise gauti informaciją iš savivaldybės administracijos, kitų
savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kadangi tik disponuodamas
reikalinga informacija, tarybos narys gali pasinaudoti šia savo teise. Teismas sprendė, kad
prašomame ištirti Reglamento 25.1.1 punkte įtvirtintas papildomas reikalavimas tarybos
nario prašymo turiniui – t. y. tarybos narys pagal Reglamentą privalo nurodyti su kokiais
savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui.
19. Teismas, tirdamas, ar Reglamento 25.2. punkto nuostata ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad informacija tarybos nariui pateikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis
„per 20 darbo dienų“ neprieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai, Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, išanalizavęs Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 dalies nuostatas, nurodė, kad
siekiant tarybos nariui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte
numatytas teises, susijusias su tarybos posėdyje svarstomais klausimais (pvz., siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, savivaldybės tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus
ir kt.), tarybos narys neabejotinai turi disponuoti informacija, susijusia su tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais. Todėl teismas sprendė, kad Reglamento 25.2 punkto
nuostata, numatanti, kad informacija tarybos nariui pateikiama per 20 darbo dienų, apriboja tarybos nariui galimybę operatyviai ir efektyviai parengti tarybos posėdžiui, tuo
pačiu ir Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte numatytą tarybos nario teisę
gauti informaciją, todėl prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 daliai bei
Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui.
20. Tirdamas Reglamento 25.3 punkto atitiktį Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, teismas nurodė, kad įvertinus
Reglamento 25.3 punkto turinį matyti, jog šiuo punktu nenustatyti apribojimai tarybos
nariui gauti informaciją iš savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, tačiau įtvirtintas tam tikros informacijos (konfidencialios ar labai didelės apimties) pateikimo tarybos nariui būdas – t. y. atvykus į savivaldybės
administraciją arba kitą savivaldybės įstaigą, savivaldybės kontroliuojamą įmonę iš anksto suderintu laiku. Pareiškėjų argumentus, kad dėl Reglamento 25.3 punkte nustatytų
apribojimų atsiranda galimybė atsisakyti teikti tarybos nariui informaciją formaliai priskiriant ją prie konfidencialios, vertino kaip nepagrįstus, kadangi Reglamento 25.3 punktas nenumato galimybės atsisakyti teikti informaciją apskritai, o tik numato informacijos
pateikimo būdą (vietą ir laiką). Pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio
2 punktas nenustato kokiu būdu tarybos nariui privalo būti pateikta prašoma informacija, todėl teismo nuomone, Reglamento nuostata, jog tam tikrais atvejais tarybos narys
turėtų su prašoma informacija susipažinti atvykęs į savivaldybės administraciją arba kitą
savivaldybės įstaigą, savivaldybės kontroliuojamą įmonę iš anksto suderintu laiku, neriboja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkto garantuojamos jo teisės iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių
gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją.
21. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai nenurodė jokių argumentų kaip Reglamento
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25.3 punktas prieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai, kuri nustato, jog savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams, o ši teisė įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Tam, kad būtų
konstatuotas norminio teisės akto prieštaravimas Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai,
juo nustatytu teisiniu reguliavimu turėtų būti paneigiama galimybė valstybės teritorijos
administraciniams vienetams įgyvendinti savivaldos teisę. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo konstatuoti Reglamento 25.3 punkto nuostatų, nustatančių informacijos
savivaldybės tarybos nariui pateikimo būdą, prieštaravimą Konstitucijos 119 straipsnio
1 daliai.
22. Teismas, tirdamas Reglamento 1141.3 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-53 redakcija) atitikimą Konstitucijos
120 straipsnio 2 daliai ir Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai, analizavo
Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio, Vietos savivaldos įstatymo
23 straipsnio 4 punkto nuostatas ir įvertinęs jų turinį priėjo prie išvados, kad klausimą
dėl mero, kuris yra savivaldybės vadovas, nusišalinimo yra įgaliota spręsti kolegiali savivaldybės institucija – savivaldybės taryba, kurios narys jis yra. Atsakovas teigia, jog
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis reguliuoja tarybos nario teises ir pareigas savivaldybės tarybos posėdyje, gi Reglamento 1141.3 punktas reguliuoja mero teises
ir pareigas laikotarpiu, kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai. Pažymėjo, kad pagal
Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Vietos savivaldos įstatyme nėra
nustatyta procedūra kokia tvarka turi būti sprendžiamas mero ir / ar mero pavaduotojo nusišalinimo klausimas laikotarpiu kai nevyksta tarybos posėdžiai, tačiau atsižvelgiant
į tai, kad vienintelė įgaliota institucija priimti sprendimą dėl mero nusišalinimo yra savivaldybės taryba, klausimas dėl mero nusišalinimo turėtų būti sprendžiamas tarybos
posėdyje, todėl kaip nepagrįstą vertino atsakovo argumentą, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis reguliuoja skirtingus teisinius santykius, dėl to Reglamento
1141.3 punktas objektyviai negali prieštarauti Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
10 daliai. Akcentavo, kad Reglamento 1141.3 punkte numatyta „tarybos narių pasitarimo“, kuris pagal šią reglamento nuostatą turėtų priimti sprendimą dėl mero ir / ar mero
pavaduotojo nusišalinimo laikotarpiu, kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai, neįtvirtina joks teisės aktas, tokia institucija nenumatyta nei Vietos savivaldos įstatyme, nei
kituose įstatymuose ar įstatymus lydinčiuose teisės aktuose, nei pačiame Reglamente,
nėra numatyta tokios institucijos sudėtis, narių skaičius, sušaukimo tvarka, įgaliojimai,
funkcijos ir pan., todėl akivaizdu, jog „tarybos narių pasitarimas“ neturi įgaliojimų spręsti dėl pareikštų mero arba mero pavaduotojo nusišalinimų. Atsižvelgiant į nurodytas
aplinkybes teismas konstatavo, kad Reglamento 1141.3 punktas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai.
23. Teismas sprendė, kad šioje byloje konstatavus Reglamento 39 punkto dalies, 40 punkto, 61 punkto dalies, 63 punkto dalies, 25 punkto dalies, 25.1.1 punkto,
25.2. punkto dalies, 1141.3 punkto prieštaravimą tam tikroms Vietos savivaldos įstatymo
nuostatoms, nėra būtina tirti ginčijamo akto nuostatų atitiktį kitoms pareiškėjų prašyme
nurodytoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, teismas nepasisakė dėl prašomų ištirti paminėtų Reglamento nuostatų atitikties Konstitucijos 1 straipsniui, 119 straipsnio 1 daliai bei 120 straipsnio 2 daliai.
140

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

24. Teismas visus likusius pareiškėjų skundo ir teisme proceso dalyvių išsakytus
argumentus vertino kaip perteklinius, nesusijusius su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčius teisinės reikšmės pareiškimo patenkinimui (arba atmetimui), dėl to jų nedėstė ir
neanalizavo.
III.
25. Atsakovas Druskininkų savivaldybės tarnyba nesutikdama su Kauno apygardos
administracinio teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti
2016 m. gegužės 18 d. sprendimo dalį, kuria teismas tenkino pareiškėjų pareiškimą, ir
šioje dalyje priimti naują sprendimą – pareiškėjų pareiškimą atmesti.
26. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad Komitetų sudarymas yra įstatyme numatyta išimtinė savivaldybės tarybos funkcija. Kontrolės komitetas sudaromas savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybės tarybos sprendimai formuojant Kontrolės
komitetą įstatyme yra apriboti vieninteliu reikalavimu – numatyta speciali atstovavimo
taisyklė, kad į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės
tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Savivaldybės taryba, priimdama savo veiklos
reglamentą ir sprendimus dėl komitetų formavimo, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi
pirmiau nurodytos atstovavimo taisyklės. Priešingai negu nustatė pirmosios instancijos
teismas, įstatymų leidėjas nenumatė, jog opozicijos ar savivaldybės tarybos narių grupės
nariai turi teisę reikalauti, kad savivaldybės taryba patvirtintų bet kurį jų nuožiūra pasiūlytą kandidatą. Įstatymų leidėjas numatė opozicijos ar savivaldybės tarybos narių grupės
teisę turėti atitinkamą atstovų skaičių, tačiau nenumatė teisės tiesiogiai vienašališkai daryti įtaką Kontrolės komiteto sudėčiai.
27. Reglamento 39 ir 40 punktų nuostatos neprieštarauja numatytam teisiniam reguliavimui, o užtikrina protingą balansą ir politinį konsensusą tarp savivaldybės tarybos
teisės tvirtinti Kontrolės komiteto sudėtį ir frakcijų (savivaldybės tarybos narių grupių)
teisės užsitikrinti įstatyme numatytą atstovavimą. Vertinant Reglamente įtvirtintą reguliavimą, akivaizdu, jog formuojant Kontrolės komitetą savivaldybės taryba privalėtų balsuoti už pasiūlytą kandidatą tuo atveju, jeigu jo nepatvirtinimas reikštų Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje numatytos frakcijos atstovavimo taisyklės pažeidimą.
Todėl vadovaujantis galiojančiu įstatymu bei Reglamentu, neįmanoma teisinė situacija,
kad visiems Druskininkų savivaldybės tarybos nariams sąžiningai naudojantis savo teisėmis, būtų pažeistas Vietos savivaldos įstatymas.
28. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentus, jog komitetų formavimas ir pirmininkų skyrimas yra dvi skirtingos procedūros. Lingvistiškai analizuojant Vietos savivaldos įstatymo normas matyti, kad komitetai
ir komisijos yra „sudaromi“, o jų pirmininkai „skiriami“ tokiu būdu iš esmės atskiriant
skirtingus savivaldybės tarybos sprendimus dėl komitetų / komisijų sudarymo ir dėl jų
pirmininkų skyrimo.
29. Kadangi savivaldybės tarybos veikla yra politinė institucija, kurioje darbas turi
būti paremtas politiniu konsensusu, todėl savivaldybės tarybos narių veiksmais, kuriais
yra piktnaudžiaujama Vietos savivaldos įstatymo suteikta teise ir siekiama savivaldybės
tarybą priversti balsuoti už konkretaus savivaldybės tarybos nario patvirtinimą Kontrolės
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komiteto nariu (nors įstatymas tokios teisės opozicijai nesuteikia), pripažintini neteisėtais, piktnaudžiavimo turimomis teisėmis forma.
30. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl savivaldybės tarybos narių teisinės
pareigos balsuoti „už“ atitinkamus sprendimus prieštarauja nuosekliai teismų praktikai, kuria pripažįstama, kad sprendimų priėmimas ir balsavimas savivaldybės taryboje yra politinis procesas. Teismas savo išvadoms pagrįsti rėmėsi Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo praktika, suformuota nagrinėjant bylas dėl opozicijos veiklos garantijų Seime. Pažymi, kad Seimo statutas numato specifinį teisinį reguliavimą, pareigybių skaičiaus komitetuose, opozicijos lyderio statuso, darbotvarkių ir komisijų inicijavimo ir kitais klausimais, todėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika ginčo
atveju netaikytina, o šiais teismo sprendimo motyvais buvo pažeistos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos rėmimosi teismų precedentais taisyklės.
31. Atsakovas dėl skundžiamo sprendimo dalies dėl Reglamento 61 ir 63 punktų
nurodo, kad kaip jau buvo minėta, teisė siūlyti kandidatus į komisijų ir komitetų narius
negali būti aiškinama, kaip teisė vienašališkai formuoti komisijas ir komitetus, t. y. kaip
teisė vienašališkai lemti komisijų ir komitetų sudėtį (nes tokią teisę įstatymas expressis
verbis suteikia savivaldybės tarybai). Savivaldybės tarybos in corpore teisė ir pareiga formuoti komisijas ir komitetus yra įtvirtinta įstatyme. Kiekvienas savivaldybės tarybos narys turi pareigą užtikrinti sklandų savivaldybės tarybos kaip organo veikimą ir balsuoti
dėl savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų klausimų, inter alia, dėl komisijų ir komitetų formavimo ir pirmininkų skyrimo. Vietos savivaldos įstatymas aiškiai nustatė, kad
komisijų pirmininkų skyrimo tvarką turi nustatyti savivaldybės tarybos darbo reglamentas. Priešingai nei teigiama skundžiamame sprendime, opozicijos teisė siūlyti kandidatus
į Etikos ir Antikorupcinės komisijos pirmininkus Reglamento 61 ir 63 punktais nėra apribota. Šios normos nustato protingą balansą ir politinį konsensusą tarp opozicijos teisės
siūlyti kandidatus bei savivaldybės tarybos in corpore teisės priimti sprendimą dėl asmenų skyrimo komisijų pirmininkais.
32. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai išaiškino, kad Vietos savivaldos įstatyme numatyta teisė siūlyti kandidatą į komisijos pirmininkus yra tapati teisei paskirti (patvirtinti) asmenį komisijos nariu ir pirmininku. Toks
išaiškinimas akivaizdžiai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui, kuris aiškiai nustato,
kad komisijos pirmininkus skiria ir tvirtina savivaldybės taryba, o kandidatūrų teikimas
vyksta savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Šiomis skundžiamo
teismo išvadomis yra suvaržomos savivaldybės tarybai in corpore ir jos nariams atskirai
įstatymo suteiktos teisės bei iškreipta leidėjo valia, t. y. sąmoningas šių santykių sureguliavimas būtent tokiu būdu.
33. Atsakovas dėl skundžiamo sprendimo dalies dėl Reglamento 25 punkto nurodo, kad priešingai nei konstatuota skundžiamame sprendime, Reglamento 25 punktas
nenumato jokių papildomų teisių ir / arba įgalinimų (funkcijų) savivaldybės merui, susijusių su Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktu. Reglamento nuostata neriboja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte numatytų savivaldybės tarybos
nario teisių. Reglamento 25 punkto nuostata dėl prašymo kopijos pateikimo savivaldybės
merui užtikrina skaidrumo principo įgyvendinimą savivaldybės tarybos nariams naudojantis Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte nurodyta teise. Kadangi naudojimasis Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte nurodyta teise yra susijęs su
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savivaldybės tarybos nario teisėmis, todėl yra visiškai pagrįsta, kad savivaldybės taryboje
gaunant visų prašymų kopijas būtų kaupiama informacija apie savivaldybės tarybos narių
veiklą prašant informacijos Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkto pagrindu.
34. Dėl Reglamento 25.1.1 punkto reikalavimo prašymo turiniui nurodo, kad
Vietos savivaldos įstatymas nustato aiškų apribojimą, kokią informaciją turi teisę gauti
savivaldybės tarybos narys. Įstatymas, suteikdamas plačias teises gauti informaciją, nustato ir šios teisės ribas – informacijos turinio kriterijų. Reglamento 25.1.1 punkto reikalavimas prašyme nurodyti „su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais
nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija“ pažodžiui atitinka įstatymo normą. Akcentuoja, kad savivaldybės tarybos nariui yra keliami aukšti skaidrumo ir atskaitingumo reikalavimai, todėl Reglamente, užtikrinant šių principų įgyvendinimą, yra numatytas vienas iš prašymo suteikti informaciją turiniu keliamų reikalavimų – skaidriai
deklaruoti, su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi informacija. Reikalavimas skaidriai deklaruoti, su kokiais savivaldybės
taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi informacija, jokiu
būdu nevaržo savivaldybės tarybos nario teisės į informaciją. Šis savivaldybės tarybos nario prašymui taikomas turinio reikalavimas inter alia veikia kaip prevencinė priemonė,
t. y. per skaidrumo principo įgyvendinimą siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui teise
gauti informaciją, taip pat prašant su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais
nagrinėti klausimais nesusijusios informacijos ir / arba prašant perteklinės informacijos.
35. Dėl Reglamento 25.2 punkto pažymi, kad skundžiamo sprendimo motyvai suponuoja, jog, teismo įsitikinimu, informacija turėtų būti suteikiama ne per 20 dienų, bet
per 3 dienas. Būtina įvertinti, kad užtikrinant savivaldybės tarybos narių teisę į informaciją, Reglamentas nenustato jokių informacijos kiekio apribojimų, t. y. informacijos gali
būti prašoma itin dideliais kiekiais, todėl atitinkamai siekiant sukurti teisės normas, kurių būtų laikomasi, ir kurios būtų įgyvendinamos, Reglamentas nustato 20 darbo dienų
terminą. Pažymi, kad informaciją teikiantys asmenys gali vienu metu sulaukti net kelių
savivaldybės tarybos narių prašymų, o žmogiškieji ištekliai yra riboti, todėl informacijos
rengimas gali objektyviai užtrukti ilgiau nei 3 dienas. Nors Teisės gauti informaciją įstatymas reguliuoja kitus teisinius santykius, tačiau akivaizdu, jog jame nurodytas 20 dienų informacijos suteikimo terminas yra nustatytas įvertinus objektyviai informacijos
surinkimui ir parengimui reikalingą laiką. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame
sprendime nepagrįstai nevertino, kad Reglamentas aiškiai įtvirtina, kad savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, kurie buvo apsvarstyti komitetuose, o
į savivaldybės tarybą sprendimų projektai pateikiami su aiškinamaisiais raštais ir visais
reikalingais papildomais dokumentais. Šis reguliavimas įtvirtina procedūrą, kad sprendimo projekto rengėjas privalo surinkti ir komitetams bei savivaldybės tarybai pateikti visą
sprendimų priėmimui reikalingą informaciją, t. y. tarybos nariai turi teisę su sprendimo
projektu gauti visą apsisprendimui dėl balsavimo ir sprendimo priėmimui būtiną informaciją, ir neprivalo gavę savivaldybės tarybos sprendimų projektus patys savarankiškai
rinkti informaciją.
36. Atsakovas dėl skundžiamo sprendimo dalies dėl Reglamento 1141.3 punkto nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, kuriai neva prieštarauja analizuojama Reglamento nuostata, reguliuoja tarybos nario teises ir pareigas savivaldybės
tarybos posėdyje, o Reglamento 1141.3 punktas reguliuoja mero teises ir pareigas laiko143
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tarpiu, kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai, taigi – skirtingus teisinius santykius,
todėl Reglamento 1141.3 punktas neprieštarauja ir objektyviai negali prieštarauti Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai.
37. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė, kad Reglamento
1
114 .3 punktas prieštarauja Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai, kadangi jis niekaip nesuvaržo Druskininkų savivaldybės teisės pagal Konstitucijos bei įstatymų suteiktą kompetenciją veikti laisvai ir savarankiškai. Priešingai, Reglamento 1141.3 punktas užtikrina
efektyvią mero veiklą esant situacijoms, kai tarp komitetų ir tarybos posėdžių atsiranda
potencialaus ar galimo interesų konflikto situacija, ir kai ši situacija privalo būti išspręsta
nedelsiant, nelaukiant komiteto ir tarybos posėdžio. Reglamento 1141.3 punktas ne pažeidžia, o užtikrina Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies tinkamą įgyvendinimą.
38. Pareiškėjai atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka, prašo pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti.
39. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino Reglamento
39 ir 40 punktų nuostatas prieštaraujančias Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punktui ir 14 straipsnio 2 ir 3 dalims, taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Teismas pagrįstai sprendė, kad Reglamento 39 punkte numatyta
nuostata tą pačią kandidatūrą siūlyti du kartus apriboja savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių teisę deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą.
Atsižvelgdamas į Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatas, pirmosios
instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, jog teisė siūlyti kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininko pareigas priklauso savivaldybės tarybos mažumai (opozicijai).
40. Pareiškėjų nuomone, atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, jog įstatymų leidėjas numatė opozicijos ar savivaldybės
tarybos narių grupės teisę turėti atitinkamą atstovų skaičių, tačiau nenumatė teisės tiesiogiai vienašališkai daryti įtaką Kontrolės komiteto sudėčiai, yra nepagrįsti. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kaip pagrįstai vertino ir pirmosios instancijos
teismas, ne tik savivaldybės frakcijų ar tarybos narių grupių, kuriuos sudaro ne mažiau
kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, teisę turėti atitinkamą atstovų skaičių Kontrolės komitete (proporcinio atstovavimo taisyklė), bet ir teisę savo nuožiūra pasirinkti ir deleguoti
savo atstovus į Kontrolės komitetą. Kaip teisingai nurodė teismas skundžiamame sprendime, savivaldybių ir jų institucijų, taip pat – ir Tarybos, veikla priskiriama viešosios teisės reguliavimo sričiai, o viešosios teisės normos yra imperatyvios ir įsakomojo pobūdžio
visiems teisinių santykių dalyviams, todėl galimas tik toks veikimas, kuris nurodytas teisės aktuose.
41. Pareiškėjai nepagrįstais laiko ir atsakovo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kad vadovaujantis galiojančiu įstatymu bei Reglamentu, neįmanoma teisinė
situacija, jog visiems Druskininkų savivaldybės tarybos nariams sąžiningai naudojantis
savo teisėmis būtų pažeistas Vietos savivaldos įstatymas. Vien jau tas faktas, jog įstatymo nuostatos suteikia savivaldybės frakcijoms ir tarybos narių grupėms savo nuožiūra
deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą bei opozicijai suteikia teisę pasirinkti kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininkus, suponuoja tai, kad faktiškai įgyvendinant įstatymo nuostatas, t. y. savo nuožiūra pasirenkant delegatus, nėra net galimybės nesąžiningai
naudotis teisėmis. Be to, teisė spręsti sąžiningai ar nesąžiningai (tinkamai ar netinkamai)
opozicija, opozicinės frakcijos ar opozicinės tarybos narių grupės pasirinko savo delega144
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tus į Kontrolės komiteto nario ar pirmininko pozicijas priklauso ne tarybos daugumai
(pozicijai), o rinkėjams, kurie kituose savivaldos rinkimuose, įvertinę opozicijos, opozicinės frakcijos ar opozicinės tarybos narių grupės deleguotų atstovų darbą Kontrolės komitete, balsuos.
42. Pareiškėjų nuomone, nepagrįsti ir atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, jog pirmosios instancijos teismo išvados dėl savivaldybės tarybos narių
teisinės pareigos balsuoti „už“ atitinkamus sprendimus prieštarauja nuosekliai teismų
praktikai, kuria pripažįstama, kad sprendimų priėmimas ir balsavimas savivaldybės taryboje yra politinis procesas. Pažymi, kad būtent šiuo metu galiojantis Reglamento reguliavimas, kurį pirmosios instancijos teismas pripažino prieštaraujančiu aukštesnės galios
teisės aktams, eliminuoja bet kokį politinį procesą iš Kontrolės komiteto sudarymo procedūros dėl to, jog yra įtvirtintas apribojimas siūlyti tą patį kandidatą į komitetą du kartus. Kitaip tariant, pasitelkiant norminį teisės aktą (juridinį instrumentą), kuris iš esmės
yra priimamas savivaldybės tarybos daugumos (pozicijos) balsais, yra apribojama opozicinių frakcijų ir tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai,
teisė savo nuožiūra siūlyti savo atstovus į Kontrolės komitetą ir atitinkamai kandidatą į
Kontrolės komiteto pirmininko pareigas. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, jog
savivaldybės tarybos veikla yra politinė institucija, kurioje darbas turi būti paremtas politiniu konsensusu. Būtent Reglamento nuostatų (dėl apribojimo siūlyti tą pačia kandidatūrą į Kontrolės komiteto narius du kartus bei dėl to, jog Kontrolės komiteto pirmininkas
yra skiriamas tik suformavus komitetą) pripažinimas prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktams ir užtikrina tai, jog taryba priimdama sprendimą dėl Kontrolės komiteto sudėties ir jos pirmininko, remtųsi ne teisinėmis priemonėmis įtvirtintais ribojimais, o
būtent politiniu konsensusu. Tarybai įstatymo nustatytais terminais nepasiekiant konsensuso, įstatymai numato atitinkamas priemones Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimui.
43. Pareiškėjai dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su Reglamento
61 ir 63 punktais, nurodo, kad teismas sprendimu pagrįstai pripažino, jog Reglamento
61 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du
kartus, ir Reglamento 63 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad sudarius Etikos ir
Antikorupcinę komisijas, jų pirmininkus savivaldybės taryba mero teikimu skiria iš
komisijos tarybos narių, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui,
15 straipsnio 1 daliai. Kaip teisingai pažymėjo teismas skundžiamame sprendime, Vietos
savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis savivaldybės tarybos mažumai (opozicijai) suteikia teisę siūlyti Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūras. Reglamento
61 ir 63 punktuose įtvirtintas reguliavimas paneigia ir suvaržo savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) teisę savo nuožiūra siūlyti kandidatūras į Etikos ir Antikorupcijos
pirmininkų pareigas. Pagal Reglamento nuostatas, visų pirma, yra išrenkami komisijos
nariai apribojant tos pačios kandidatūros siūlymą du kartus, o tik vėliau iš jų yra renkami komisijų pirmininkai. Taigi, apribojus savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos)
teisę siūlyti savo kandidatus į komisijų sudėtį, tuo pačiu yra apribojama Vietos savivaldos
įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi laiduojama opozicijos teisė siūlyti kandidatus į komisijos
pirmininkus.
44. Pareiškėjai dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų dėl atskirų tarybos
narių sąžiningumo ir pareigos užtikrinti sklandų savivaldybės tarybos kaip organo veikimą ir balsuoti dėl savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų klausimų, inter alia, dėl
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komisijų ir komitetų formavimo ir pirmininkų skyrimo, pažymi, kad ši pareiga taikytina
ne tik tarybos nariams, kurie siūlo savo kandidatūras į komisijas ir komitetus bei jų pirmininkus, bet ir visai tarybai ir atskirai kiekvienam jos nariui, įskaitant ir tarybos daugumą, kurie balsuoja už komisijas ir komitetus bei jų pirmininkus. Būtent dėl šios priežasties šių pareigų vykdymas negali būti dirbtinai ribojamas teisinėmis priemonėmis ir
konsensusas turi būti pasiektas būtent politinio proceso metu.
45. Pareiškėjai dėl Reglamento 25 punkto ir atskirų jo papunkčių atsiliepime nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas skundžiamame sprendime pagrįstai
konstatavo, jog Reglamento 25 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys
dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu,
„prašymo kopiją pateikiant savivaldybės merui”, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 2 punktui ir 20 straipsnio 2 daliai. Pažymi, kad Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 2 punktas nenumato absoliučiai jokių apribojimų dėl tarybos nario teisės
gauti visą informaciją, taip pat ir papildomų pareigų įgyvendinant ar pasinaudojant šia
teise, o šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalis, įtvirtinanti mero įgaliojimus ir kompetenciją,
nenumato absoliučiai jokių savivaldybės mero teisių ar įgaliojimų, kiek tai susiję su informacijos teikimu savivaldybės tarybos nariams. Todėl teismo išvados šiuo klausimu yra
pagrįstos ir teisingos.
46. Pažymi, kad tarybos nario teisė ir pareiga siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus bei rengti sprendimų projektus ir juos pagrįsti neabejotinai yra susijusi su
tarybos nario teise gauti informaciją iš savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės
įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kadangi tik disponuodamas reikalinga informacija tarybos narys gali pasinaudoti šia savo teise ir įvykdyti pareigą. Dėl šios
priežasties tarybos nario teisė gauti informaciją negali būti ribojama. Galimos ir tokios
situacijos, kada tarybos narys tik gavęs informaciją ir sužinojęs informacijos turinį gali
nuspręsti rengti, ar ne, atitinkamą pasiūlymą ir / ar sprendimo projektą, bei kokio turinio
atitinkamas pasiūlymas ar sprendimo projektas bus. Galiojant Reglamento 25.1.1 punkto
nuostatai (nurodyti su kokiu svarstomu ar rengiamu svarstyti klausimu yra susijusi informacija) susiklosto tokia teisinė situacija, kad nuo savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojų, atsakingų už informacijos suteikimą, subjektyvios nuomonės sprendžiant, ar iš tiesų prašoma informacija
yra susijusi su svarstomais ar rengiamais svarstyti klausimai, priklauso, ar tarybos narys
gaus informaciją ar ne. O tai neabejotinai užkerta kelią tarybos nariui tinkamai vykdyti
savo pareigas. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pripažino, kad Reglamento
25.1.1 punktas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui.
47. Pareiškėjai nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktas numato tarybos nario teisę gauti informaciją be jokių apribojimų. Teismas sprendime taip
pat sutiko su argumentais, kad tarybos nario teisė siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti
klausimus bei rengti sprendimų projektus ir juos pagrįsti, neabejotinai yra susijusi su tarybos nario teise gauti informaciją iš savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kadangi tik disponuodamas reikalinga informacija, tarybos narys gali pasinaudoti šia savo teise.
48. Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 dalį, Reglamento
91 punktą, tarybos narys apie savivaldybės taryboje svarstytinus ir nagrinėtinus klausi146

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

mus gali sužinoti likus tik trims darbo dienoms iki posėdžio pradžios, tuo tarpu informaciją iš savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų tarybos narys gali gauti tik per 20 darbo dienų. Kitaip tariant tarybos nariui,
kuris apie savivaldybės taryboje svarstytinus klausimus sužino likus trims dienoms, užkertamas kelias laiku ir operatyviai gauti reikalingą informaciją apie nagrinėjamus klausimus iš savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių. Todėl teismas visiškai pagrįstai sprendė, jog Reglamento 25.2 punkto nuostata apriboja tarybos nariui galimybę operatyviai ir
efektyviai parengti tarybos posėdžiui, o taip pat ir Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte numatytą tarybos nario teisę gauti informaciją.
49. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad neva trumpesnis terminas
gali suponuoti tokią situaciją, jog dėl didelio informacijos kiekio ir žmogiškųjų išteklių
stokos gali būti neįmanoma pateikti prašomos informacijos, kadangi tokie apeliacinio
skundo argumentai nepaneigia tarybos nario teisės gauti informaciją, kuri užtikrina tinkamą tarybos nario pareigų vykdymą. Nors teismas sprendime ir nenurodė, kad informacija turi būti suteikiama ne vėliau kaip per 3 dienas, tačiau netgi ir 3 dienų terminas
yra visiškai pakankamas pateikti informaciją, kadangi sunku net įsivaizduoti informacijos kiekį, kurio nebūtų galima pateikti per 3 dienas.
50. Pareiškėjų nuomone, teismas skundžiamu sprendimu visiškai pagrįstai konstatavo, kad Reglamento 1141.3 punktas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai. Teismas pagrįstai sprendė, kad klausimą dėl mero, kuris yra savivaldybės
vadovas, nusišalinimo yra įgaliota spręsti kolegiali savivaldybės institucija – savivaldybės taryba, kurios narys jis yra. Atsakovo apeliacinis skundas šioje dalyje iš esmės yra
grindžiamas vieninteliu argumentu, t. y. tuo, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
10 dalis reglamentuoja situaciją, kada galimas interesų konfliktas kyla tarybos posėdyje, tuo tarpu Reglamento 1141.3 punktas reglamentuoja situaciją, kai nevyksta komitetų
ar tarybos posėdžiai. Vietos savivaldos įstatyme nėra nustatyta procedūra, kokia tvarka
turi būti sprendžiamas mero ir / ar mero pavaduotojo nusišalinimo klausimas laikotarpiu kai nevyksta tarybos posėdžiai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad, kaip paminėta, vienintelė įgaliota institucija priimti sprendimą dėl mero nusišalinimo yra savivaldybės taryba,
klausimas dėl mero nusišalinimo turėtų būti sprendžiamas tarybos posėdyje, todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis reguliuoja skirtingus teisinius santykius. Druskininkų savivaldybės taryba apeliaciniame
skunde niekaip nepaneigia pirmosios instancijos išvadų, kad nei Vietos savivaldos įstatymas, nei Reglamentas, nei bet koks kitas teisės aktas nenumato tokios institucijos ir /
ar savivaldybės tarybos narių veiklos formos kaip „tarybos narių pasitarimas“, kuris pagal Reglamento 1141.3 punktą yra įgaliotas spręsti priimti ar nepriimti mero ir / ar mero
pavaduotojo pareikšto nusišalinimo. Neegzistuojant tokiam dariniui kaip „tarybos narių
pasitarimas“, taip pat nesant tokios tarybos narių veiklos formos reglamentavimo (kokiu
būdu sušaukiama, kas priklauso tarybos narių pasitarimui ir pan.), akivaizdu, jog „tarybos narių pasitarimas“ negali spręsti dėl pareikšto nusišalinimo.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
51. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcija, tačiau pagal 2016 m. birželio 2 d.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo
įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalį administracinių bylų, pradėtų ir nebaigtų nagrinėti apeliacine instancija iki šio įstatymo įsigaliojimo, procesas apeliacinėje instancijoje
vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, todėl atsakovo apeliacinis skundas
išnagrinėtas vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, galiojusiu iki 2016 m.
liepos 1 d.
52. Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 skyriaus 1 skirsnis, nustatantis pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, suponuoja,
kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas paprastai apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. eI-6-502/2017). Taigi šiuo atveju yra reikšminga įvertinti pareiškėjų kvestionuojamų Reglamento normų atitiktį būtent toms aukštesnės galios teisės
aktų normoms, kurias nurodė pareiškėjai.
53. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad pagal pareiškėjo pateiktame prašyme ar tyrimą individualioje byloje inicijavusio administracinio teismo nutartyje nurodytas konkrečias aplinkybes (argumentus) paprastai yra
identifikuojamos norminio akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribos, ypač tais atvejais,
kai prašoma įvertinti norminio akto nuostatų atitiktį bendriesiems teisės (teisinio reguliavimo, viešo administravimo, teisėkūros) principams ir (ar) bendrosioms įstatymuose
ir juos lydinčiuose teisės aktuose nurodytoms taisyklėms. Aptariamos aplinkybės (argumentai) turi būti konkrečios, aiškios, rodančios ryšį tarp norminio administracinio akto
(jo dalies) ir minėtų bendrų principų bei reikalavimų, kurių atitikčiai prašoma ištirti šį
aktą (jo dalį). Jos (aplinkybės, argumentai) turi būti susijusios su prašomo atlikti tyrimo
objektu, leisti proceso šalims ir teismui nustatyti bei apibrėžti administracinės bylos dalyką ir nagrinėjimo ribas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015, 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-21-525/2016, Administracinė jurisprudencija, 2016 m.
Nr. 32, p. 72-86).
54. Administracinių teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog tokie
abstraktaus, t. y. su individualia byla nesusijusio, prašymo (pareiškimo) ištirti norminio
administracinio akto (jo dalies) atitiktį įstatymui ar Vyriausybės nutarimui argumentavimo (teisinių motyvų) trūkumai sudaro savarankišką ir pakankamą pagrindą pirmosios
instancijos teismui atsisakyti priimti tokį pareiškėjo prašymą (pareiškimą) (ABTĮ 37 str.
2 d. 1 p., 114 str. 1 d.), o tokį prašymą (pareiškimą) priėmus – norminę administracinę
bylą nutraukti (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo adminis148
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tracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014, 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I-18-556/2015, 2014 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I143-9/2014,
2015 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015 ir kt.).
55. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog konstitucinis teisinės valstybės principas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, ir teisės aktų hierarchijos reikalavimą, iš kurio kyla įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės
aktų atžvilgiu principas (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą). Konstitucinis Teismas savo aktuose yra ne kartą konstatavęs, kad šis konstitucinis principas neleidžia poįstatyminiais
teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu
teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ar sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų,
kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m.
rugpjūčio 21 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. sausio 19 d. nutarimai). Poįstatyminiai
teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio taikymo, ar nuolatinio galiojimo (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2010 m. kovo 9 d.,
2012 m. balandžio 18 d., 2013 m. vasario 20 d. nutarimus). Nors byloje nagrinėjamu
atveju ginčijamų normų atitiktis teisinės valstybės principui nekvestionuojama, vertintina, jog ir šiuo atveju Reglamento normomis negalima pakeisti įstatymo ar sukurti naujų
bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis.
Dėl Reglamento 39 ir 40 punktų teisėtumo
56. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115, 39 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad
„tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, 14 straipsnio 2 ir 3 dalims, ir laikė ją panaikinta, taip pat, jog
Reglamento 40 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui,
14 straipsnio 2 ir 3 dalims, ir laikė jį panaikintu.
57. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Reglamento 39 punkto nuostata, kad
„tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus“ apriboja savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių teisę deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą
savo nuožiūra. Reglamento 40 punkto nuostatą, vertinant sistemiškai kartu su pirmiau
aptarta Reglamento 39 punkto nuostata, padaryta išvada, kad Reglamento 39 punktu apribojus savivaldybės tarybos narių frakcijų ir grupių teisę deleguoti kandidatus į
Kontrolės komitetą ir pagal Reglamento 40 punktą Kontrolės komiteto pirmininką skiriant jau sudarius šį komitetą, apribojama Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies garantuota opozicijos teisė siūlyti Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrą.
58. Kaip matyti iš pareiškėjų pareiškimo, Reglamento 39 ir 40 punktų atitiktis buvo
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keliama Konstitucijos 1 straipsniui, 120 straipsnio 2 daliai, Vietos savivaldos 4 straipsnio
6 punktui bei 14 straipsnio 2 ir 3 dalims.
59. Teisėjų kolegija pažymi, jog Konstitucijos 1 straipsnyje numatyta, jog Lietuvos
valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, o 120 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta,
kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir
savarankiškai.
60. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje 6 punkte kaip vienas iš pagrindinių
principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, nurodytas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
61. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas
visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Sudarant
kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komitetą, nustato savivaldybės taryba. Kontrolės komiteto įgaliojimus savivaldybės taryba nustato atsižvelgdama į šio straipsnio 4 dalį. Komitetų darbo tvarka nustatoma reglamente.
62. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, aiškindama Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą proporcinio daugumos ir mažumos
atstovavimo principą, yra pažymėjusi, kad jo pagrindinis tikslas yra užtikrinti tarybos mažumos interesus (2014 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552718/2014, Administracinė jurisprudencija, 2014 m., Nr. 27, p. 266–273).
63. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Kontrolės komiteto pirmininką
savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininko
pavaduotoją mero siūlymu skiria savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka. Jeigu
savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės
komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria savivaldybės taryba mero siūlymu.
64. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs,
jog Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis numato vieną imperatyvią sąlygą, taikytiną
Kontrolės komiteto sudėčiai: į jį turi įeiti vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės
tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Iš to implicitiškai išplaukia, jog savivaldybės
tarybos opozicija turi pareigą į Kontrolės komitetą deleguoti savo atstovus. Tačiau Vietos
savivaldos įstatymas neįtvirtina konkrečių būdų ar (ir) sąlygų, kaip ir (ar) kurie opozicijos atstovai turėtų būti deleguojami. Todėl darytina išvada, jog opozicinėms frakcijoms
priklausančių savivaldybės tarybos narių kandidatūrų parinkimas, teikimas ir galutinis
jų tvirtinimas savivaldybės taryboje, tokiu būdu realizuojant Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio kiekvienai frakcijai numatytą pareigą deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą, yra politinio, o ne teisiniais reikalavimais susaistyto ir, atitinkamai, administraciniame
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teisme revizuoti galimo, proceso dalis ir išdava (2015 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1323-602/2015, Administracinė jurisprudencija, 2015 m.,
Nr. 30).
65. Pareiškėjų ginčijamame Reglamento 39 punkte numatyta, jog savivaldybėje
privaloma sudaryti Kontrolės komitetą, į kurį įeina vienodas visų savivaldybės tarybos
narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jei ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai, tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus.
66. Teisėjų kolegijos vertinimu, Reglamento 39 punkte tiek, kiek jame numatyta,
jog į Kontrolės komitetą kandidatūrą galima siūlyti ne daugiau nei du kartus, savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau
kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, atžvilgiu įtvirtintas apribojimas deleguoti kandidatus
į Kontrolės komitetą, atitinkamai kandidatūrai savivaldybės tarybai nepritarus du kartus.
Pagal šį punktą, savivaldybės tarybai du kartus nepatvirtinus kandidatūros, atstovavimo
taisyklė, jog į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų
ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius, yra apribojama.
67. Vietos savivaldos įstatymas (VSĮ 14 straipsnio 2 dalis), būdamas aukštesnės teisinės galios aktu, jokių papildomų sąlygų ar apribojimų tuo aspektu, kiek kartų tą pačią kandidatūrą galima siūlyti (deleguoti) į Kontrolės komitetą, nenustato. Dėl to yra pagrindas spręsti, jog žemesnės teisinės galios teisės akto normoje (Reglamento 39 punkte)
nepagrįstai įtvirtintas toks apribojimas, kurio nėra numatyta įstatyme, ir tokiu būdu nepagrįstai apribojama atstovavimo taisyklė, jog į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų
savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro
ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.
68. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Reglamento 39 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) dalis ta apimtimi,
kuria numatyta, kad „tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 daliai.
69. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog
vietos savivaldos institucijų veikloje turi būti paisoma visų Vietos savivaldos įstatyme
įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, tarp jų teisėtumo principo, nustatančio,
kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla
ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.). Taigi savivaldybių savarankiškumo principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia viešojo administravimo teises ir pareigas
turinčio subjekto (savivaldybės tarybos) nuo pareigos laikytis visų kitų viešosios teisės
principų, tarp jų teisėtumo principo. Savivaldybės taryba, įgyvendindama jai pavestas
funkcijas, neturi diskrecijos teisės nustatyti aukštesnės galios teisės aktų nuostatų neatitinkantį teisinį reguliavimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-737-552/2015, Administracinė jurisprudencija, 2015 m., Nr. 30).
70. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, yra pagrindas vertinti, jog savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos
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klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų reikalavimus, o nustatant Kontrolės
komiteto tvarką, inter alia šią procedūrą reglamentuojančias teisės normas, turi būti laikomasi teisės aktų reikalavimų, inter alia, laikomasi savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principo.
71. Atsižvelgus į anksčiau nurodytus argumentus dėl Reglamento 39 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatoms, konstatuotina, kad
šio punkto nuostata „tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus“ taip pat prieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui. Taigi
pirmosios instancijos teismo išvados šiuo aspektu taip pat yra pagrįstos.
72. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog Reglamento 39 punkte yra reguliuojama
Kontrolės komiteto sudarymo tvarka, o Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis
reguliuoja Komiteto pirmininko ir pavaduotojo skyrimo tvarką, t. y. šios nuostatos reguliuoja skirtingus teisinius santykius, dėl to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
konstatavo, kad Reglamento 39 punkto minėta dalis taip pat prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 daliai. Spręstina, jog šioje dalyje nėra norminės administracinės bylos tyrimo dalyko, dėl to ši administracinės bylos dalis nutrauktina (ABTĮ
101 str. 1 d., 114 str. 1 d.) (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m.
sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017).
73. Pirmosios instancijos teismas Reglamento 39 punkto atitikties Konstitucijos
1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai netyrė. Kadangi konstatuotas Reglamento 39 punkto prieštaravimas anksčiau nurodytiems aukštesnės galios teisės aktams, šios normos
atitikties tyrimą pareiškėjų nurodomiems Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio
1 daliai atlikti nėra pagrindo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I26115/2013; išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. I-3-502/2016 ir kt.).
74. Teisėjų kolegija pažymi, jog Reglamento 40 punkte numatyta, kad suformavus
Kontrolės komitetą, jei yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės
komiteto pirmininką savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu skiria savivaldybės taryba. Jei kelios frakcijos, tarybos narių grupės ar tarybos nariai yra pasiskelbę
savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) ir kiekviena iš jų atskirai siūlo kandidatus į
Kontrolės komiteto pirmininko pareigas, taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai. Komiteto pirmininku skiriamas tas kandidatas, kuris surinko posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų daugumą. Balsuojama šio Reglamento nustatyta tvarka.
75. Pirmosios instancijos teismas Reglamento 40 punktą pripažino neteisėtu visa
apimtimi, nors, kaip matyti iš teismo sprendimo motyvų, šis punktas įvertintas kaip neteisėtas tiek, kiek jame numatyta, jog Kontrolės komiteto pirmininkas skiriamas jau sudarius šį komitetą.
76. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, yra pagrindas
spręsti, jog pagal šioje dalyje įtvirtintą reglamentavimą Kontrolės komiteto pirmininkas
taip pat skiriamas jau suformavus Kontrolės komitetą. Tai išplaukia iš sistemiško Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintų nuostatų dėl savivaldybės tarybos komitetų
vertinimo – pirma, Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje aptariama komitetų
sudarymo tvarka, antra, 3 dalyje aptariamas pirmininkų ir pavaduotojų skyrimas. Dėl to
šiuo aspektu Reglamento 40 punktą nėra pagrindo vertinti kaip neteisėtą.
152

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

77. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų, Reglamento
40 punktas pripažintas neteisėtu jį sistemiškai vertinant kartu su Reglamento 39 punktu.
Tačiau šie punktai yra savarankiški ir reguliuojantys skirtingas procedūras – Kontrolės
komiteto formavimą ir jo pirmininko skyrimą. Pripažinus Reglamento 39 punkte numatytą reguliavimą, apribojantį kandidatų į Kontrolės komitetą, atitinkamai kandidatūrai
savivaldybės tarybai nepritarus du kartus, delegavimą, neteisėtu, Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo procedūrai, einančiai po Kontrolės komiteto suformavimo, pasekmės
dėl tokio reguliavimo neturėtų kilti, dėl to Reglamento 40 punkto neteisėtumą nėra pagrindo grįsti sisteminiu šio punkto ir Reglamento 39 punkto aiškinimu.
78. Įvertinus Reglamento 40 punkte numatytus reikalavimus, taikytinus Kontrolės
komiteto pirmininko skyrimo procedūrai, nėra pagrindo pripažinti, jog jie numato neteisėtus apribojimus ar iš esmės skiriasi nuo numatytų Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje. Be to, pastebėtina, jog Reglamento 40 punktas, numatantis Kontrolės komiteto
pirmininko skyrimo tvarką, ir Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis, nustatanti
komitetų ir Kontrolės komiteto formavimo tvarką, reguliuoja skirtingus teisinius santykius,
todėl tarp jų negali būti prieštaravimo ir šioje dalyje nėra norminės bylos tyrimo dalyko,
dėl to ši bylos dalis nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 d., 114 str. 1 d.).
79. Pareiškėjai pareiškime taip pat kėlė Reglamento 40 punkto atitikties klausimą
Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai, tačiau pareiškėjai nedetalizavo ir
nepagrindė savo abejonės dėl Reglamento 40 punkto atitikties minėtoms Konstitucijos
nuostatoms, pareiškėjų abejonės dėl Reglamento 40 punkto iš esmės susijusios su Vietos
savivaldos įstatymo normomis, kurioms prieštaravimas nepripažintas ir dėl kurių jau
buvo pasisakyta anksčiau (šiame baigiamajame teismo akte). Kadangi pareiškėjai iš esmės nenurodė jokių kitų (papildomų) aplinkybių ir pareiškimo dėl Reglamento 40 punkto atitikties Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai nemotyvavo, tai nagrinėjamu atveju eliminuoja administracinio teismo pareigą papildomai (atskirai) pasisakyti
dėl pareiškėjo prašymo šioje dalyje, dėl to ši administracinės bylos dalis taip pat nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 d., 114 str. 1 d.) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017).
80. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad Reglamento 40 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punktui, 14 straipsnio 3 daliai, dėl to yra pagrindas šią teismo sprendimo dalį panaikinti ir pripažinti, kad Reglamento 40 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) neprieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir 14 straipsnio 3 daliai, o bylos dalį
dėl Reglamento 40 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 daliai,
Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai nutraukti.
Dėl Reglamento 61 ir 63 punktų teisėtumo
81. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Reglamento 61 punkto
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-147 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad „tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją
galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui,
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15 straipsnio 1 daliai, ir laikė ją panaikinta, o Reglamento 63 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-147 redakcija) ta apimtimi,
kuria numatyta, kad „sudarius Etikos ir Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus taryba
mero teikimu skiria iš komisijos tarybos narių“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punktui, 15 straipsnio 1 daliai, ir laikė jį panaikintu.
82. Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos ir
Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia savivaldybės tarybos
mažumos (opozicijos) siūlymu reglamento nustatyta tvarka. Jeigu savivaldybės tarybos
mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų
kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba skiria mero teikimu.
83. Pareiškėjų ginčijamame Reglamento 61 punkte įtvirtinta, kad taryba jos įgaliojimų laikui sudaro nuolatines komisijas. Jos sudaromos įstatymų numatytais atvejais ar
tarybai nusprendus. Kandidatus į komisiją gali siūlyti visi tarybos nariai. Tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją galima siūlyti du kartus.
84. Taigi šiame punkte yra įtvirtintas apribojimas siūlyti atitinkamą kandidatūrą į
tą pačią komisiją, inter alia Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją, savivaldybės tarybai du kartus nepatvirtinus tos kandidatūros. Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio
1 dalyje, kurioje reglamentuojamas Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos sudarymas, tokio apribojimo (tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją siūlyti tik du kartus) nėra
numatyta. Dėl to yra pagrindas spręsti, jog poįstatyminio teisės akto norma (Reglamento
61 punktas), nepagrįstai įtvirtina tokį apribojimą, kurio nėra numatyta įstatyme, taip nepagrįstai apribojama tarybos narių teisė siūlyti kandidatus į komisijas, inter alia Etikos
komisiją ir Antikorupcijos komisiją.
85. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Reglamento 61 punkto dalis ta apimtimi, kuria numatyta,
kad „tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 daliai.
86. Atsižvelgus į anksčiau nurodytus argumentus dėl Reglamento 61 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatoms, darytina išvada, kad
šio punkto nuostata „tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją galima siūlyti du kartus“
taip pat prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui (žr. taip pat Nutarties 69, 70 punktus).
87. Kadangi konstatuotas Reglamento 61 punkto prieštaravimas anksčiau nurodytiems aukštesnės galios teisės aktams, toliau šios normos atitikties tyrimą pareiškėjų nurodomiems Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai atlikti nėra pagrindo (žr.,
pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I261-15/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3-502/2016 ir kt.).
88. Pareiškėjų ginčijamame Reglamento 63 punkte numatyta, jog sudarius Etikos
ir Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus taryba mero teikimu skiria iš komisijos tarybos narių. Jei yra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), ji merui siūlo Komisijų pir154
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mininkų kandidatūras, kurias meras teikia tarybai. Jeigu tarybos mažuma (opozicija)
nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, minėtų
komisijų pirmininkus taryba skiria mero teikimu.
89. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad
savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) įgaliojimai atsispindi ir Vietos savivaldos
įstatymo 15 straipsnio reglamentuojamos Etikos komisijos formavime – nors ex lege nėra
įtvirtinta, jog į Etikos komisijos sudėtį turi įeiti visų savivaldybės tarybos frakcijų nariai,
savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) pagal minėtąjį straipsnį gali (tačiau neprivalo)
siūlyti Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą. Plačiau šios savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) teisės realizavimas įstatyme nėra aptariamas (2015 m. gruodžio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1323-602/2015, Administracinė jurisprudencija,
2015 m., Nr. 30).
90. Reglamento 63 punkte iš esmės yra atkartojamos Vietos savivaldos įstatymo
15 straipsnio 1 dalies nuostatos, dėl to Reglamento 63 punktas laikytinas atitinkančiu
šį aukštesnės galios teisės aktą. Iš Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies taip
pat išplaukia, jog Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai yra skiriami sudarius
komisijas.
91. Reglamento 63 punkto neteisėtumą pirmosios instancijos teismas konstatavo
jį sistemiškai aiškindamas kartu su Reglamento 61 punktu, t. y. jo neteisėtumas buvo siejamas su komisijų sudarymo tvarka (tiek, kiek „tą pačią kandidatūrą į tą pačią komisiją
galima siūlyti du kartus“), kas atitinkamai galėjo lemti, jog komisijų pirmininkų paskyrimas galėjo būti apribotas savivaldybės tarybai tam tikros kandidatūros nepatvirtinus
du kartus. Tačiau konstatavus Reglamento 61 punkto neteisėtumą, teisinės pasekmės
dėl minėtame punkte įtvirtino neteisėto apribojimo Etikos komisijos ir Antikorupcijos
komisijos pirmininkų skyrimo procedūrai nekyla. Komitetų formavimas ir pirmininkų
skyrimas yra dvi skirtingos procedūros, dėl to Reglamento 63 punkto neteisėtumą nėra
pagrindo konstatuoti jį sistemiškai aiškinant su Reglamento 61 punktu. Atitinkamai nėra
pagrindo konstatuoti šio punkto prieštaravimą Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punkte įtvirtintam teisėtumo principui.
92. Pareiškėjai pareiškime taip pat kėlė Reglamento 63 punkto atitikties
Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai, tačiau pareiškėjai nedetalizavo ir
nepagrindė savo abejonės dėl Reglamento 63 punkto atitikties minėtoms Konstitucijos
nuostatoms, pareiškėjų abejonės dėl Reglamento 63 punkto iš esmės susijusios su
Vietos savivaldos įstatymo normomis, kurioms prieštaravimas nepripažintas ir dėl kurių jau buvo pasisakyta anksčiau (šiame baigiamajame teismo akte). Kadangi pareiškėjai iš esmės nenurodė jokių kitų (papildomų) aplinkybių ir pareiškimo dėl Reglamento
63 punkto atitikties Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai nemotyvavo,
tai nagrinėjamu atveju eliminuoja administracinio teismo pareigą papildomai (atskirai)
pasisakyti dėl pareiškėjo prašymo šioje dalyje, dėl to ši administracinės bylos dalis nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-18556/2015 ir kt.).
93. Apibendrinant konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad Reglamento 63 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
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gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-147 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, kad „sudarius Etikos ir Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus taryba mero teikimu skiria iš
komisijos tarybos narių“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, 15 straipsnio 1 daliai, dėl to yra pagrindas šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį panaikinti ir pripažinti, jog Reglamento 63 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-147 redakcija) neprieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir 15 straipsnio 1 daliai, o bylos dalį
dėl Reglamento 63 punkto atitikties Konstitucijos 1 straipsniui ir 120 straipsnio 1 daliai
nutraukti.
Dėl Reglamento 25.1.1 punkto teisėtumo
94. Pirmosios instancijos teismas pripažino Reglamento 25.1.1 punktą
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui ir laikė jį
panaikintu.
95. Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, jog tarybos narys turi teisę reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti
klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos
nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti
klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir
žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl savivaldybės
tarybos darbo tvarkos ir kt., savivaldybės tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės
administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.
96. Reglamento 25.1.1 punkte numatyta, kad tarybos narys pateikia prašymą nurodydamas su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija ir kokiu elektroniniu paštu pageidauja gauti
atsakymą.
97. Teisėjų kolegija pastebi, jog nors motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje
nurodyta, kad pripažįstama, jog Reglamento 25.1.1 punkto nuostata ta apimtimi, kuria
numatyta, kad tarybos narys pateikia prašymą „nurodydamas su kokiais savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija“ prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, tačiau rezoliucinėje
teismo sprendimo dalyje Reglamento 25.1.1 punktas pripažintas neteisėtu visa apimtimi.
98. Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamame punkte nurodyto reikalavimo savivaldybės tarybos nariui pateikiant prašymą nurodyti, su kokiais savivaldybės taryboje
nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija, nėra
pagrindo vertinti kaip naujo ar papildomo reikalavimo, keliamo savivaldybės tarybos nariui. Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte yra expressis verbis įtvirtina, jog
tarybos narys turi teisę reglamento nustatyta tvarka <...> iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos
nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti
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klausimais susijusią informaciją. Reglamento 25.1.1 punkte yra nustatoma, kaip tokią informaciją, kurią pagal Vietos savivaldos įstatymą turi teisę gauti savivaldybės tarybos narys, jis gali gauti, ir kaip tokią teisę, garantuojamą Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte, įgyvendinti – pateikti prašymą ir nurodyti, su kokiais savivaldybės taryboje
nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija. Taigi
Reglamento 25.1.1 punkte yra detalizuojama Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio
2 punkte numatytos teisės įgyvendinimo tvarka.
99. Vertinant Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkte įtvirtintą teisinį reguliavimą matyti, kad savivaldybės tarybos narys iš savivaldybės administracijos ar kitų
savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai
reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją gali reglamento nustatyta tvarka, dėl to yra pagrindas spręsti, jog savivaldybės taryba gali nustatyti/detalizuoti tokios teisės įgyvendinimo tvarką.
100. Dėl to argumento, jog Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas suteikia teisę asmenims, kurie nėra savivaldybės tarnybos nariais, gauti informaciją nenurodant prašomos informacijos panaudojimo tikslo, pastebėtina, jog pareiškėjai Reglamento 25.1.1 punkto teisėtumą kvestionuoja tik atitikties Vietos
savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punkto aspektu, dėl to šie argumentai vertintini kaip
nesusiję su ginčo dalyku. Be to, Reglamento 25.1.1 punkte nėra nurodoma, jog savivaldybės tarybos narys turi nurodyti informacijos panaudojimo tikslą, pagal šį punktą prašoma pateikti informacija turi sietis su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais
nagrinėti klausimais.
101. Pastebėtina, jog Reglamento 25 punkte, kuriame kalbama apie informacijos
pateikimą savivaldybės tarybos nariui, nėra nurodyta, jog savivaldybės institucijos ir įstaigos turi teisę atsisakyti suteikti prašomą informaciją, jei ji nėra susijusi su savivaldybės
taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais, taigi ir svarstymai, jog savivaldybės institucijos ir įstaigos gali nežinoti, kokie klausimai yra nagrinėjami savivaldybės taryboje ar pradėti piktnaudžiauti atsisakydami suteikti informaciją, vertintini kaip
nepagrindžiantys kvestionuojamos teisės normos neteisėtumo. Šią aplinkybę galima vertinti kaip patvirtinančią, jog Reglamento 25.1.1 punktu tiesiog yra siekiama apibrėžtumo – nurodyti prašymo dalyką.
102. Įvertinus tai, kas išdėstyta, yra pagrindas konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad Reglamento 25.1.1 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) prieštarauja
Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, dėl to yra pagrindas šią pirmosios
instancijos teismo sprendimo dalį panaikinti ir pripažinti, kad Reglamento 25.1.1 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui.
103. Pareiškėjai pareiškime kėlė klausimą dėl Reglamento 25.1.1 punkto atitikties
Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai, kurioje numatyta, jog savivaldos teisė laiduojama
įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Įvertinus pareiškėjų pareiškimą yra pagrindas šioje dalyje administracinę bylą nutraukti, kadangi pareiškėjai pareiškimo dalies dėl
Reglamento 25.1.1 punkto atitikties Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai nemotyvavo, dėl
to šioje dalyje nėra norminės administracinės bylos dalyko (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str.
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1 d.) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-18-556/2015 ir kt.).
Dėl Reglamento 25.2 punkto teisėtumo
104. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Reglamento 25.2 punktas
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 daliai, 24 straipsnio 2 punktui, ir laikė jį panaikintu.
105. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis
tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau
kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su
jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų
apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).
106. Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kaip jau minėta,
yra, be kita ko, įtvirtinta savivaldybės tarybos nario teisė iš savivaldybės administracijos
ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario
veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją.
107. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs,
jog savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, yra savivaldybės taryba (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d. 1 p.).
Savivaldybės taryba yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, susidedanti iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – savivaldybės tarybos narių, savo įgaliojimus įgyvendinanti kolegialiai savivaldybės tarybos
posėdžiuose, kuriems klausimai rengiami savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų jų
posėdžiuose, savivaldybės tarybos narių frakcijų ir grupių jų pasitarimuose, tarybos narių, savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus (Vietos savivaldos įstatymo 11, 12 str.). Savivaldybės tarybos narys yra Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas (Vietos savivaldos įstatymo
22 str. 1 d.). Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 dalis numato tarybos nario pareigą nuolat bendrauti su rinkėjais. Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 dalis numato
savivaldybės tarybos nario teisę kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.
Pabrėžta, jog Vietos savivaldos įstatymas expressis verbis nenumato terminų, per kuriuos
turi būti išnagrinėti savivaldybės tarybos narių pateikti paklausimai. Tuo atveju, jeigu ta158
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rybos narys, nagrinėdamas gautus paklausimus, pasiūlymus, kreipiasi su paklausimais į
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir
organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus
ir valstybės tarnautojus, šis kreipimasis negali būti vertinamas kaip administracinė procedūra. Šiuo atveju tarybos narys įgyvendina teisę kreiptis su paklausimais į savivaldybės
institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų,
taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės
tarnautojus, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo pareigas, teises kaip valstybės politikas ir savivaldybės bendruomenės atstovas (Viešojo administravimo įstatymo 11 str. 5 d.)
ir šiuo atveju Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje numatytas terminas nėra
taikomas (2012 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1333/2012,
Administracinė jurisprudencija, 2012 m., Nr. 23, p. 171-217).
108. Reglamento 25.2 punkte įtvirtinta, jog informacija tarybos nariui pateikiama
elektroninėmis ryšio priemonėmis per 20 darbo dienų.
109. Teisėjų kolegija pažymi, jog iš Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkto neišplaukia įpareigojimai dėl termino, per kurį savivaldybės tarybos narys
gali gauti iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, taigi šiuo aspektu
nėra pagrindo konstatuoti ginčijamos normos prieštaravimą Vietos savivaldos įstatymo
24 straipsnio 1 dalies 2 punktui. Kaip yra pastebėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Vietos savivaldos įstatymas expressis verbis nenumato terminų, per kuriuos
turi būti išnagrinėti savivaldybės tarybos narių pateikti paklausimai (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 201 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8581333/2012, Administracinė jurisprudencija, 2012 m., Nr. 23, p. 171-217).
110. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktu, savivaldybės tarybos narys iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją gali
reglamento nustatyta tvarka, dėl to yra pagrindas pripažinti, jog savivaldybės taryba gali
nustatyti/detalizuoti tokios teisės įgyvendinimo tvarką, inter alia numatyti terminą, per
kurį tolią informaciją savivaldybės tarybos narys turi gauti.
111. Sistemiškai aiškinant Reglamentą, Reglamento 25.2 punktas ir jame nustatytas informacijos pateikimo terminas yra taikomas tai informacijai, dėl kurios pagal
Reglamento 25 punktą savivaldybės tarybos narys savivaldybės administracijai ar kitoms
savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu.
Reglamento 25.2 punktas reguliuoja kitus teisinius santykius nei Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 8 dalis, kurioje yra reglamentuojama informacijos apie savivaldybės tarybos
posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus
kartu su sprendimų projektais pateikimo tvarka ir terminas. Minėtose normose numatyti terminai taikomi skirtingais atvejais. Taigi Reglamento 25.2 punktas ir Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 8 dalis reguliuoja skirtingus teisinius santykius, dėl to šioje bylos dalyje nėra norminės administracinės bylos tyrimo dalyko, todėl byla šioje dalyje nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 d., 114 str. 1 d.) (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017).
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112. Pareiškėjai pareiškime kėlė klausimą dėl Reglamento 25.2 punkto atitikties Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai. Įvertinus pareiškėjų pareiškimą yra pagrindas
šioje dalyje administracinę bylą nutraukti, kadangi pareiškėjai pareiškimo dalies dėl
Reglamento 25.2 punkto atitikties Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai nemotyvavo, dėl
to šioje dalyje nėra norminės administracinės bylos dalyko (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str.
1 d.) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-18-556/2015 ir kt.).
113. Apibendrinant visa tai, konstatuotina, jog nėra pagrindo pripažinti
Reglamento 25.2 punkto prieštaravimą Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies
2 punktui, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad Reglamento
25.2 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 daliai,
24 straipsnio 2 punktui, ir laikė jį panaikintu, dėl to yra pagrindas šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį panaikinti ir pripažinti, kad Reglamento 25.2 punktas neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktui, o administracinės
bylos dalį dėl Reglamento 25.2 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
8 daliai ir Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai nutraukti.
Dėl Reglamento 25.3 punkto teisėtumo
114. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Reglamento 25.3 punktas
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) numatantis, kad „jeigu prašoma informacija yra konfidenciali arba prašomų
dokumentų apimtis yra labai didelė, susipažinti su prašomais dokumentais tarybos nariams bus sudaryta galimybė atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės įstaigą, savivaldybės kontroliuojamą įmonę iš anksto suderintu laiku“ neprieštarauja
Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai bei Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, ir pareiškėjų prašymą šioje dalyje atmetė kaip nepagrįstą.
115. Kadangi apeliacinį skundą padavė atsakovas, kuriam ši teismo sprendimo dalis yra palanki, taip pat teismui ex officio nekylant abejonių, jog teismas priėmė netinkamą sprendimą šioje dalyje, dėl šios dalies teisėjų kolegija detaliau nepasisako.
Dėl Reglamento 25 punkto teisėtumo
116. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Reglamento 25 punkto
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės
kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, „prašymo kopiją pateikiant savivaldybės merui“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 daliai, 24 straipsnio
2 punktui, ir laikė ją panaikinta.
117. Kaip matyti iš pareiškėjų prašymo, pareiškėjai Reglamento 25 punkto teisėtumo klausimą kėlė Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir
20 straipsnio 2 daliai.
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118. Pareiškėjų ginčijamame Reglamento 25 punkte numatyta, jog tarybos narys
iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų
įmonių turi teisę gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Tarybos narys dėl
pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, prašymo
kopiją pateikiant savivaldybės merui. Taigi, kaip matyti iš šios normos, savivaldybės tarybos nario teisės gauti informaciją įgyvendinimas šiame punkte yra siejamas su papildoma sąlyga – prašymo kopijos pateikimu savivaldybės merui.
119. Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kaip jau minėta,
yra įtvirtinta savivaldybės tarybos nario teisė gauti informaciją ir expressis verbis numatyta, jog tarybos narys turi teisę reglamento nustatyta tvarka <...> iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą
tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais
nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Šioje įstatymo normoje papildomų savivaldybės tarybos nario teisės gauti informaciją įgyvendinimo sąlygų, tokių kaip kad numatyta
Reglamento 25 punkte – prašymo kopiją pateikti savivaldybės merui – nėra numatyta.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija Reglamento 25 punkte įtvirtintą reguliavimą, numatantį, jog savivaldybės tarybos narys prašymo dėl informacijos pateikimo kopiją turi
pateikti savivaldybės merui, vertina kaip apsunkinantį savivaldybės tarybos nario teisės
gauti informaciją įgyvendinimą, dėl to Reglamento 25 punkte numatytas reguliavimas
pripažintinas prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktui.
120. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios
instancijos teismas, nors sprendime ir nepateikė motyvų šiuo aspektu, tačiau rezoliucinėje sprendimo dalyje Reglamento 25 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) dalį ta apimtimi, kuria numatyta, kad
tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar
kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, „prašymo kopiją pateikiant savivaldybės merui“, pagrįstai pripažino prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktui.
121. Teisėjų kolegija pažymi, jog Reglamento 25 punkte yra nustatytos savivaldybės tarybos nario teisės ir pareigos, dėl to šio punkto neteisėtumas turėtų būti kvestionuojamas toms aukštesnės galios teisės normoms, kurios įtvirtina būtent savivaldybės tarybos narių teises ir pareigas. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjų
prašymo dalis dėl Reglamento 25 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 daliai, kurioje yra apibrėžti mero įgaliojimai, nėra tiksli ir tinkamai motyvuota.
Pripažintina, jog šioje dalyje nėra norminės administracinės bylos tyrimo dalyko, dėl to
ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis naikintina, o administracinės bylos dalis
dėl Reglamento 25 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 daliai nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-18556/2015; 2014 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I143-9/2014, 2015 m.
rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015 ir kt.).
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Dėl Reglamento 1141.3 punkto teisėtumo
122. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Reglamento 1141.3 punktas
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-53 redakcija)
prieštarauja Vietos savivaldos 13 straipsnio 10 daliai, ir laikė jį panaikintu.
123. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodyta, jog tarybos narys savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia
interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą,
pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais,
pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį
klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto
klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias
darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.
124. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, jog tarybos narys privalo reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius
arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie
esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas
buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
125. Reglamento 1141.3 punkte numatyta, kad meras ir / ar mero pavaduotojas,
laikotarpiu, kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai, apie esamą interesų konfliktą informuoja tarybos narių pasitarimą. Sprendimą dėl mero ir /a r mero pavaduotojo nusišalinimo priima ar nepriima tarybos narių pasitarimas, pasitarime dalyvaujančių tarybos
narių balsų dauguma.
126. Reglamento 1141.3 punktas reglamentuoja mero ir / ar mero pavaduotojo nusišalinimo, kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai, klausimą. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, kurios atitikčiai kvestionuojamas Reglamento 1141.3 punktas,
reguliuoja savivaldybės tarybos nario nusišalinimo klausimą posėdyje prieš pradedant
svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą. Taigi šios dvi teisės normos reguliuoja skirtingus teisinius santykius. Kitoms teisės normoms ar bendriesiems teisės
principams Reglamento 1141.3 punkto atitiktis nėra kvestionuojama. Pirmosios instancijos teismas pastebėjo, jog Vietos savivaldos įstatyme nėra nustatyta procedūra, kokia
tvarka turi būti sprendžiamas mero ir / ar mero pavaduotojo nusišalinimo klausimas laikotarpiu, kai nevyksta tarybos posėdžiai. Tačiau vien dėl to, kad tokia procedūra nėra
reglamentuota Vietos savivaldos įstatyme, nėra pagrindo Reglamento 1141.3 punktą
pripažinti neatitinkančiu Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies, kadangi iš
šios normos jokių reikalavimų mero ir / ar mero pavaduotojo nusišalinimui laikotarpiu,
kai nevyksta komitetų ir tarybos posėdžiai, nekyla. Tai nagrinėjamu atveju lemia vertinimą, kad aptariamoje pareiškimo dalyje nėra tyrimo dalyko (šiuo klausimu pagal analogiją, pvz., žr. Konstitucinio Teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarimą, 2014 m. rugpjūčio
29 d. sprendimą), todėl norminė administracinė byla dalyje dėl pareiškėjų prašymo ištirti Reglamento 1141.3 punkto atitiktį Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies
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nuostatoms yra nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.) (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. eI-21-438/2017).
127. Nors atsakovas apeliaciniame skunde dėsto argumentus dėl to, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė šio punkto prieštaravimą Konstitucijos
120 straipsniui, pastebėtina, jog pirmosios instancijos teismas tokio prieštaravimo nenustatė. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai pareiškimo dalies dėl Reglamento 1141.3 punkto atitikties Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai nemotyvavo, šioje dalyje nėra norminės
administracinės bylos dalyko, dėl to yra pagrindas šioje dalyje administracinę bylą taip
pat nutraukti (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I-18-556/2015 ir kt.).
128. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino Reglamento 1141.3 punkto prieštaravimą Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 10 daliai, dėl to yra pagrindas šią pirmosios instancijos teismo
sprendimo dalį panaikinti, o administracinės bylos dalį dėl Reglamento 1141.3 punkto
atitikties Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai ir Konstitucijos 120 straipsnio
2 daliai nutraukti.
129. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjų pareiškimą, iš dalies netinkamai aiškino ir taikė
materialiosios teisės normas (ABTĮ 143 str.), todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis anksčiau išdėstyta apimtimi keistina ir jo atitinkamos dalys panaikinamos.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimą
pakeisti:
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 39 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad „tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus“ prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 3 daliai, panaikinti ir šioje dalyje administracinę bylą nutraukti;
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 40 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punktui, 14 straipsnio 2 ir 3 dalims, ir jis laikomas panaikintu, panaikinti ir pripažinti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 40 punktas
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punk163

I. Administracinių teismų praktika

tui, 14 straipsnio 3 daliai, bei pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių J. R. ir E. M.
prašymą šioje dalyje atmesti, o administracinės bylos dalį dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 40 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui ir
120 straipsnio 1 daliai nutraukti;
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 63 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d.
sprendimo Nr. T1-147 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, kad „sudarius Etikos ir
Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus taryba mero teikimu skiria iš komisijos tarybos narių“ prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 punktui, 15 straipsnio 1 daliai, ir jis laikomas panaikintu, panaikinti ir pripažinti, kad
Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 63 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-147 redakcija) neprieštarauja
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, 15 straipsnio
1 daliai, bei pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių J. R. ir E. M. prašymą šioje
dalyje atmesti, o administracinės bylos dalį dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 63 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui ir
120 straipsnio 1 daliai nutraukti;
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.1.1 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio
31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui ir jis laikomas panaikintu, panaikinti ir pripažinti,
kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.1.1 punktas (Druskininkų
savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktui,
bei pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių J. R. ir E. M. prašymą šioje dalyje atmesti, o administracinės bylos dalį dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.1.1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai
nutraukti.
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 25.2 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d.
sprendimo Nr. T1-91 redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 daliai, 24 straipsnio 2 punktui, ir jis laikomas panaikintu, panaikinti ir pripažinti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.2 punktas
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktui, bei pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių J. R. ir E. M. prašymą
šioje dalyje atmesti, o administracinės bylos dalį dėl Druskininkų savivaldybės tarybos
veiklos reglamento 25.2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1 daliai
nutraukti;
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 25 punkto (Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-91 redakcija) dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės
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įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu, „prašymo
kopiją pateikiant savivaldybės merui“, prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 20 straipsnio 2 daliai, panaikinti ir administracinę bylą šioje dalyje nutraukti;
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 1141.3 punktas (Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d.
sprendimo Nr. T1-53 redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai, ir jis laikytas panaikintu, panaikinti ir administracinės bylos dalį dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 1141.3 punkto atitikties
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 daliai ir Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai
nutraukti.
Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo
dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
Nutartis skelbiama Teisės aktų registre.

1.10. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo
Nr. T2-159 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo”
1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktų teisėtumo
Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-159
„Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo” (toliau – Sprendimas)
1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktais nustatydama kelis konkrečius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, juos diferencijavo atsižvelgdama į tai, kokiai įmonei (mažai, labai mažai
ar vidutinei), jos dydį nustatant pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytus kriterijus, priklauso minėtu mokesčiu apmokestinamas nekilnojamasis turtas
(65 punktas).
Įmonių skirstymas į labai mažas, mažas ir vidutines pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nurodytas sąlygas (darbuotojų skaičių, įmonės
metines pajamas, įmonės balanse nurodytą turto vertę) yra susijęs su smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomomis valstybės paramos formomis bei smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, bet ne su nekilnojamojo turto mokesčio dydžiu. Toks įmonių skirstymas
negali būti tapatinamas su nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorijomis, nes
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nėra išskiriami kokie nors reikšmingi nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų požymiai, pagrindžiantys tam tikros įmonių grupės (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų) priskyrimą vienai ar kitai kategorijai, atsižvelgiant
į nekilnojamojo turto mokesčio objektą. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo
3 straipsnyje nurodyta sąlyga apie įmonės balanse nurodytos turto vertės dydį ir įmonės
valdomas ir / ar naudojimas nekilnojamasis turtas, esantis nekilnojamojo turto mokesčio
objektu, yra skirtingi rodikliai (68 punktas).
Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktais skirtingi konkretūs nekilnojamojo turto
mokesčio tarifai nustatyti neteisėtai ir jie prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatai dėl mokesčio mokėtojo kategorijos, atsižvelgiant į jo dydį,
nustatymo, nes mokesčio dydis nustatytas neatsižvelgiant į konkretaus mokesčio (nekil165

I. Administracinių teismų praktika

nojamojo turto) rūšį ir Nekilnojamo turto mokesčio įstatyme keliamus tikslus apmokestinti
Nekilnojamojo turto registre registruojamą turtą – patalpas, inžinerinius ir kitus statinius,
nepagrįstai diferencijuojant nekilnojamojo turto mokesčio sąlygas pagal mokestį mokančių
subjektų požymius, nesusijusius su konkretaus mokesčio mokėjimu (72 punktas).
Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktai prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai (73 punktas).
Administracinė byla Nr. A-1256-442/2018
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-02317-2016-7
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.2; 53.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. birželio 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos
Volskienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo
Lietuvos Respublikos Seimo nario G. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario G. J. pareiškimą atsakovui Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – ir Seimas) narys G. J. kreipėsi į teismą, prašydamas ištirti, ar Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gugužės 26 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams
nustatymo” (toliau – ir Sprendimas) 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – ir NTMĮ)
6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir
MAĮ) 6, 7, 8, 9 straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1, 3, 9 punktams, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
(toliau – ir KĮ) 4 straipsnio 2 daliai.
2. Pareiškėjas paaiškino, kad Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimo
1.1.1 punktu nustatė, kad 2017 metais Palangos miesto savivaldybės teritorijoje komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui, kuris priklauso įmonėms, atitinkančioms
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – ir SVVPĮ)
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nurodytus mažų ir labai mažų įmonių kriterijus, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas, o
pagal 1.1.2 punktą tokiam pat turtui, tačiau priklausančiam įmonėms, atitinkančioms
SVVPĮ nustatytus vidutinių įmonių kriterijus bei kitoms įmonėms (toms, kurių rodikliai viršija SVVPĮ numatytus labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kriterijus), taikomas
1 proc. tarifas.
3. Sprendimo 1.3.1 punktu gamybinės, pramoninės veiklos nekilnojamajam turtui
ir kitiems inžineriniams statiniams įmonių, kurios pagal SVVPĮ priskiriamos mažoms ir
labai mažoms, taikomas 1 proc. tarifas, o analogiškam turtui įmonių, pagal SVVPĮ atitinkančių vidutinės įmonės kriterijus ar juos viršijančius, numatytas 2 proc. nekilnojamojo
turto mokesčio tarifas.
4. SVVPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog vidutine įmone laikoma įmonė, kurioje dirba mažiau nei 250 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų arba
įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 mln. eurų. Remiantis minėto straipsnio
2 dalimi, maža įmone laikoma įmonė, kurioje dirba mažiau nei 50 darbuotojų ir kurios
metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų. Pagal minėto straipsnio 3 dalį, labai maža įmonė yra įmonė, kurioje dirba
mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų arba įmonės
balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų. Pareiškėjo nuomone, nei vienas iš minėtų kriterijų su įmonės turimu nekilnojamuoju turtu ir / ar mokamu nekilnojamojo turto mokesčiu tiesiogiai nėra susijęs.
5. Pasak pareiškėjo, Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba)
Sprendime tiek diferencijuojant komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui taikomus
tarifus, tiek gamybinės, pramoninės veiklos ir kitiems inžineriniams statiniams taikomus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, pagrindiniu kriterijumi yra mokesčių mokėtoją (mokestį mokantį subjektą) kvalifikuojantys požymiai. Nurodytu aspektu mokėtojai skirstomi į mažas ir labai mažas įmones, vidutines ir kitas įmones, fizinius asmenis.
Įmonės (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai) Sprendime į labai mažas, mažas ir vidutines skirstomos, vadovaujantis SVVPĮ numatytais kriterijais. Tačiau nei vienas kriterijus nėra susijęs su įmonių mokamu nekilnojamojo turto mokesčiu ar su Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje turimu nekilnojamuoju turtu, ar su turimu nekilnojamuoju turtu
apskritai. Taigi Sprendime įmonių kategorijos, nors ir grindžiamos minėtame įstatyme
įtvirtintomis kategorijomis, tačiau nėra išskiriamos pagal objektyvius, juos kaip nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojus identifikuojančius kriterijus. Nėra aišku, kodėl vieni
subjektai į atitinkamą nekilnojamojo turto mokesčio kategoriją patenka ir nekilnojamojo
turto mokesčio tarifas jiems yra didesnis, nors nekilnojamojo turto jie turi nedaug, kai
tuo tarpu subjektams, nors ir valdantiems daugiau nekilnojamojo turto, bet nepatenkantiems į šią kategoriją, nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra mažesnis.
6. Pareiškėjo nuomone, tokio pobūdžio nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų diferencijavimas, neatsižvelgiant į konkretaus mokesčio (nekilnojamojo turto) rūšį ir
NTMĮ keliamus tikslus apmokestinti Nekilnojamojo turto registre registruojamą turtą,
nepagrįstai diferencijuojant nekilnojamojo turto mokesčio sąlygas pagal mokestį mokančių subjektų požymius, nesusijusius su konkretaus mokesčio mokėjimu, laikytinas nepagrįstu, neteisėtu, pažeidžiančiu asmenų lygiateisiškumo principą.
7. Vadovaujantis Sprendime nustatytais kriterijais, skirtingi mokesčio tarifai gali
būti taikomi analogiškam skirtingų įmonių grupių (net ir tarpusavyje konkuruojančių)
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nekilnojamajam turtui priklausomai nuo to, kokia forma jie nekilnojamąjį turtą pasirenka valdyti ir administruoti, kokiu verslo modeliu veikiama, todėl Sprendimu nepagrįstai
iškreipiamos verslo konkurencinės sąlygos. Sprendimo 1.4 punkte išskiriamas fiziniams
asmenims priklausantis komercinio naudojimo, gamybinės, pramoninės veiklos turtas ir
kiti inžineriniai statiniai, nustatant jiems 1 proc. mokesčio tarifą, nors, pavyzdžiui, pagal
SVVPĮ mažų ir labai mažų įmonių komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui nustatytas 0,5 proc. mokesčio tarifas.
8. Atsakovas Taryba atsiliepime prašė pareiškėjo pareiškimo netenkinti.
9. Atsakovas paaiškino, kad Sprendimas visiškai atitinka Nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad Savivaldybės taryba gali
nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant
į vieną ar kelis šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo
technines savybes, priežiūros būklę, mokesčių mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį). Atsakovas darė išvadą, jog įstatymas jam suteikia teisę nustatyti mokesčio tarifą, atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį. Patenkinus pareiškėjo reikalavimus, nekilnojamojo turto mokesčio Palangoje
faktiškai nebebūtų. Pažymėjo, jog pagal mokesčių teisės doktriną, formuojant mokestinių prievolių diferencijavimą, galima siekti tiek horizontalaus, tiek vertikalaus teisingumo. Pareiškėjas šio aspekto nepaneigia, neaptaria ir apie jį nepasisako. Pareiškėjas siekia
Sprendimo panaikinimo, kad nereikėtų mokėti nekilnojamojo turto mokesčio Palangoje,
nors tokie patys ar panašūs tarifai yra nustatyti kitose Lietuvos savivaldybėse.
II.
10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 6 d. sprendimu
pareiškėjo Seimo nario G. J. pareiškimą atmetė. Teismas pripažino, kad Sprendimo 1.1.1,
1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktai neprieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo
6 straipsnio 2 daliai, Mokesčių administravimo įstatymo 6, 7, 8, 9 straipsniams, Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 3 ir 9 punktams ir Konkurencijos įstatymo
4 straipsnio 2 daliai.
11. Teismas nustatė, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo
6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsakovas Sprendimo 1 punktu nustatė nekilnojamojo turto
mokesčio tarifus 2017 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje:
komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – 0,5 proc. turto mokestinės vertės (mažoms ir labai mažoms įmonėms, atitinkančioms SVVPĮ nurodytus kriterijus) (1.1.1 p.) ir
1 proc. turto mokestinės vertės (vidutinėms įmonėms, atitinkančioms SVVPĮ nurodytus
kriterijus, bei kitoms įmonėms) (1.1.2 p.); gamybinės, pramoninės veiklos ir kitų inžinerinių statinių nekilnojamajam turtui – 1 proc. turto mokestinės vertės (mažoms ir labai
mažoms įmonėms, atitinkančioms SVVPĮ nurodytus kriterijus) (1.3.1 p.) ir 2 proc. turto
mokestinės vertės (vidutinėms įmonėms, atitinkančioms SVVPĮ nurodytus kriterijus, bei
kitoms įmonėms) (1.3.2 p.); o kitos paskirties nekilnojamajam turtui – 1 proc. turto mokestinės vertės (1.4 p.).
12. Teismas nurodė, kad Sprendimas yra privalomas visiems Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams – nekilnojamojo turto savininkams
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(NTMĮ 3 str.). Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktų nuostatos, įtvirtinančios
konkrečius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus mokesčių mokėtojams, yra norminio
pobūdžio, nes nustato nekilnojamojo turto mokesčio tarifus rūšiniais, o ne individualiais
požymiais apibūdintų subjektų grupei. Sprendimas (norminis aktas) paskelbtas įstatymų
nustatyta tvarka ir yra galiojantis (prieiga internete: http://www.palanga.lt/vaktai/default.
aspx?Id=3&DocId=29740).
13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 112 straipsnio 1 dalimi, teismas pripažino, kad teikdamas pareiškimą
G. J. buvo Seimo narys ir aplinkybė, kad nagrinėjant šį pareiškimą jo įgaliojimai pasibaigė, nesudaro pagrindo išvadai, kad pareiškėjas neturėjo teisės kreiptis į teismą specialia
norminių teisės aktų teisėtumo tyrimo tvarka.
14. Teismas nurodė, kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas mokesčio tarifas – nuo 0,3 proc. iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog
konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, taip pat nustatyta, jog savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis
konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš
šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę
padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio
planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).
15. Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktais Taryba nustatė atitinkamus – 0,5 proc., 1 proc. ir 2 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokesčio tarifus komercinio naudojimo nekilnojamam turtui bei gamybinės, pramoninės veiklos ir
kitam inžinerinių statinių nekilnojamam turtui, kuris priklauso mažoms ir labai mažoms
įmonėms arba vidutinėms ir kitoms įmonėms. Taryba, išskirdama mažas ir labai mažas
įmones bei vidutines ir kitas įmones, rėmėsi SVVPĮ, kuriame išskiriami kriterijai, pagal
kuriuos įmonės skirstomos į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, t. y. atsakovas minėto įstatymo pagrindu Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktais diferencijuotai
apmokestino nekilnojamąjį turtą, priklausantį mažoms ir labai mažoms įmonėms arba
vidutinėms ir kitoms įmonėms.
16. Teismas pabrėžė, jog šiuo atveju privalo nustatyti, ar į Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą kriterijų – mokesčio mokėtojų kategorija,
patenka Tarybos išskirtos mažos ir labai mažos įmonės bei vidutinės ir kitos įmonės (pagal SVVPĮ).
17. Įvertinęs pirmiau cituotą NTMĮ 6 straipsnio 2 dalies reguliavimą, teismas padarė išvadą, kad į mokesčio mokėtojų kategoriją (grupę) patenka subjektai, kurie priklauso tam tikro dydžio subjektų grupei, socialinei padėčiai ar turintys atitinkamą teisinę
formą. Nagrinėjamu atveju mokesčio tarifo nustatymo kriterijumi buvo ir mokesčio mokėtojo dydis. Remiantis NTMĮ 3 straipsniu, nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai yra
nekilnojamojo turto savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys). Tokiu atveju, remiantis
NTMĮ 6 straipsnio 2 dalimi ir 3 straipsniu, savivaldybių tarybos turi teisę nusistatyti diferencijuotus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus pagal turto savininko (šios bylos atveju
juridinio asmens) dydį, formą ar socialinę padėtį.
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18. Remiantis Sprendimu, nekilnojamojo turto mokestį moka tik tokie subjektai, kurie turi nekilnojamojo turto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (1 p.). Pagal
ginčijamus Sprendimo punktus minėtiems nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams
(juridiniams asmenims, turintiems turto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje) yra
taikomas diferencijuotas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Įmonės, skirtingą nekilnojamojo turto mokesčio tarifo dydį moka priklausomai nuo nekilnojamojo turto paskirties (komercinio naudojimo arba gamybinės, pramoninės veiklos ir kiti inžineriniai
statiniai, arba kitos paskirties nekilnojamasis turtas) bei savo dydžio, kuris nustatomas
remiantis SVVPĮ įtvirtintais kriterijais (Sprendimo 1.1, 1.3 ir 1.4 p.). Taigi, teismo vertinimu, kadangi pagal NTMĮ 6 straipsnio 2 dalį savivaldybės taryboms leidžiama nusistatyti skirtingo dydžio tarifus inter alia (be kita ko) ir pagal nekilnojamojo turto paskirtį, ir
pagal mokesčio mokėtojų kategorijas, tai Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktai neprieštarauja NTMĮ 6 straipsnio 2 daliai.
19. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) išaiškinimus, teismas padarė išvadą, kad Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktais nustatytas diferencijuotas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nulemia šio mokesčio mokėtojų materialiąsias pareigas mokėti tam tikro dydžio nekilnojamojo turto mokestį, todėl šio
mokesčio dydžio nustatymo kriterijai turi būti grindžiami įstatymu.
20. SVVPĮ paskirtis yra nustatyti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas valstybės paramos formas (SVVPĮ
1 str. 1 d.). Remiantis SVVPĮ 1 straipsnio 10 punktu, smulkaus ir vidutinio verslo subjektas yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, taip pat verslininkas, atitinkantis 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
SVVPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog vidutinė įmonė yra tokia įmonė, kurioje dirba
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų – įmonės metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų ir / arba įmonės balanse nurodyto
turto vertė neviršija 5 mln. eurų. Minėto straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog maža įmonė
yra įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų – įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų ir / arba
įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. Eurų, 3 dalyje nurodyta, jog maža
įmonė yra įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną sąlygų – įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų ir / arba
įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų. SVVPĮ 1 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog įmonės gali deklaruoti esančios vidutinės, mažos ar labai mažos įmonės nuo jų įsteigimo dienos, o deklaruodamos savo, kaip vidutinės, mažos ar labai mažos
įmonės, statusą privalo nurodyti pirmiau nustatytus duomenis.
21. Įstatymų leidėjas, NTMĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodydamas, jog savivaldybės
taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, atsižvelgiant į mokesčio mokėtojų kategoriją (taip pat ir juridinio asmens dydį), išreiškė valią, kad skirtingų dydžių
mokesčių mokėtojai gali būti apmokestinami skirtingu tarifu. Palangos miesto savivaldybės taryba, neturėdama jokių įgaliojimų nustatyti mokesčių mokėtojų dydžio (įvertinti įmonių turimą turtą, jų gaunamą pelną, sumokamus mokesčius ir kt.) bei norėdama
apmokestinti asmenis pagal jų ekonominį pajėgumą, rėmėsi SVVPĮ nustatytais kriterijais. Taryba rėmėsi įstatymų leidėjo įtvirtintais kriterijais, pagal kuriuos labai mažomis
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ir mažomis įmonėmis laikomos ekonomiškai mažiau pajėgūs juridiniai asmenys, todėl,
teismo vertinimu, atsakovas veikė NTMĮ 6 straipsnio 2 dalies ribose, nepažeisdamas šios
įstatymo nuostatos.
22. Remdamasis NTMĮ 6 straipsnio 1 dalimi, teismas padarė išvadą, kad pats mokesčio tarifas apskaičiuojamas nustatant du dydžius: nekilnojamojo turto mokestinę vertę, kuri susijusi su savivaldybėje turimo nekilnojamojo turto vidutine rinkos verte, ir procentinį dydį, kurio konkretų dydį savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymo nuostatomis, turi diskrecijos teisę nusistatyti pačios. Todėl
pareiškėjo argumentai, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nustatomas visiškai
neatsižvelgiant į mokesčio mokėtojo savivaldybėje turimą nekilnojamąjį turtą, laikyti
pagrįstais – savivaldybių taryboms suteikta teisė pagal įstatyme nustatytus kriterijus diferencijuoti tik tarifo procentinį dydį (nuo 0,3 proc. iki 3 proc.).
23. Dėl Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktų atitikties mokesčių mokėtojų lygybės principui, įtvirtintam MAĮ 7 straipsnyje, bei lygiateisiškumo principui, įtvirtintam VAĮ 3 straipsnio 9 punkte, teismas nurodė, kad lygiateisiškumo principas yra vienas iš konstitucinių principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad šio principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, tačiau šis principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti
nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Remiantis Konstitucinio Teismo išaiškinimais, konstitucinis asmenų (šiuo atveju – ūkio subjektų) lygiateisiškumo principas savaime nepaneigia galimybės
įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų (ūkio
subjektų), priklausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų (ūkio
subjektų) yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą. Diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai taikomas tam tikroms vienodais
požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama pozityvių, visuomeniškai
reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nelaikytinas diskriminaciniu.
24. Teismas priminė, kad NTMĮ 6 straipsnio 2 dalis suteikia teisę savivaldybių taryboms diferencijuoti mokesčio tarifą įstatymo ribose (nuo 0,3 proc. iki 3 proc.), tačiau
pats mokesčio tarifas pagal NTMĮ 6 straipsnio 1 dalį taip pat priklauso ir nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Tai, teismo vertinimu, reiškia, jog minėtu įstatymu savivaldybių taryboms suteikiama teisė, siekiant tam tikrų pozityvių, visuomeniškai reikšmingų
tikslų, atsižvelgiant į įstatyme nustatytus kriterijus, nustatyti skirtingą procentinį dydį nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams.
25. Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktais atsakovas nustatė atitinkamus 0,5 proc., 1 proc. ir 2 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokesčio tarifus
komercinio naudojimo nekilnojamam turtui bei gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam
inžinerinių statinių nekilnojamam turtui, priklausančiam mažoms ir labai mažoms įmonėms arba vidutinėms ir kitoms įmonėms (pagal SVVPĮ). Taigi pagal Sprendimą įmonės
skirtingą nekilnojamojo turto mokesčio tarifo dydį moka priklausomai nuo nekilnojamojo turto paskirties (komercinio naudojimo arba gamybinės, pramoninės veiklos ir kiti
inžineriniai statiniai, arba kitos paskirties nekilnojamasis turtas) bei įmonės dydžio, kuris
nustatomas remiantis SVVPĮ įtvirtintais kriterijais (Sprendimo 1.1, 1.3 ir 1.4 p.). Tokiu
atveju diferencijuotas mokesčio tarifas taikytas tam tikroms vienodais požymiais pasižy171
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minčioms grupėms – verslo subjektams (smulkaus ir vidutinio), turintiems atitinkamos
paskirties turtą, todėl šios grupės traktavimas yra objektyviai pateisinamas. Remiantis
Sprendimu, įmonės, patenkančios į mažų ir labai mažų įmonių kategoriją, moka mažesnio tarifo nekilnojamojo turto mokestį nei tos įmonės, kurios pagal SVVPĮ priskiriamos
vidutinėms ir kitoms nei labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Remiantis SVVPĮ, įmonės patenka į tam tikrą verslo subjekto kategoriją, jei atitinka įstatyme nustatytus kriterijus. Kaip jau minėta, įmonės skirstomos pagal darbuotojų skaičių, įmonės metines pajamas ar nurodyto turto vertę. Teismas sprendė, kad toks mokestis šioms grupėms buvo
nustatytas, atsižvelgiant į ūkinės veiklos specifiką, ūkio subjektų kategorijas – jų ekonominį pajėgumą bei siekiant pozityvių tikslų.
26. Teismas nurodė, kad remiantis NTMĮ 6 straipsnio 2 dalimi, savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį
statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar
teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus
prioritetus). Nagrinėjamu atveju Taryba išskyrė mokesčių mokėtojų kategoriją vadovaudamasi dydžio kriterijumi. Pagal SVVPĮ mažos ir labai mažos įmonės bei vidutinės
įmonės skirstomos griežtai laikantis įstatyme numatytos tvarkos, išanalizavus įmonėje
dirbančių asmenų skaičių, įmonės metines pajamas ir / arba įmonės balanse nurodyto
turto vertę (SVVPĮ 3 str.). Pagal SVVPĮ 3 straipsnio 4 dalį, įmonės deklaruoja esančios
vidutinės, mažos ar labai mažos įmonės nuo įsteigimo dienos. Taigi šiuo atveju teisinis
reglamentavimas yra aiškus bei suprantamas, dėl jo nekyla jokių dviprasmybių ar kitokių neaiškumų mokesčių mokėtojams. Todėl teismas padarė išvadą, kad Sprendimo 1.1.1,
1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 ir 1.4 punktų nuostatos nepažeidžia apmokestinimo aiškumo principo,
įtvirtinto Mokesčių administravimo įstatymo 9 straipsnyje.
27. Viešojo administravimo įstatymo (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo
2015 m. gegužės 1 d.) 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintas proporcingumo principas, kuris
reiškia, jog administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti
būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Mokesčių administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 6 straipsnyje nustatyta, jog apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo pagrindiniai principai yra
šie: mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo, turinio viršenybės prieš formą. Pagal MAĮ 8 straipsnio 1 dalį, kiekvienas
mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos,
o šio straipsnio 2 dalis numano, jog mokesčių lengvatos, kurių nustatymas priklauso
Lietuvos Respublikos kompetencijai, negali būti individualaus pobūdžio, pažeidžiančios
proporcingą mokesčių naštos paskirstymą. MAĮ 8 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, jog
mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, privalo vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais.
28. Teismas pabrėžė, kad NTMĮ 6 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas reikšmingumo (ypatingumo) aspektu neišskyrė nei vieno kriterijaus, t. y. nenurodė, jog vienas kriterijus, pagal kurį nustatomi mokesčio tarifai, yra reikšmingesnis už kitus. Todėl NTMĮ
6 straipsnio 2 dalyje esant įtvirtintiems lygiaverčiams kriterijams bei nustačius skirtingą
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nekilnojamojo turto mokestį, nebus pažeistas proporcingumo principas, kadangi kiekvienu šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytu kriterijumi įstatymų leidėjas siekė vis kitų
tikslų. 2006 m. kovo 22 d. aiškinamajame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto”
nurodyta, jog įstatymų leidėjas, keisdamas ir pildydamas NTMĮ 6 straipsnį, siekė savivaldybių taryboms suteikti diskrecijos teisę, įvertinant vietos poreikius bei prioritetus, nekilnojamojo turto mokesčio poveikį mokesčių mokėtojams bei verslo subjektų vystymąsi,
nustatyti atitinkamą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą.
29. Palangos miesto savivaldybės taryba diferencijuotai apmokestino labai mažų ir
mažų, vidutinių bei kitų įmonių nekilnojamąjį turtą, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų
kategorijas – subjektų dydį. Pagal SVVPĮ smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai skirstomi iš esmės pagal ekonominį pajėgumą (įmonės metines pajamas ir / arba turimo turto
vertę). Sprendimu siekiama pozityvių tikslų: mokesčiais solidariai (proporcingai pagal
galimybes) prisidėti prie tos savivaldybės socialinio gyvenimo gerinimo. Diferencijuotas
teisinis reguliavimas, kai taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu
tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nelaikytinas diskriminaciniu. Taryba, paskirstydama mokesčių
naštą, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų kategorijas, teismo įsitikinimu, nepažeidė proporcingumo principo, t. y. ginčijamos Sprendimo nuostatos neprieštarauja proporcingumo principui, įtvirtintam VAĮ 3 straipsnio 3 punkte, MAĮ 6 ir 8 straipsniuose.
30. Sprendimo atitikties įstatymų viršenybės principui (VAĮ 3 str. 1 p.) aspektu
teismas nurodė, kad įstatymo įgyvendinamajame teisės akte nustatytas teisinis reglamentavimas turi būti grindžiamas teisiniu reglamentavimu, įtvirtintu įstatymuose, ir gali jį tik
detalizuoti, tačiau negali būti sukuriamos naujos bendro pobūdžio normos, konkuruojančios su įstatymo normomis.
31. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2017 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, Taryba
nustatė, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu,
NTMĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis.
32. Nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką
nustato NTMĮ. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnyje įstatymų leidėjas
nustatė esminį mokesčio elementą – mokesčio objektą, t. y. nekilnojamąjį turtą, esantį
Lietuvos Respublikoje, išskyrus to paties straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus.
Šio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje pateikta nekilnojamojo turto definicija, pagal kurią nekilnojamasis turtas – nekilnojamojo turto registre registruojami patalpos, inžineriniai
ir kiti statiniai. NTMĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog mokestį moka nekilnojamojo
turto savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus. NTMĮ 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nekilnojamojo turto mokestį
už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam
asmeniui (asmenims) arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotarpiu moka šis juridinis asmuo.
33. Įvertinęs minėtas normas lingvistiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodu,
teismas padarė išvadą, jog nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra Nekilnojamojo
turto registre registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai, NTMĮ 6 straipsnio
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2 dalyje nustatyti kriterijai, kuriais vadovaudamosi savivaldybės tarybos gali nustatyti konkretų nekilnojamojo turto (patalpų, inžinerinių ir kitų statinių) mokesčio tarifą
NTMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyto mokesčio tarifų intervalo ribose. Taigi NTMĮ yra
reglamentuota, kam taikomas nekilnojamojo turto mokestis bei aiškiai nustatyti kriterijai, kuriais savivaldybės taryba gali vadovautis, nustatydama nekilnojamojo mokesčio tarifus, t. y. įstatymu savivaldybės taryboms yra suteikta teisė konkretizuoti nekilnojamojo
turto mokesčio tarifus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatytose ribose, atsižvelgiant į įstatymų leidėjo šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad įstatymų leidėjas suteikė savivaldybių
taryboms teisę pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatytus kriterijus diferencijuotai taikyti nekilnojamojo mokesčio tarifus, todėl Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1,
1.3.2 ir 1.4 punktai nepažeidžia įstatymų viršenybės principo, įtvirtinto Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte.
34. Dėl Sprendimo atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai teismas
nurodė, kad bet kokioms valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, kurioms teisės
aktais pavesta vykdyti atitinkamus uždavinius, kurie turi būti susiję su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalu paisyti sąžiningos konkurencijos ir yra draudžiama priimti tokius teisės aktus ar kitus sprendimus, dėl kurių būtų suteiktos privilegijos vieniems ūkio subjektams, o kiti būtų diskriminuojami ir tai nulemtų konkurencijos
sąlygų distinkciją atitinkamoje rinkoje. Konkurencijos sąlygų skirtumas pripažintinas tik
vykdant įstatymų leidėjo reikalavimus.
35. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje yra įtvirtinta, jog Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti kitokias taisykles, ir jei skirtingos konkurencijos sąlygos atsiranda būtent dėl šių įstatymų vykdymo, viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti
sprendimai negali būti laikomi pažeidžiančiais Konkurencijos įstatyme įtvirtintas taisykles.
36. Teismas pakartojo, kad pagal NTMĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, savivaldybės taryba turi teisę nustatyti konkretų mokesčio tarifą NTMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyto
mokesčio tarifų intervalo ribose. NTMĮ 6 straipsnio 2 dalyje toliau detalizuojami atvejai,
kai savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik
atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą,
teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas ar
nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą. Aiškindamas NTMĮ 6 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį lingvistiškai, teismas priėjo prie išvados, kad savivaldybės
tarybai suteikta teisė nustatyti konkrečius mokesčio tarifus, kurie gali būti diferencijuojami, atsižvelgiant į įstatymų leidėjo nustatytus kriterijus. Kriterijų sąrašas, pagal kuriuos
savivaldybės taryba turi teisę nustatyti kelis mokesčio tarifus, yra baigtinis, t. y. savivaldybės taryba imperatyviai įpareigota vadovautis tik šioje normoje nustatytais kriterijais.
Teismas pabrėžė, kad NTMĮ numato kitokias taisykles, ir skirtingos konkurencijos sąlygos atsiranda būtent dėl šio įstatymo vykdymo, todėl atsakovo sprendimai, priimti vykdant NTMĮ nuostatas, negali būti laikomi pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymą.
III.
37. Pareiškėjas Seimo narys G. J. padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 6 d. sprendimą ir pri174
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imti naują sprendimą – jo pareiškimą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
38. Savivaldybės taryboms suteikta išimtinė diskrecija pačioms pasirinkti įstatyme
nustatytų kriterijų požymius, kuriais remiantis grupuojami nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai ir jiems taikomi skirtingi nekilnojamojo turto mokesčio tarifai. Tačiau pasinaudodamos šia diskrecija nustatyti skirtingus mokesčio tarifus skirtingoms mokesčių
mokėtojų grupėms, tarybos privalo vadovautis iš NTMĮ ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos (2015 m. spalio 7 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-1107-492/2015) kylančiais imperatyvais, kad mokesčių mokėtojai turi būti skirstomi į kategorijas, atsižvelgiant būtent į NTMĮ tikslus ir uždavinius. Reikalavimai taikomi
ne tik diferencijavimo kriterijų teisinio įtvirtinimo formai, bet ir šių kriterijų turiniui.
39. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. vasario 9 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. eA-203-492/2017 konstatavo, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl nekilnojamojo turto
mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktai bei 2015 m. gegužės 28 d.
sprendimo Nr. T2-149 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktai neatitinka galiojančių teisės aktų, todėl yra neteisėti ir naikinami, nes atsakovas nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojus skirstė į grupes pagal jų
dydį, t. y. diferencijuodamas įmones pagal jose dirbančių darbuotojų skaičių ir metinę
įmonės apyvartą.
40. Vietos savivaldos įstatymo ir NTMĮ nuostatomis savivaldybių taryboms ne tik
suteikta diskrecija mokesčio mokėtojų skirstymo į grupes kriterijus pagal taikomus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus nurodyti pačioms savo sprendimuose (pavyzdžiui, nustatyti skirtingus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus komerciniam ir nekomerciniam
turtui, prižiūrimam ir apleistam turtui ir pan.), tačiau tokį grupavimą įtvirtinti remiantis
ir kituose įstatymuose jau esančiu asmenų skirstymu į grupes, jeigu jis atitinka NTMĮ
paskirtį ir tikslus, t. y. kriterijai gali būti nurodomi ne tik pačiame sprendime, bet ir pasiremiant galiojančiuose įstatymuose numatytu ir NTMĮ paskirtį ir tikslus atitinkančiu
reguliavimu.
41. Nors įmonių skirstymas į vidutines, mažas ir labai mažas ir yra nustatytas
SVVPĮ, tačiau nėra tenkinama pirmoji ir svarbiausia tokio skirstymo pagrįstumo sąlyga – jis neatitinka NTMĮ paskirties ir jame keliamų tikslų. SVVPĮ nėra rengiamas ir keičiamas atsižvelgiant į nekilnojamojo turto apmokestinimui svarbius principus, nevertinami šiai apmokestinimo kategorijai svarbūs kriterijai, t. y. SVVPĮ neišskiriami kokie nors
reikšmingi, su nekilnojamuoju turtu susiję požymiai, pagrindžiantys subjekto priskyrimą
vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei.
42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog
analogiški kriterijai, t. y. tiek darbuotojų skaičius, tiek ir metinė įmonės apyvarta, savo turiniu laikomi netinkamais sprendžiant, kokio dydžio nekilnojamojo turto mokesčio tarifas įmonei turėtų būti taikomas. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas
veikė NTMĮ 6 straipsnio 2 dalies ribose ir įstatymų nuostatų nepažeidė, yra akivaizdžiai
nepagrįsta bei prieštaraujanti nuosekliai administracinių teismų praktikai.
43. Svarbu, jog savivaldybių tarybos, pasinaudodamos joms suteikta diskrecijos
teise skirstyti nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojus į grupes, konkrečius skirstymo
kriterijus nustatytų pačios arba užsitikrintų, kad kituose įstatymuose nurodyti kriterijai
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liktų stabilūs (pavyzdžiui, nepakistų mokestinio laikotarpio eigoje), nes tik taip būtų tinkamai įgyvendinamas MAĮ 9 straipsnyje įtvirtintas apmokestinimo aiškumo principas
bei užtikrinamas apmokestinimo stabilumas. Būtent todėl ir NTMĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad savivaldybės taryba jos teritorijose taikomus konkrečius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus kitam mokestiniam laikotarpiui privalo nustatyti iki einamojo
mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos (taigi – net prieš 7 mėnesius iki mokestinio laikotarpio pradžios). Priešingu atveju, kai savivaldybės taryba savo sprendime dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų duoda nuorodą į kitą teisės aktą, kuriuo vadovaujantis
asmenys yra skirstomi į grupes, kyla rizika, kad šis teisės aktas gali būti pakeistas (be pačios savivaldybės tarybos valios ir veiksmų), taip automatiškai pasikeičiant ir savivaldybės tarybos sprendime nurodytam reglamentavimui dėl mokesčių mokėtojams taikomų
nekilnojamojo turto mokesčio tarifų. Tokia situacija būtų visiškai nesuderinama ne tik
su MAĮ 9 straipsnyje įtvirtintu apmokestinimo aiškumo bei iš MAĮ 3 straipsnio 3 dalies
kylančiu apmokestinimo teisinio reguliavimo stabilumo ir prognozuojamumo principais,
bet ir prieštarautų bendriesiems teisingumo ir protingumo principams.
44. Vien tik pozityvaus tikslo turėjimas nėra pakankamas pagrindas didesnes (bet
nebūtinai pelningesnes) įmones, t. y. tas įmones, kurios turi daugiau darbuotojų, didesnę
apyvartą arba daugiau turto balanse (pavyzdžiui, pinigų sąskaitoje, įrengimų, vertybinių
popierių ir pan.), apmokestinti pritaikius didesnį nekilnojamojo turto mokesčio tarifą.
Tokie kriterijai, kuriais remiantis įmonės skirstomos į vidutines, mažas ir labai mažas,
yra susiję su įmonės ekonomine padėtimi, tačiau nekilnojamojo turto mokesčio paskirtis nėra labiau apmokestinti didesnius subjektus, šio mokesčio paskirtis yra apmokestinti
nekilnojamąjį turtą ir daugiau jo turinčius subjektus.
45. Vadovaujantis Sprendimo nuostatomis, vertinant, kokio dydžio nekilnojamojo
turto mokesčio tarifas bus pritaikytas, nekilnojamojo turto mokestinė vertė jokios įtakos
neturi. Tik galutinai nustačius, kuriai kategorijai (vidutinei, mažai ar labai mažai) įmonė
yra priskiriama, ir jau žinant, kokio procentinio dydžio nekilnojamojo turto mokesčio
tarifas bus pritaikytas, yra atsižvelgiama į Nekilnojamojo turto registre nurodytą to turto
vertę. Nekilnojamojo turto vertė yra paties mokesčio struktūros elementas, o ne nekilnojamojo turto mokesčio tarifo diferencijavimo elementas. Todėl nėra jokio pagrindo teigti,
kad konkretus mokesčio tarifas Palangos miesto savivaldybėje nustatomas kaip nors atsižvelgiant į mokesčio mokėtojo turimą nekilnojamąjį turtą.
46. Nepagrįstu ir neteisėtu Sprendimas turi būti laikomas dėl KĮ 4 straipsnio
2 dalyje įtvirtinto imperatyvo, jog konkurencinės sąlygos negali būti iškreipiamos nepagrįstai, pažeidimo. Tol, kol nėra panaikinti Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktai,
Sprendimo 1.4 punkte išskiriamas fiziniams asmenims priklausantis komercinio naudojimo, gamybinės, pramoninės veiklos nekilnojamasis turtas ir kiti inžineriniai statiniai (už
kuriuos mokestį pagal NTMĮ 3 str. moka fiziniai asmenys), nustatant jiems 1 proc. mokesčio tarifą, nors, pavyzdžiui, pagal SVVPĮ mažų ir labai mažų įmonių komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui nustatytas 0,5 proc. mokesčio tarifas, akivaizdžiai iškreipia
konkurenciją.
47. Atsakovas Taryba atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
48. Atsakovas paaiškina, kad Sprendimas visiškai atitinka Nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad savivaldybės taryba gali nu176
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statyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną
arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą,
socialinę padėtį).
49. Atsakydama į apelianto prielaidą, kad gali būti pakeistas SVVPĮ, Taryba akcentuoja, jog įstatymuose yra nurodoma data, nuo kada jie įsigalios, be to, įstatymai atgal
negalioja. Pasikeitus teisiniam reguliavimui, Taryba atitinkamai gali keisti ir jos priimtus
teisės aktus.
50. Apeliaciniame skunde pareiškėjas pats pripažįsta, kad savivaldybės taryboms
suteikta išimtinė diskrecija pačioms pasirinkti įstatyme nustatytų kriterijų požymius,
kuriais remiantis grupuojami nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai ir jiems taikomi
skirtingi nekilnojamojo turto mokesčio tarifai.
51. Pareiškėjas neteigia, jog Sprendimo 1.4 punktas prieštarauja kokiam nors teisės
aktui, dėl 1.4 punkto, taikomo be išimties visiems subjektams vienodai, nenurodo jokių
motyvų, tačiau prašo šį punktą naikinti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
52. Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m. gugužės 26 d. sprendimu Nr. T2159 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo” nusprendė: „1.
Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2017 metų mokestiniam laikotarpiui,
taikomus nekilnojamajam turtui Palangos miesto savivaldybės teritorijoje: 1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui (administracinės, prekybos, maitinimo, paslaugų,
viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo, kultūros ir sporto paskirties statiniams (patalpoms):
1.1.1. mažų ir labai mažų įmonių, atitinkančių Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytus kriterijus – 0,5 procento turto mokestinės vertės; 1.1.2. vidutinių įmonių, atitinkančių Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytus kriterijus, bei
kitų įmonių – 1 procentas turto mokestinės vertės; 1.2. gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui, kuris naudojamas komercinei veiklai – 0,5 procento turto mokestinės
vertės; 1.3. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitų inžinerinių statinių nekilnojamajam
turtui: 1.3.1. mažų ir labai mažų įmonių, atitinkančių Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytus kriterijus – 1 procentas turto mokestinės vertės; 1.3.2. vidutinių
įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme
nurodytus kriterijus, bei kitų įmonių – 2 procentai turto mokestinės vertės; 1.4. kitos paskirties nekilnojamajam turtui, nenurodytam 1.1–1.3 punktuose, – 1,0 procentas turto
mokestinės vertės; 1.5. nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį – 3,0 procentai turto mokestinės vertės.“
53. Pareiškėjas prašo ištirti šio norminio administracinio akto 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1,
1.3.2 ir 1.4 punktų teisėtumą.
54. ABTĮ eksplicitiškai neįtvirtina reikalavimų abstraktaus pareiškimo (prašymo)
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ištirti norminio administracinio akto teisėtumą turiniui. Tačiau šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos
pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles. Taigi ABTĮ 112 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų pareiškimų dėl norminio administracinio akto teisėtumo turinys turėtų iš esmės atitikti šio įstatymo 24 ir 25 straipsniuose išdėstytus reikalavimus,
atsižvelgiant į specialių proceso normų, išdėstytų ABTĮ II skyriaus pirmajame skirsnyje
„Pareiškimai (prašymai) ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą“, nuostatas bei ginčų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo specifiką.
55. Šiuo aspektu pastebėtina, jog norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo
administraciniuose teismuose specifika, be kita ko, reiškia, kad bylos dėl šių aktų atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui pagrindas yra teisiškai motyvuota abejonė
(teisiniai argumentai, kuriais pareiškėjas grindžia savo abejonę), kad visas aktas ar jo dalis prieštarauja aukštesnės teisinės galios aktams pagal: 1) normų turinį; 2) reguliavimo
apimtį; 3) formą; 4) nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką.
56. Tai reikalauja, kad pareiškėjo pozicija dėl norminio administracinio akto
(jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui būtų nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys abejonę, kad teisės aktas (jo dalis) prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui.
Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu,
kad norminis administracinis aktas, jo manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės
norminiam aktui, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo norminio administracinio
akto punktai (jų pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio
administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam
aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti tiek atitinkamo norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek
aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti
savo konkrečią nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų. Aptariamame prašyme neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014).
57. Pareiškėjas, prašydamas ištirti Sprendimo 1.4 punkto atitiktį Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, Mokesčių administravimo įstatymo 6,
7, 8, 9 straipsniams, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 3, 9 punktams,
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai, pareiškime aiškiai nenurodė konkrečių motyvų bei argumentų, kurie, jo nuomone, sudaro prielaidas teisiškai pagrįstai abejonei dėl
Sprendimo 1.4 punkto atitikties minėtų įstatymų nuostatoms.
58. Tokie abstraktaus pareiškimo (prašymo) ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą trūkumai yra pagrindas teismui atsisakyti priimti tokį pareiškimą (prašymą), o
jeigu jis buvo priimtas – norminę administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p., 103 str. 1 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA53-415/2018, 2016 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1391-756/2016;
2015 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-2-438/2015).
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59. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs ir išnagrinėjęs pareiškėjo pareiškimą dėl
Sprendimo 1.4 punkto teisėtumo ištyrimo, netinkamai taikė proceso teisės normas, todėl
pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas, o norminė administracinė byla šioje dalyje nutrauktina.
60. Pareiškėjas taip pat prašė ištirti Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktų atitiktį Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, Mokesčių administravimo įstatymo 6, 7, 8, 9 straipsniams, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 3,
9 punktams, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai.
61. Nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką nustato Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (1 str.). Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnio (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1158 redakcija) 1 dalyje nurodyta, jog mokestį moka nekilnojamojo turto savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys,
išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nekilnojamojo turto mokestį už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui (asmenims)
arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotarpiu moka šis juridinis asmuo. Taigi nekilnojamojo turto
mokesčiu, remiantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, yra apmokestinami nekilnojamojo turto savininkų bei kitų nekilnojamojo turto valdytojų valdomos ir / ar naudojamos
Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai, t. y. nekilnojamojo turto mokesčio objektai, kaip juos apibrėžia šio įstatymo 4 straipsnis.
62. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte nustatyta išimtinė
savivaldybės tarybos kompetencija nustatyti vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifus įstatymų nustatyta tvarka.
63. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje (2011 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. XI-1828 ir 2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2178 redakcija)
įtvirtinta, kad mokesčio tarifas – nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto
mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Šio įstatymo 6 straipsnio
2 dalyje (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1158 redakcija, galiojusi iki 2018 m.
sausio 1 d.) buvo nustatyta, kad konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba
nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. Jeigu, vadovaujantis šio
įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, nuo kito mokestinio laikotarpio mokestis už šio įstatymo
9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą bus skaičiuojamas taikant naujai atlikto nekilnojamojo turto masinio vertinimo metu nustatytą vertę, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis
konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš
šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę
padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio
planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).
64. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodyta, jog tiek sisteminiu, tiek lingvistiniu požiūriu Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio
2 dalies nuostata, kad savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio ta179
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rifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę,
mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį), turi būti suprantama kaip suteikianti diskreciją savivaldybės tarybai diferencijuoti nekilnojamojo
mokesčio tarifus atsižvelgiant į įstatyme nustatytus kriterijus – būtent nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorijas, jų dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį. Įstatyme
nustatytos nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo sąlygos skiriasi pagal nuosavybės
teisių objektų, o ne mokestį mokančių subjektų požymius, todėl nustatytu teisiniu reguliavimu negali būti pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas.
Situacija, kai nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorija apibrėžiama neatsižvelgiant į nekilnojamojo turto valdymą ir / ar naudojimą, kaip to reikalauja Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymo 3 straipsnis, yra iš esmės neteisinga, neproporcinga ir iškreipia
tikslus, kurių siekiama Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu – iš esmės tapačioje padėtyje esančių nekilnojamojo turto mokestį mokančių subjektų valdomą Nekilnojamojo
turto registre registruojamą turtą – patalpas, inžinerinius ir kitus statinius, t. y. konkrečius objektus – apmokestinti vienodomis sąlygomis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1107-492/2015;
2017 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-203-492/2017).
65. Palangos miesto savivaldybė taryba, Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktais nustatydama kelis konkrečius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, juos diferencijavo atsižvelgdama į tai, kokiai įmonei (mažai, labai mažai ar vidutinei), jos dydį nustatant
pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytus kriterijus, priklauso minėtu mokesčiu apmokestinamas nekilnojamasis turtas.
66. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 1 straipsnio 1 dalis numato, kad
šis įstatymas nustato smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas valstybės paramos formas, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio
verslo tarybos statusą ir funkcijas. Minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šiuo
įstatymu sudaromos prielaidos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai ir verslumo skatinimui.
67. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios
finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų
(Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 1 d.). Maža įmonė – įmonė, kurioje
dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių
sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto
turto vertė neviršija 10 mln. eurų (Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.
2 d.). Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų (Smulkiojo
ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 3 d.).
68. Įmonių skirstymas į labai mažas, mažas ir vidutines pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nurodytas sąlygas (darbuotojų skaičių, įmonės
metines pajamas, įmonės balanse nurodytą turto vertę) yra susijęs su smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomomis valstybės paramos formomis bei smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, bet ne su nekilnojamojo turto mokesčio dydžiu. Toks įmonių skirstymas negali būti tapatinamas su nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorijomis,
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nes Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nėra išskiriami kokie nors reikšmingi nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų požymiai, pagrindžiantys tam tikros įmonių
grupės (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų) priskyrimą vienai ar kitai kategorijai,
atsižvelgiant į nekilnojamojo turto mokesčio objektą. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
įstatymo 3 straipsnyje nurodyta sąlyga apie įmonės balanse nurodytos turto vertės dydį
ir įmonės valdomas ir / ar naudojimas nekilnojamasis turtas, esantis nekilnojamojo turto
mokesčio objektu, yra skirtingi rodikliai.
69. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2159 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktais nustatytas skirtingas nekilnojamojo turto mokesčio
tarifas nulemia šio mokesčio mokėtojų materialiąsias pareigas mokėti tam tikro dydžio
nekilnojamojo turto mokestį, todėl šio mokesčio dydžio nustatymo kriterijai turi būti
grindžiami įstatymu.
70. Savivaldybės tarybos teisė nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, remiantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodoma mokesčio mokėtojo kategorija – jo dydžiu, neturėtų būti suprantama kaip absoliuti savivaldybės tarybos
diskrecija savarankiškai spręsti dėl mokesčio mokėtojų skirstymo pagal jų dydį kriterijų.
Atsižvelgiant į nustatytų tarifų įtaką mokesčio mokėtojų materialiosioms pareigoms, darytina išvada, kad savivaldybės taryba, spręsdama dėl mokesčio mokėtojo dydžio, turi remtis
objektyviais įstatymuose nustatytais kriterijais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2015 m. spalio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1107-492/2015).
71. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo konstatuota, kad tokie
esminiai mokesčio elementai kaip mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų
teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai, išimtys ir lengvatos turi
būti nustatomi įstatymu (Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d., 2002 m. birželio 3 d.,
2007 m. lapkričio 29 d., 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimai).
72. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-159 1.1.1, 1.1.2,
1.3.1, 1.3.2 punktais skirtingi konkretūs nekilnojamojo turto mokesčio tarifai buvo nustatyti neteisėtai ir jie prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio
2 dalies nuostatai dėl mokesčio mokėtojo kategorijos, atsižvelgiant į jo dydį, nustatymo,
nes mokesčio mokėtojo dydis buvo nustatytas, neatsižvelgiant į konkretaus mokesčio
(nekilnojamojo turto) rūšį ir Nekilnojamo turto mokesčio įstatyme keliamus tikslus apmokestinti Nekilnojamojo turto registre registruojamą turtą – patalpas, inžinerinius ir
kitus statinius, nepagrįstai diferencijuojant nekilnojamojo turto mokesčio sąlygas pagal
mokestį mokančių subjektų požymius, nesusijusius su konkretaus mokesčio mokėjimu.
73. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1 ir
1.3.2 punktai neprieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, netinkamai aiškino Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas ir šioje dalyje
priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pripažinti, kad
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-159 1.1.1,
1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktai prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1158 redakcija).
74. Pareiškėjas byloje taip pat prašo ištirti, ar Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1,
1.3.2 punktai neprieštarauja Mokesčių administravimo įstatymo 6, 7, 8, 9 straipsniams,
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Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 3, 9 punktams, Konkurencijos įstatymo
4 straipsnio 2 daliai.
75. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs, jog sprendžiant dėl norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties keliems aukštesnės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės
akto nuostatoms, norminę bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs tikrinamos norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) prieštaravimą bent
vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti šios norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties kitoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms (pvz.: 2013 m. birželio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I261-15/2013,
2013 m. lapkričio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I442-14/2013, 2013 m.
lapkričio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2418/2013, 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-5-261/2016).
76. Pripažinus, kad Sprendimo 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktai prieštarauja
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai (2010 m. lapkričio 23 d.
įstatymo Nr. XI-1158 redakcija), ginčijamo norminio administracinio akto dalies atitiktis
kitų pareiškėjo pareiškime nurodytų įstatymų nuostatoms netiriama.
77. Pagal ABTĮ 119 straipsnio 1 dalį, administracinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu visais atvejais skelbiamas
Teisės aktų registre.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, 117 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 119 straipsnio 1 dalimi,
144 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktais, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario G. J. apeliacinį skundą patenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 6 d. sprendimą
panaikinti.
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario G. J. pareiškimą tenkinti iš dalies.
Nutraukti norminę administracinę bylą dalyje dėl pareiškėjo Lietuvos Respublikos
Seimo nario G. J. prašymo ištirti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės
26 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo” 1.4 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 6, 7, 8,
9 straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 3,
9 punktams ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-159
„Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo” 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1,
1.3.2 punktus pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1158
redakcija).
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.
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2.1. Dėl savivaldybės tarybos nario pareigos asmeniškai balsuoti savivaldybės
tarybos posėdyje
Savivaldybės tarybos nario pareiga asmeniškai balsuoti savivaldybės tarybos posėdyje priskiriama prie imperatyvių teisės aktuose savivaldybės tarybos nariui įtvirtintų
pareigų. Konstitucinis savivaldybės tarybos nario statusas ir individualus savivaldybės tarybos nario mandatas suponuoja ir tai, jog joks asmuo, inter alia kitas savivaldybės tarybos narys, negali perimti kito savivaldybės tarybos nario – bendruomenės atstovo teisių ir
pareigų, inter alia teisės balsuoti (52 punktas).
Tuo atveju, jeigu asmeninio savivaldybės tarybos nario balsavimo savivaldybės tarybos posėdyje reikalavimo nesilaikoma, inter alia jeigu per balsavimą vienas savivaldybės tarybos narys balsuoja už kitą savivaldybės tarybos narį, nepaisoma iš Vietos savivaldos įstatymo, be kita ko, jo 12, 13 ir 23 straipsnių, taip pat iš savivaldybės tarybos veiklos
tvarką ir formą nustatančio savivaldybės tarybos veiklos reglamento kylančių reikalavimų savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo procedūrai, iškreipiami balsavimo rezultatai, sudaromos prielaidos pažeisti savivaldybės tarybos nario laisvo mandato principą – ir
tokiais veiksmais yra nevykdomi savivaldybės tarybos nariui minėtuose teisės aktuose, inter alia įstatymuose, nustatyti įgaliojimai (53 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-7-822/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00001-2018-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 40; 58.3

IŠVADA
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. vasario 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio, Veslavos Ruskan,
Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant Švenčionių rajono savivaldybės tarybos atstovei Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narei Janinai Deveikienei ir atstovui advokatui Gediminui Blaškevičiui,
atsakovei Dovilei Žižienei ir atstovui advokatui Laimontui Gasiūnui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Dovilė Žižienė sulaužė priesaiką ir nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Švenčionių rajono savivaldybės taryba (toliau – ir pareiškėjas,
Taryba) kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą,
ar Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė (toliau – ir tarybos narė) Dovilė Žižienė
sulaužė priesaiką ir nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
2. Prašyme pateikti išvadą pareiškėjas nurodė, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarybos narė Dovilė Žižienė naudojosi
V. R., kitos tarybos narės, identifikacine (registravimosi) kortele ir balsavo už ją, priimant
sprendimą dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo (patvirtintos posėdžio darbotvarkės 20 klausimas), taip pažeisdama Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymą ir sulaužydama tarybos nario priesaiką.
3. Pareiškėjas išdėstė Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 9 dalies, 22 straipsnio 2 dalies nuostatas, taip pat Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m birželio 11 d. sprendimu
Nr. T-92 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – ir
Reglamentas) 32, 34, 34.1 punktų nuostatas. Nurodė, jog Dovilė Žižienė davė priesaiką,
kad ji, kaip tarybos narė, prisiekia gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir
įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo
veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.
4. Pareiškėjas nurodė, kad šiurkštus Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje ir Reglamento 32 bei 34 punktuose imperatyviai įtvirtintos savivaldybės tarybos nario balsavimo tvarkos pažeidimas pats savaime reiškia priesaikos sulaužymą, nes Vietos
savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punktas reikalauja iš tarybos nario privalomai vykdyti jam įstatymu suteiktus įgaliojimus, kuriuos tarybos narys įgyvendina per įstatyme
nurodytas pareigas; priesaikoje įtvirtintas sąžine paremtas pažadas vykdyti įstatymus;
viena iš priesaikos dalių reikalauja iš tarybos nario sąžiningai atlikti visas savivaldybės
tarybos nario pareigas; tyčia tarybos nario neveikime nesuderinama su tarybos nario sąžiningu veikimu, nurodytu priesaikoje; įstatymo šiurkštus pažeidimas negali būti vertintinas kaip savarankiškas pažeidimas, kuris nesusijęs su priesaikos tekstu. Savo prasme bet
kokia priesaika prisaikdintą asmenį įpareigoja elgtis taip, kaip nurodo pasižadėjimo tekstas. Priesaika, kaip ir pasižadėjimas arba pažadas, suponuoja tam tikrą pareigą, o kadangi
jie duodami laisva valia, taip suformuojamas moralinis imperatyvas įgyvendinti prisiimtą
pareigą. Taigi tarybos nario priesaikos sulaužymas kartu yra šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, o šiurkštus Konstitucijos pažeidimas kartu yra ir priesaikos sulaužymas.
5. Pareiškėjas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m.
liepos 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016, taip pat Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2010 m. spalio
27 d. išvada. Nurodė, jog savivaldybės tarybos nario balsavimo tvarka, priimant savival184
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dybės tarybai sprendimus, yra sureguliuota imperatyviai ir aiškiai teisės normų (Vietos
savivaldos įstatymo 13 str., Reglamento 32 ir 34 p.), nepaliekant jokios diskrecijos laisvės
balsuoti už kitą tarybos narį, net ir esant jo leidimui. Taigi bet koks tarybos nario veikimas pažeidžiant imperatyviai nustatytą balsavimo tvarką, savivaldybės tarybai priimant
sprendimus, tarybos nario laisvo mandato principą, jam taikomus griežtus individualumo reikalavimus, laikomas akivaizdžiu bei šiurkščiu Konstitucijos ir kitų teisės aktų pažeidimu ir tarybos nario priesaikos sulaužymu. Plečiamasis aiškinimas dėl tarybos nario
balsavimo teisės perėmimo iš kito tarybos nario ir balsavimo už jį net ir esant tarybos
nario prašymui ar leidimui, priimant savivaldybės tarybos sprendimus, yra negalimas.
6. Komisijos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių 2017 m. rugsėjo 27 d.
teikime dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių V. R. ir Dovilės Žižienės įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo pateiktiems faktams ištirti (toliau – ir Komisija),
išnagrinėti ir įvertinti įrodymai bei nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina Švenčionių
rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2017 m. rugsėjo 27 d. teikime pradėti
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių V. R. ir Dovilės Žižienės įgaliojimų netekimo procedūras (toliau – ir Teikimas) nurodytas aplinkybes, kad tarybos narė Dovilė
Žižienė pasinaudojo tarybos narės V. R. palikta elektroninėje balsų skaičiavimo sistemoje jai išduota identifikacine (registravimosi) kortele, suteikiančia teisę balsuoti, 2017 m.
rugpjūčio 31 d. Tarybos posėdžio metu sąmoningai vieną kartą balsavo su tarybos narės
V. R. kortele už ją ir sąmoningai numatė padarinius, kurių ji siekė – pasisavinti tarybos
narės V. R. valios išreiškimą balsuojant savivaldybės tarybos darbotvarkėje numatytu 20
klausimu – priimant sprendimą dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano
suderinimo, užfiksuotas balsavimo rezultatas – „už“. Švenčionių rajono savivaldybės meras R. K. (toliau – ir meras), apklaustas komisijos 2017 m. gruodžio 13 d. posėdžio metu,
patvirtino, kad matė patį pažeidimo faktą, jog tarybos narė Dovilė Žižienė balsavo ir už
save, ir už tuo metu savo darbo vietoje nesančią tarybos narę V. R., dėl ko davė žodinį
įspėjimą tarybos narei Dovilei Žižienei, ką girdėjo ir kiti tarybos nariai, dalyvavę posėdyje. Remiantis mero paaiškinimais, toks atvejis, kai tarybos narė Dovilė Žižienė balsuoja už kitą tarybos narę V. R., užfiksuotas ne vieną kartą, kas rodo tarybos narės Dovilės
Žižienės neatsakingą požiūrį į savivaldybės tarybos nario pareigas bei tyčinį ir sistemingą
įstatymų pažeidimą ir tarybos nario priesaikos nesilaikymą. Be to, liudytojai mero patarėjas E. D., tarybos narė J. J., tarybos narys K. S., tarybos narys Z. Z. patvirtino, kad aiškiai girdėjo, kaip 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos posėdžio metu meras paklausė tarybos
narės Dovilės Žižienės, ar ji balsavo už V. R., o Dovilė Žižienė atsakė: ,,Taip, balsavau“.
Tokias aplinkybes taip pat patvirtina ir tarybos narių 2017 m. rugpjūčio 31d. posėdžio
garso ir vaizdo įrašas. Ginčas dėl to, kad komisijos posėdžių metu ištirtas vaizdo ir garso
įrašas yra būtent tarybos narių 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio, nebuvo kilęs.
7. Tarybos narė Dovilė Žižienė, balsuodama už tarybos narę V. R., pažeidė Vietos
savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 punkte įtvirtintą tarybos nario pareigą dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą
tarybos nario pareigą įgaliojimus įgyvendinti kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais priimant sprendimus, Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
9 dalyje įtvirtintą tarybos nario balsavimo tvarką, Reglamento 34 punkte įtvirtintą pareigą balsuoti asmeniškai, nepaisė iš Konstitucijoje įtvirtinto tarybos nario laisvo mandato principo, tarybos nario mandato individualumo reikalavimo kylančio draudimo
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tarybos posėdyje balsuoti už kitą tarybos narį, išreiškė ne tarybos narės V. R., bet savo
valią, uzurpavo tarybos narės V. R. teisę savo nuožiūra balsuoti priimant sprendimus
darbotvarkėje numatytais klausimais, iškreipė balsavimo rezultatus. Tarybos narė Dovilė
Žižienė, tarybos posėdyje balsuodama už tarybos narę V. R., savo pareigas ėjo nesąžiningai, pažeidė iš Konstitucijos kylančius imperatyvus, parodė nepagarbą Konstitucijai ir
įstatymams, diskreditavo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos autoritetą ir pažeidė tarybos nario priesaiką, kuria prisiekė bei įsipareigojo gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.
8. Tarybos narės D. Žižienės veiksmai – naudojimasis tarybos narės V. R. identifikacine (registravimosi) kortele Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje ir sąmoningas balsavimas už ją – prieštarauja Konstitucijos 4 straipsniui, 119 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai, 13 straipsnio 9 daliai, 23 straipsnio 1 punktui,
Reglamento 32 punktui ir 34 punktui. Šiais veiksmais D. Žižienė ne tik šiurkščiai pažeidė
anksčiau nurodytus imperatyvius teisės aktų reikalavimus, bet ir sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką.
II.
9. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo posėdyje, gautas atsakovės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės Dovilės
Žižienės atsiliepimas, kuriame prašoma administracinę bylą pagal pareiškėjo Tarybos
prašymą nutraukti arba prašymą atmesti ir pateikti išvadą, kad atsakovė Dovilė Žižienė
nesulaužė savivaldybės tarybos nario priesaikos ir vykdė įstatyme numatytus įgaliojimus.
10. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad su Tarybos prašymu bei jame išdėstytomis
aplinkybėmis ir vertinimais nesutinka. Teigia, kad ji neatliko veiksmų, kuriais būtų sulaužyta duota priesaika ar būtų galimas konstatuoti įstatyme nustatytų įgaliojimų nevykdymas ar viršijimas. Atsakovės nuomone, pareiškėjo prašymas turi būti atmestas. Dėl
prašymo faktinį pagrindą sudarančių aplinkybių nurodo, kad pareiškėjo sudaryta komisija Teikime nepagrįstai nustatė klaidingą aplinkybę, kad atsakovė sąmoningai balsavo
už kitą savivaldybės tarybos narę, o pareiškėjas nepagrįstai patvirtino šią išvadą 2017 m.
gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-256. Atsakovė nurodo, kad jai balsuojant 20-uoju darbotvarkės klausimu, ji netyčia pajudino ant stalo esančius daiktus, dėl ko nuvirto ant stalo
stovėjęs mineralinio vandens butelis, kuris užkrito ant tarybos narės V. R. balsavimo pulto (kuriame buvo palikta jos identifikacinė kortelė), tikriausiai užkliudė žalią balsavimo
mygtuką („už“) ir tokiu būdu buvo įskaitytas tarybos narės V. R. (kurios tuo metu posėdžių salėje nebuvo) balsas.
11. Nurodo, jog tyrimas buvo atliktas pažeidžiant teisingumo, nešališkumo, skaidrumo ir atsakomybės principus, išvadose buvo konstatuotos ir komisijos narių balsų
dauguma patvirtintos tikrovės neatitinkančios faktinės aplinkybės, kurios sudaro pareiškėjo kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą pagrindą. Analizuojant
Tarybos Komisijos 2017 m. gruodžio 20 d. išvadą „Dėl savivaldybės tarybos narių grupės
2017 m. rugsėjo 27 d. teikime „Pradėti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių V.
R. ir Dovilės Žižienės įgaliojimų netekimo procedūras“ pateiktų faktų ištyrimo“ (toliau –
ir Išvada) bei komisijos posėdžių protokolų turinį, yra akivaizdu, kad faktinė aplinkybė,
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jog 2017 m. rugpjūčio 31 d. vykusio tarybos posėdžio metu atsakovė sąmoningai balsavo
už tarybos narę V. R., pasinaudodama jos identifikacine kortele, yra nustatyta remiantis
išimtinai tik mero parodymais. Daugiau jokių objektyvių duomenų, neginčijamai patvirtinančių minėtą faktinę aplinkybę, nebuvo nustatyta, komisijos išvadose tokie duomenys
nenurodyti. Mero paaiškinimai yra netiesa. Kiti Tarybos komisijos atlikto tyrimo metu
nustatyti ir įvardyti duomenys nebuvo išsamiai ištirti ir įvertinti, tačiau būtent šie duomenys paneigia mero parodymus ir patvirtina, jog atsakovė sąmoningai ir valingai nebalsavo už kitą savivaldybės tarybos narę, o šios savivaldybės tarybos narės balsas buvo
įskaitytas dėl atsitiktinumo, nepriklausančio nuo atsakovės valios.
12. Pažymi, kad mero parodymai prieštarauja kitiems objektyviems duomenims,
o tai reiškia, kad minėto asmens parodymai neatitinka tiesos, dėl ko Tarybos komisija
negalėjo vadovautis tokiais parodymais. Objektyvūs duomenys, kurie patvirtina, kad minėto asmens parodymai neatitinka tiesos, yra Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio,
kurio metu, anot pareiškėjo, atsakovė balsavo už kitą savivaldybės tarybos narę, vaizdo
įrašas ir Komisijai pateiktas mero susirašinėjimas su savo patarėju. Visų pirma, atsakovės
sėdėjimo vieta nėra tiesiai prieš posėdžio pirmininko stalą. Žiūrint iš posėdžio pirmininko (mero) vietos, atsakovės darbo vieta yra paskutinė dešinėje pusėje. Mero teiginys, kad
tarybos narės V. R. ir Dovilė Žižienė sėdi priešais, pirmoje eilėje, yra neteisingas.
13. Nurodo, jog Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio metu nagrinėtas 20asis darbotvarkės klausimas (kuriuo metu, anot pareiškėjo, atsakovė balsavo už kitą savivaldybės tarybos narę) posėdžio vaizdo įraše užfiksuotas nuo 50:25 iki 52:26 vaizdo
įrašo (ne posėdžio eigos) minutės. Posėdžio pirmininko paskelbtas balsavimas 20-uoju
darbotvarkės klausimu vaizdo įraše užfiksuotas nuo 50:02 iki 50:26 vaizdo įrašo minutės. Šioje vaizdo įrašo atkarpoje matyti, kad Švenčionių rajono savivaldybės meras nežiūri (nepažvelgia) į savivaldybės tarybos posėdžių salę į atsakovės pusę, o jo žvilgsnis yra
nukreiptas į užrašus ir švieslentę, kurioje parodomas balsavimo rezultatas. Ši aplinkybė
akivaizdžiai patvirtina, kad meras nematė ir negalėjo matyti atsakovės veiksmų, susijusių su balsavimu. Tai atitinkamai reiškia, kad jo teiginys, jog jis pats tiesiogiai matė, kaip
atsakovė balsavo už kitą savivaldybės tarybos narę, neatitinka tiesos. Dėl šios priežasties
Tarybos komisija neturėjo pagrindo vadovautis tokiais parodymais ir Išvadoje konstatuoti aplinkybę, kad atsakovė sąmoningai balsavo už kitą savivaldybės tarybos narę.
14. Aplinkybę, kad meras komisijai įvardijo klaidingus duomenis, susijusius su
balsavimu, patvirtina ir jo paaiškinimai apie susirašinėjimą trumposiomis (sms) žinutėmis su patarėju E. D. Tarybos komisijai pateiktame susirašinėjime yra užfiksuotas laikas
(10 val. 53 min), kuomet mero patarėjas E. D. atsiuntė merui trumpąją (sms) žinutę su
klausimu, ar atsakovė balsavo už kitą savivaldybės tarybos narę. Mero teigimu, nurodytą
žinutę jis gavo po kelių akimirkų, kuomet baigėsi balsavimas (20-uoju darbotvarkės klausimu), ir šią žinutę perskaitė pakartotinai, kai prasidėjo kito savivaldybės tarybos posėdžio klausimo (21-ojo) pristatymas, po kurio pristatymo į savivaldybės tarybos posėdžių
salę grįžo tarybos narė V. R., už kurią, mero teigimu, balsavo atsakovė. Tačiau Tarybos
2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokole Nr. T1-8 yra užfiksuota, kad tarybos narė V.
R. į savivaldybės tarybos posėdžių salę grįžo 10 val. 35 min. Mero patarėjo E. D. siųstos
trumposios (sms) žinutės laikas (10 val. 53 min) rodo, kad šią žinutę meras gavo jau po
to, kai į savivaldybės tarybos posėdžių salę grįžo tarybos narė V. R. Tokia užfiksuota įvykių eiga atitinkamai patvirtina, kad iš karto po balsavimo 20-uoju darbotvarkės klausi187
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mu, kurio metu savivaldybės tarybos posėdžių salėje dar nebuvo tarybos narės V. R., meras nebuvo gavęs iš savo patarėjo E. D. nurodytos žinutės, kadangi ši žinutė buvo išsiųsta
tik po to, kuomet į savivaldybės tarybos posėdžių salę grįžo nurodyta tarybos narė. Tai
liudija, kad meras komisijai įvardijo klaidingus duomenis, susijusius su balsavimu.
15. Kita aplinkybė, paneigianti mero teiginį, jog jis matė, kaip atsakovė balsavo už
tarybos narę V. R., yra 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio vaizdo įraše užfiksuotas mero
klausimas atsakovei: „Dovile, jūs ką tik už V. prabalsavot?“ (53:34 vaizdo įrašo minutė).
Kaip jau buvo nurodyta, balsavimas 20-uoju darbotvarkės klausimu vyko nuo 52:02 iki
52:22 vaizdo įrašo minutės, t. y. truko 20 sekundžių. Nuo balsavimo pabaigos iki nurodyto mero atsakovei užduoto klausimo praėjo viena minutė ir dvylika sekundžių. Jeigu
meras matė, kaip atsakovė tariamai balsavo už tarybos narę V. R. (kas turėjo įvykti balsavimo metu), kyla klausimas, kodėl į tokį tariamą atsakovės elgesį meras sureagavo ne
iš karto, o tik po daugiau kaip minutės ir nekonstatavo tariamai matyto fakto. Tarybos
posėdžiui pirmininkavęs meras pats asmeniškai nematė, jog atsakovė būtų balsavusi už
tarybos narę V. R., o tokią prielaidą (kurią patikslino užduodamas klausimą atsakovei)
padarė remdamasis balsavimo duomenimis (20 balsų už posėdžių salėje, nesant visų tarybos narių) ir (galbūt) gauta informacija iš savo patarėjo.
16. Neteisingi Tarybos komisijos Išvadoje dėstomi teiginiai, kad, atsakydama į mero
klausimą, atsakovė patvirtino balsavusi už tarybos narę V. R. Atsakydama į mero klausimą,
ar ji balsavo už V. R., ji atsakė „gaunasi, kad taip“. Toks jos atsakymas buvo sąlygotas aplinkybės, jog ji pati nebalsavo už V. R., tačiau šios balsas buvo įskaitytas dėl atsakovės netyčia
ant balsavimo pulto nuversto mineralinio vandens buteliuko. Tačiau į mero klausimą atsakovė neatsakė teigiamai, patvirtindama faktinę aplinkybę, kurios nebuvo.
17. Atsakovė pažymi, kad, atsakovei atsakant į mero klausimą, jos mikrofonas
buvo išjungtas, todėl abejotinai skamba Teikimą pasirašiusių tarybos narių teiginiai,
kad jie aiškiai girdėjo atsakovės atsakymą į mero klausimą, būdami visiškai kitoje posėdžių salės pusėje. Komisijos atliktų apklausų metu duoti tarybos narių liudijimai taip pat
patvirtina, jog jie atsakovės atsakymą girdėjo ne visą, netiksliai ar jo visiškai negirdėjo.
Atsakovė neatsakė merui nei „taip“, nei „taip, balsavau“, o būtent tokie tarybos narių paaiškinimai užfiksuoti komisijos posėdžių protokoluose. Aplinkybė, jog tarybos nariai girdėjo skirtingą atsakovės atsakymą į mero klausimą („taip“, „taip, balsavau“), taip pat liudija abejonę tokių paaiškinimų objektyvumu ir teisingumu.
18. Išdėsto, jog Tarybos komisijos surinktoje medžiagoje bei teismui kartu su prašymu pateiktuose dokumentuose nėra užfiksuota jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų Komisijos surašytoje Išvadoje bei teismui pateiktame prašyme nurodomą aplinkybę, kad atsakovė 2017 m. rugpjūčio 31 d. vykusio Tarybos posėdžio metu sąmoningai
balsavo už tarybos narę V. R., pasinaudodama jos identifikacine kortele.
19. Atsakovė nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje numatytų teisinių pasekmių taikymas yra galimas tik objektyviai ir neginčijamai nustačius savivaldybės
tarybos nario atliktą veiksmą, kuris galėtų būti vertinamas kaip tarybos nario priesaikos
sulaužymas arba įstatyme numatytos pareigos nevykdymas. Tokia faktinė aplinkybė turi
būti pagrįsta ne prielaidomis ar subjektyviais suinteresuotų asmenų (politinių oponentų)
paaiškinimais, o objektyviais faktais ir juos patvirtinančiais įrodymais. Šiuo atveju tokių
faktinį prašymo pagrindą sudarančių aplinkybių nėra, atsakovei reiškiami kaltinimai yra
visiškai nepagrįsti ir neobjektyvūs.
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20. Atsakovė pripažįsta, kad balsuojant 20-uoju darbotvarkės klausimu tarybos
narės V. R. balsas buvo įskaitytas dėl jos veiksmų (nuvertus vandens buteliuką), tačiau
tai nebuvo sąmoningas veiksmas (balsavimo mygtuko paspaudimas), turint tikslą pasinaudoti tarybos narės nebuvimu ir iškreipti balsavimo rezultatus. Dėl šių priežasčių atsakovė laikosi nuomonės, kad ji neatliko Išvadoje bei teismui pateiktame prašyme nurodyto veiksmo, dėl ko negalėjo sulaužyti duotos savivaldybės tarybos nario priesaikos bei
nevykdyti teisės aktuose numatytų savivaldybės tarybos nario pareigų. Tai, kad Tarybos
komisija besąlygiškai rėmėsi klaidingais mero (nepatikimo duomenų šaltinio) paaiškinimais, visiškai ignoravo kitas objektyviai užfiksuotas aplinkybes, leidžiančias abejoti mero
paaiškinimų teisingumu, sudaro prielaidas teigti, kad Išvada prieštarauja Tarybos komisijos nuostatams, ji yra nepagrįsta ir neteisėta, kaip ir Išvados pagrindu pateiktas prašymas,
kuris grindžiamas išimtinai Komisijos padarytomis neteisingomis ir neobjektyviomis
išvadomis.
21. Dėl pareiškėjo nurodomų teisės aktų pažeidimų išdėsto, jog 2017 m. rugpjūčio 31 d. įvykusio Tarybos posėdžio metu atsakovė neatliko jokių veiksmų, kurie pažeistų Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą principą ar galėtų būti
vertinami kaip šioje nuostatoje įtvirtintų savivaldybės tarybos nario pareigų nevykdymas, taip pat neatliko veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje įtvirtintų savivaldybės tarybos nario pareigų nevykdymas.
Atsakovė nepažeidė Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 punkte numatytos savivaldybės tarybos nario pareigos dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose. 2017 m. rugpjūčio 31 d. įvykusio Tarybos posėdžio metu atsakovė visais darbotvarkės klausimais balsavo pati, asmeniškai, niekas kitas už ją nebalsavo, atsakovė niekam nebuvo perdavusi nei
savo identifikacinės kortelės, nei prašiusi kokį nors kitą asmenį balsuoti už ją.
22. Nepriklausomai nuo to, ar tarybos narė V. R. būtų balsavusi, kaip ji būtų balsavusi, balsavimo rezultatas būtų buvęs toks pats – sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu būtų buvęs priimtas. Tarybos narė V. R. nekvestionuoja jos balso įskaitymo fakto bei
fakto, kad jos balsas buvo įskaitytas „už“. Taigi 2017 m. rugpjūčio 31 d. įvykusio Tarybos
posėdžio metu atsakovė neatliko veiksmų, kurie kaip nors pažeistų pareiškėjo išvardintus
teisės aktų reikalavimus. Kita vertus, pareiškėjas nenurodo, kaip jo pateikiami atsakovės
tariamai atlikti veiksmai priežastiniu ryšiu susiję su jo įvardintais teisės aktų pažeidimais.
23. Dėl atsakovės padarytų veiksmų vertinimo kaip šiurkštaus pažeidimo nurodo,
jog pareiškėjas visiškai nemotyvuoja, kodėl bendrame faktinių aplinkybių kontekste atsakovės tariamai padaryti veiksmai turi būti įvertinti kaip šiurkštus pažeidimas. Atsakovė vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 7 d. išvada administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016 ir teigia, jog pareiškėjas nepagrindė, kad atsakovė šiurkščiai
pažeidė teisės aktų reikalavimus ir sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką.
24. Dėl Tarybos komisijos veiklos teisėtumo nurodo, jog Tarybos komisija veikė
nesilaikant Vietos savivaldos įstatymo reikalavimų, dėl ko jos veikla bei rezultatai (surašyta Išvada), negali būti laikomi teisėtais. Vadovaujasi Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 6 dalimi ir teigia, jog šiame punkte numatytas reikalavimas, kad komisija
turi būti sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo, turi būti
išlaikytas ir viso komisijos darbo metu, t. y. įvykus pokyčiams frakcijose, komisijos sudėtis turi būti atitinkamai koreguojama, kad būtų nepertraukiamai išlaikytas Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas komisijos darbo teisėtumo reikalavimas.
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Taryba 2017 m. spalio 26 d. sprendimu patvirtino neteisėtos sudėties komisiją, įtraukdama į komisijos sudėtį tarybos narį V. K. kaip liberalų frakcijos atstovą, vėliau šios klaidos
neištaisė. Tokiu būdu komisija veikė neteisėtos sudėties, kadangi joje dirbo ne tik visų
frakcijų atstovai, bet ir jokiai frakcijai nepriklausantys ar pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 16 dalį negalintys priklausyti tarybos nariai. Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnyje nėra numatyta galimybė, kad komisiją sudarytų savivaldybės tarybos grupės atstovai, t. y. nariai, kurie nėra suvieniję frakcijos. Atsižvelgiant į tai, kad komisija veikė neteisėtos sudėties, darytina išvada, kad visa jos veikla bei priimti sprendimai taip pat
yra neteisėti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
25. Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą pasikreipusi Švenčionių rajono savivaldybės taryba prašo pateikti išvadą, ar Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė
Dovilė Žižienė sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką ir (ar) nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,
jog teismas tyrimo dėl išvados pateikimo ribas nustato atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2016 m. birželio 17 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-17438/2016, 2016 m. liepos 7 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016).
27. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu
Nr. T-199 buvo sudaryta komisija Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių 2017 m.
rugsėjo 27 d. teikime dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių V. R. ir Dovilės
Žižienės įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo pateiktiems faktams ištirti (toliau –
ir Komisija), kuri 2017 m. gruodžio 20 d. pateikė išvadą „Dėl savivaldybės tarybos narių
grupės 2017 m. rugsėjo 27 d. teikime „Pradėti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
narių V. R. ir Dovilės Žižienės įgaliojimų netekimo procedūras“ pateiktų faktų ištyrimo“.
28. Išvadoje, be kita ko, nurodoma, kad D. Žižienės veiksmai, 2017 m. rugpjūčio
31 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pasinaudojant kitos tarybos narės V. R. identifikacine (registravimosi) kortele ir balsuojant už ją (tarybos narę V. R.)
priimant sprendimą dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo
(patvirtintos posėdžio darbotvarkės 20 klausimas), prieštarauja Konstitucijos 4 straipsniui, 119 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai, 13 straipsnio 9 daliai, 23 straipsnio 1 punktui, Reglamento 32 ir 34 punktams.
29. Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu
Nr. T-256 pritarė Komisijos Išvadai, kuria nuspręsta, jog D. Žižienė šiurkščiai pažeidė Konstitucijos 4 ir 119 straipsnius, Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį,
13 straipsnio 9 dalį, 23 straipsnio 1 punktą, Reglamento 32 ir 34 punktus bei sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką.
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30. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija toliau vertins, ar
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Dovilė Žižienė sulaužė priesaiką ir (ar) nesilaikė įstatymuose jai nustatytų įgaliojimų, pareiškėjo Tarybos nurodytų faktinių aplinkybių ir teisinių motyvų kontekste.
31. Vertinant, ar savivaldybės tarybos narys nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir / ar sulaužė priesaiką, atsižvelgiama į savivaldybės tarybos teisinio statuso
bei apkaltos procedūros ypatumus. Aiškindamas valstybės politikų apkaltos procesą,
Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad siektina, jog visi valstybės pareigūnai vadovautųsi Konstitucija, teise ir jai paklustų, o Konstitucijai, teisei nepaklūstantys asmenys neitų tokių pareigų, kurioms būtinas piliečių – valstybinės bendruomenės pasitikėjimas. Tai
užtikrinant yra reikalinga vieša demokratinė valstybės pareigūnų veiklos kontrolė ir atsakomybė visuomenei (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2004 m. gruodžio
13 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai). Atsižvelgiant į šiuos principus, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje yra įtvirtinta konstituciškai pagrįsta savivaldybės tarybos
teisė nustatyta tvarka priimti sprendimą, kuriuo savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras netenka savo įgaliojimų. Pagal Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 10 dalį, tokiam sprendimui priimti yra reikalinga, jog Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pateiktų išvadą, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės
meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų
įgaliojimų.
32. Kartu pažymėtina, kad ne bet kokie savivaldybės tarybos nario veiksmai, neatitinkantys atskirų priesaikos ar įstatymų keliamų elgesio standartų, gali būti pripažįstami
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje nurodytu priesaikos sulaužymu ar jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2016 m. birželio 17 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-17-438/2016, 2016 m.
liepos 7 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016). Konstitucinis Teismas yra
išaiškinęs, jog Lietuvos Respublikos Seimo nario apkaltos procese vertinant, ar yra pagrindas panaikinti Seimo nario mandatą, turi būti nustatyta, kad jis šiurkščiai pažeidė
Konstituciją arba sulaužė priesaiką – ne kiekvienas Konstitucijos pažeidimas savaime yra
šiurkštus Konstitucijos pažeidimas; sprendžiant, ar Seimo narys savo veiksmais šiurkščiai
pažeidė Konstituciją, kiekvienu atveju būtina įvertinti veiksmų pobūdį, jų turinį, atlikimo
aplinkybes, veiksmų sistemingumą, pakartotinumą, trukmę, kitas reikšmingas aplinkybes (Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada). Konstitucinis Teismas 2004 m.
kovo 31 d. išvadoje yra konstatavęs, kad Respublikos Prezidento priesaikos sulaužymas
kartu yra šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, o šiurkštus Konstitucijos pažeidimas kartu yra ir priesaikos sulaužymas (taip pat žr. Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d.
išvadą).
33. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendime
administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016, (Administracinė jurisprudencija, 2016 m.,
Nr. 32, p. 112-130) nurodoma, jog tik šiurkštūs nusižengimai iš mero priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams gali būti pripažinti mero priesaikos sulaužymu ir
įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
šios nuostatos mutatis mutandis taikytinos ir toms teisinėms situacijoms, kai sprendžiama, ar savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos taip pat maty191
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ti, jog tik akivaizdūs Konstitucijos ar įstatymų pažeidimai gali būti laikomi sudarančiais
pakankamą pagrindą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikti išvadą, jog
savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir
(ar) nesilaikė jam įstatymuose numatytų įgaliojimų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016,
Administracinė jurisprudencija, 2016 m., Nr. 32, p. 112-130).
34. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžiamo klausimo kontekste taip pat pažymi, jog
tai, ar nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams yra šiurkštūs ir sudarantys pagrindą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikti išvadą, jog savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų, kiekvienu individualiu atveju yra sprendžiama
vadovaujantis konkrečiomis susiklosčiusiomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,
kartu įvertinant savivaldybės tarybos nario veiksmų pobūdį, jų turinį, atlikimo aplinkybes, veiksmų sistemingumą, pakartotinumą, trukmę, kitas reikšmingas aplinkybes.
35. Toliau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atliekama patikra susidės
iš dviejų etapų: pirmajame etape bus vertinama, kokių teisės aktų reikalavimų nesilaikė
D. Žižienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje
naudodamasi Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės V. R. identifikacine (registravimosi) kortele ir balsuodama už ją, priimant sprendimą dėl UAB „Fortum Švenčionių
energija“ investicijų plano suderinimo; antrajame etape bus vertinama, ar D. Žižienė, atlikdama minėtus veiksmus, padarė šiurkštų nusižengimą iš savivaldybės tarybos nario
priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės
Dovilės Žižienės veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams
36. Teikiant išvadą, ar Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė D. Žižienė
sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė Išvadoje ir Tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T-256 nurodytų jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų, svarbu nustatyti, ar Išvadoje
bei Tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T-256 nurodytos faktinės aplinkybės ir teisiniai motyvai sudaro pagrindą konstatuoti, jog D. Žižienė 2017 m. rugpjūčio
31 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje naudojosi kitos tarybos narės V.
R. identifikacine (registravimosi) kortele ir balsavo už ją priimant sprendimą dėl UAB
„Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo.
37. Nagrinėjamu atveju nekyla ginčo dėl to, jog tarybos narės V. R. Tarybos
2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio salėje tuo metu, kai buvo balsuojama posėdžio darbotvarkės 20-uoju klausimu (dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo), nebuvo, tačiau jos identifikacinė (registravimosi) kortelė, suteikianti teisę balsuoti, buvo palikta elektroninėje balsų skaičiavimo sistemoje. Taip pat nėra ginčo ir dėl
tos aplinkybės, jog V. R. nesant ir nebalsuojant posėdžio darbotvarkės 20-uoju klausimu,
jos balsas buvo įskaitytas. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys duomenys (Komisijos
posėdžių protokolų (I t., b. l. 106–132), Išvados (I t., b. l. 95–105) duomenys, liudytojų
parodymai ir kt.), dėl to šios aplinkybės laikytinos nustatytomis.
38. D. Žižienė teigia, jog, balsuojant 20-uoju darbotvarkės klausimu, ji netyčia pajudino ant stalo esančius daiktus, dėl ko nuvirto ant stalo stovėjęs mineralinio vandens
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butelis (pilnas, pusės litro talpos mineralinio vandens „Neptūnas“ buteliukas), kuris užkrito ant tarybos narės V. R. balsavimo pulto (kuriame buvo palikta jos identifikacinė
kortelė), užkliudė žalią balsavimo mygtuką („už“) ir tokiu būdu buvo įskaitytas tarybos
narės V. R. balsas. Išvadoje konstatuota, jog D. Žižienė už V. R. balsavo sąmoningai.
39. Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl tos aplinkybės, ar tarybos narė D. Žižienė
naudojosi kitos tarybos narės V. R. identifikacine (registravimosi) kortele ir balsavo už ją
Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje.
40. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio
6 dalyje nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir
objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Akcentuotina, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę teismas nustato pagal vidinį įsitikinimą. Teismo
įsitikinimas turi būti pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas turi
įvertinti įrodymų įrodomąją reikšmę ir iš jų visumos daryti išvadą apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Be to, teismas
kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai
įrodomieji faktai. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (žr.,
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-500-756/2016, 2016 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje A-1670-520/2016, 2018 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-251552/2018, išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 14 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A-3008-662/2018).
41. Nustatinėdama faktinę aplinkybę, ar tarybos narė D. Žižienė balsavo už V. R.,
išplėstinė teisėjų kolegija įvertino Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio vaizdo ir
garso įrašo duomenis, kurie patvirtina, jog 2017 m. rugpjūčio 31 d. balsavus 20-uoju darbotvarkės klausimu (Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio vaizdo ir garso įrašo 50–
53 min., II dalis) meras paskelbia, jog „už“ balsavo 20 tarybos narių, „prieš“ ar „susilaikiusių“ nėra, sprendimas priimtas. Toliau pereinama prie 21-ojo darbotvarkės klausimo
svarstymo. Pranešėjai pristačius 21-ąjį darbotvarkės klausimą, meras paklausia „Dovile,
jūs ką tik už V. prabalsavote?“. Nors D. Žižienės mikrofonas išjungtas, tačiau pagarsinus
vaizdo ir garso įrašą girdisi, kaip į šį klausimą yra atsakoma „prabalsavau“. Meras pasako
„taip daryti tai tikrai nereikėtų“, ir toliau grįžtama prie 21-ojo darbotvarkės klausimo.
42. Pažymėtina, jog D. Žižienė, 2017 m. lapkričio 29 d. vykusio Komisijos posėdžio metu paneigė, jog merui paklausus, ar ji balsavo už V. R., ji atsakė „taip“, (žr.
Komisijos 2017 m. lapkričio 29 d. protokolą Nr. (4.41)01-15, I t., b. l. 110–112), tačiau
2017 m. gruodžio 13 d. vykusio Komisijos posėdžio metu (žr. Komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. protokolą Nr. (4.41)01-22, I t., b. l. 125) ir teismo posėdyje D. Žižienė pripažino, jog atsakydama į mero paklausimą, ar ji balsavo už V. R., ji atsakė „gaunasi, kad
taip“. Išvadoje nurodyta, jog liudytojai mero patarėjas E. D., tarybos narė J. J., tarybos
narys K. S., tarybos narys Z. Z. Komisijos posėdžio metu patvirtino, kad aiškiai girdė193
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jo, kaip tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio metu meras paklausė tarybos narės
Dovilės Žižienės, ar ji balsavo už V. R., ir Dovilė Žižienė atsakė teigiamai, t. y. kad balsavo. Ši aplinkybė taip pat patvirtinama Komisijos posėdžių protokolų duomenimis (I t.,
b. l. 106–132). Meras 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos posėdyje taip pat nurodė, jog
D. Žižienė į jo klausimą atsakė „taip, balsavau“ (I t., b. l. 121). Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nors Komisijos posėdžių metu minėtų liudytojų pateikti atsakymai dėl to,
kokiais būtent žodžiais į mero klausimą atsakė D. Žižienė, nežymiai skyrėsi (E. D. nurodė, jog D. Žižienė atsakė „taip“, J. J. – „taip, balsavau“, K. S. – „taip, balsavau“, Z. Z. – „atsakiusi, kad balsavusi“), visi keturi liudytojai patvirtino, jog D. Žižienė į mero klausimą
atsakė teigiamai, t. y. kad balsavo. Išplėstinė teisėjų kolegija minėtų liudytojų pateiktus
atsakymus vertina kaip patikimus ir nuoseklius, ir, atsižvelgusi į anksčiau išdėstytus argumentus, laiko nustatyta aplinkybę, jog D. Žižienė, Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d.
posėdžio metu merui paklausus, ar ji balsavo už V. R., patvirtino, jog balsavo už V. R.
Liudytojų, kurie teigtų, jog į mero klausimą D. Žižienė atsakė neigiamai, nėra. Teismo
posėdžio metu liudytojais apklausti K. R. ir V. B. nepateikė paaiškinimų, sudarančių pagrindą abejoti dėl šių byloje nustatytų aplinkybių.
43. Išplėstinė teisėjų kolegija, tikrindama D. Žižienės pateiktą susiklosčiusios situacijos vertinimą ir nesutikimo su pateikta Išvada ir Tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-256 argumentus, pažymi, jog iš Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio
vaizdo ir garso įrašo matyti, kad ant stalo, prie kurio Tarybos posėdžio metu sėdėjo D.
Žižienė ir V. R., stovi mineralinio vandens „Neptūnas“ butelis. Tačiau dėmesys atkreiptinas į tą aplinkybę, kad 2017 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos posėdžio metu atsakydama į mero
klausimą ar kitu metu po balsavimo dėl 20-ojo darbotvarkės klausimo, D. Žižienė nenurodė, jog ant tarybos narės V. R. balsavimo pulto (kuriame buvo palikta jos identifikacinė kortelė) nukrito mineralinio vandens butelis ar kad ne jos tyčiniai veiksmai lėmė,
jog V. R. balsas buvo užskaitytas. Komisijos posėdžio, vykusio 2017 m. lapkričio 29 d.,
metu (I t., b. l. 110–112), D. Žižienė, duodama paaiškinimus ir atsakydama į konkretų
Komisijos prašymą paaiškinti, ar D. Žižienė 2017 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos posėdžio
metu balsavo vietoj V. R., bei į klausimą, kaip sistemoje atsirado V. R. balsavimas, jeigu
jos tuo metu nebuvo salėje, neigė balsavimo už V. R. faktą ir teigė nežinanti, kaip V. R.
balsas atsirado balsavimo sistemoje, tačiau to, jog ji netyčia pajudino ant stalo esančius
daiktus, dėl ko nuvirto ant stalo stovėjęs mineralinio vandens butelis, kuris užkrito ant
tarybos narės V. R. balsavimo pulto, nenurodė. Tokį paaiškinimą, jog būtent balsavimo
metu nukrito butelis ir todėl mygtukas pasispaudė, D. Žižienė pateikė tik 2017 m. gruodžio 13 d. vykusio Komisijos posėdžio metu (žr. Komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. protokolą Nr. (4.41)01-22, I t., b. l. 125). Šiuo atveju tai, jog meras Tarybos 2017 m. rugpjūčio
31 d. posėdžio metu nepaklausė, dėl kokių priežasčių D. Žižienė balsavo už V. R., neturi
reikšmės nustatinėjant šią faktinę aplinkybę, kadangi, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiga pašalinti bet kokias abejones dėl balsavimo už kitą tarybos narę nuo pat
tokių abejonių kilimo pradžios šiuo atveju kilo D. Žižienei.
44. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į aplinkybes, jog D. Žižienė argumentus, kad ant V. R. balsavimo pulto užkrito vandens butelis, pateikė tik vėliau, jog D.
Žižienė Komisijoje ne iš karto pripažino į mero klausimą, užduotą posėdyje, atsakiusi teigiamai, išplėstinė teisėjų kolegija byloje pateiktų įrodymų visumos kontekste vertina, jog
nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad balsuojant 20-uoju dar194
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botvarkės klausimu, D. Žižienė netyčia pajudino ant stalo esančius daiktus, dėl ko nuvirto ant stalo stovėjęs mineralinio vandens butelis, kuris užkrito ant tarybos narės V. R.
balsavimo pulto, kuriame buvo palikta jos identifikacinė kortelė, užkliudė žalią balsavimo mygtuką („už“) ir tokiu būdu buvo įskaitytas tarybos narės V. R. balsas, ir D. Žižienės
parodymus traktuoja kaip nenuoseklius ir prieštaringus. Byloje esanti įrodymų visuma,
Išvadoje ir Komisijos posėdžių protokoluose užfiksuotos faktinės aplinkybės, taip pat
Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio vaizdo ir garso įrašo duomenys, anksčiau nustatyti patikimi ir nuoseklūs liudytojų parodymai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
yra pakankami pripažinti tą aplinkybę, jog D. Žižienė 2017 m. rugpjūčio 31 d. Švenčionių
rajono savivaldybės tarybos posėdyje naudojosi tarybos narės V. R. identifikacine (registravimosi) kortele ir balsavo už ją priimant sprendimą dėl UAB „Fortum Švenčionių
energija“ investicijų plano suderinimo. Taigi Komisija šią aplinkybę Išvadoje nustatė pagrįstai. Tai, kad meras D. Žižienės apie tai, ar ji balsavo už V. R., paklausė ne tuojau pat
po balsavimo dėl 20-ojo klausimo, o pradėjus svarstyti 21-ąjį darbotvarkės klausimą, taip
pat kiti D. Žižienės išdėstyti argumentai, kuriais ji nesutinka su Išvadoje nustatytomis
aplinkybėmis ir kvestionuoja duomenų, kurių pagrindu buvo konstatuotas jos balsavimo
už V. R. faktas, objektyvumą ir patikimumą, šiuo atveju nesudaro pagrindo kitaip vertinti
susiklosčiusią situaciją ir pakeisti išplėstinės teisėjų kolegijos padarytas išvadas.
45. Kaip jau minėta anksčiau, Taryba teigia, jog D. Žižienė, naudodamasi V. R. identifikacine (registravimosi) kortele ir balsuodama už ją, šiurkščiai pažeidė Konstitucijos 4 ir 119 straipsnius, Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį,
13 straipsnio 9 dalį, 23 straipsnio 1 punktą, Reglamento 32 ir 34 punktus bei sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką.
46. Sprendžiant nagrinėjamu atveju pateiktą klausimą yra reikšminga aptarti nuostatas, reglamentuojančias savivaldybės tarybos nario statusą. Konstitucijos 4 straipsnyje įtvirtinta, jog aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai
išrinktus savo atstovus. Konstitucijos 119 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog savivaldos
teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Konstitucijos 119 straipsnio
2 dalyje nustatyta, jog savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus
nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai,
remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. Konstitucinis
Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 119 straipsnio nuostatomis yra apibrėžtas, be
kita ko, konstitucinis savivaldybės tarybos nario statusas (Konstitucinio Teismo 2016 m.
vasario 17 d. nutarimas). Savivaldybės tarybos nariai yra atitinkamos teritorinės bendruomenės atstovai (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2010 m. kovo 31 d. nutarimai); jie turi šios teritorinės bendruomenės mandatą (Konstitucinio Teismo 2003 m.
gegužės 30 d. nutarimas).
47. Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, jog savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos
naujos savivaldybės tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos
nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia. Savivaldybės tarybos nario
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priesaikos tekstas yra apibrėžtas Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje: „Aš,
(vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti
visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“ arba „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises
ir viešuosius interesus“. Kaip yra pastebėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, savivaldybės nario priesaikos turinys susideda iš trijų elementų: (1) gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, (2) sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir (3) susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. birželio 17 d. išvada administracinėje byloje Nr. I-17-438/2016). Pastebėtina, jog prisiekdamas savivaldybės tarybos narys
besąlygiškai įsipareigoja laikytis visų priesaikoje minimų vertybių ir veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika.
48. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš anksčiau išdėstytų nuostatų išplaukia,
kad savivaldybės tarybos nario mandatas yra individualus – jis suteikiamas tam asmeniui, kuris Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka yra išrenkamas savivaldybės tarybos nariu. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, lygiai taip, kaip pagal
Konstituciją Seimo narys turi teisę ir pareigą tik pats asmeniškai įgyvendinti rinkėjų jam
suteiktą mandatą (žr. Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvadą), taip ir savivaldybės tarybos nariui kyla teisė ir pareiga asmeniškai įgyvendinti bendruomenės atstovo
teises ir pareigas.
49. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnyje yra aptartos savivaldybės tarybos veiklos formos. Šio straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta, jog savivaldybės taryba savo
įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose, o svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Vietos savivaldos įstatymo
23 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra įtvirtinta savivaldybės tarybos nario pareiga dalyvauti
savivaldybės tarybos posėdžiuose.
50. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnyje yra nustatyti reikalavimai, keliami savivaldybės tarybos posėdžiams, o šio straipsnio 9 dalyje numatyta, kad savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Dėl savivaldybės tarybos
posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero
pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero
nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotojais, savivaldybės
administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojais
klausimas. Slaptas balsavimas reglamente nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai
skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas
nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas.
Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informaci196
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nėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
51. Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog savivaldybės tarybos veiklos tvarka ir formos nustatytos šiame įstatyme ir savivaldybės tarybos veiklos
reglamente. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formą numatančiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m birželio 11 d. sprendimu Nr. T-92
„Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtintame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta, jog tarybos
sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu; balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai (32 p.). Reglamento 34 punkte detalizuota, jog tarybos nariai balsuoja
asmeniškai; balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims.
52. Kaip matyti iš anksčiau išdėstytų nuostatų, Vietos savivaldos įstatymo
12 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 9 dalyje, 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte, Reglamento
32 ir 34 punktuose yra nustatyta savivaldybės tarybos nario balsavimo tvarka savivaldybės tarybai priimant sprendimus (išskiriami atviras ir slaptas savivaldybės tarybos narių
balsavimo būdai), taip pat įtvirtinta imperatyvaus pobūdžio individuali (asmeninė) savivaldybės tarybos nario balsavimo teisė, kuri negali būti perduota kitiems asmenims.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, savivaldybės tarybos nario pareiga asmeniškai
balsuoti savivaldybės tarybos posėdyje priskiriama prie imperatyvių teisės aktuose savivaldybės tarybos nariui įtvirtintų pareigų. Konstitucinis savivaldybės tarybos nario statusas ir individualus savivaldybės tarybos nario mandatas suponuoja ir tai, jog joks asmuo,
inter alia kitas savivaldybės tarybos narys, negali perimti kito savivaldybės tarybos nario – bendruomenės atstovo teisių ir pareigų, inter alia teisės balsuoti.
53. Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog tuo atveju, jeigu asmeninio savivaldybės
tarybos nario balsavimo savivaldybės tarybos posėdyje reikalavimo nesilaikoma, inter
alia jeigu per balsavimą vienas savivaldybės tarybos narys balsuoja už kitą savivaldybės
tarybos narį, nepaisoma iš Vietos savivaldos įstatymo, inter alia jo 12, 13 ir 23 straipsnių,
taip pat iš savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formą nustatančio savivaldybės tarybos
veiklos reglamento (šiuo atveju – Reglamento 32 ir 34 punktų) kylančių reikalavimų savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo procedūrai, iškreipiami balsavimo rezultatai, sudaromos prielaidos pažeisti savivaldybės tarybos nario laisvo mandato principą (taip pat
žr. Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvadą) ir tokiais veiksmais yra nevykdomi savivaldybės tarybos nariui minėtuose teisės aktuose, inter alia įstatymuose, nustatyti
įgaliojimai. Tai, jog balsuojant už kitą savivaldybės tarybos narį yra išreiškiama jo valia
ar tai daroma jo prašymu, neturi esminės reikšmės sprendžiant, jog savivaldybės tarybos
nariui, balsuojant už kitą savivaldybės tarybos narį, yra nesilaikoma savivaldybės tarybos
sprendimų priėmimo procedūrai numatytų reikalavimų.
54. Konstatavus tą faktinę aplinkybę, jog tarybos narė D. Žižienė naudojosi kitos
tarybos narės identifikacine (registravimosi) kortele ir balsavo už kitą savivaldybės tarybos narę, atsižvelgiant į anksčiau išplėstinės teisėjų kolegijos išdėstytas aplinkybes, yra
pagrindas pripažinti, jog tokiais veiksmais Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė
D. Žižienė nesilaikė Išvadoje ir Tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T-256
nurodytų iš Vietos savivaldos įstatymo, inter alia jo 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio
9 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies 1 punkto, taip pat Reglamento 32 ir 34 punktų kylančių
reikalavimų savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo procedūrai.
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Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narės
Dovilės Žižienės veiksmų šiurkštumo kaip kvalifikuojančio požymio
55. Atsižvelgdama į tai, jog tik šiurkštūs nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams sudaro pagrindą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikti išvadą, jog savivaldybės tarybos narys sulaužė
priesaiką ir (ar) nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų, išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios konkrečios bylos aplinkybes ir vertindama, ar nagrinėjamu atveju D. Žižienė, naudodamasi kitos tarybos narės identifikacine (registravimosi) kortele ir
balsuodama už ją, padarė šiurkštų nusižengimą iš savivaldybės tarybos nario priesaikos
ir įstatymų kylantiems elgesio standartams, atkreipia dėmesį į D. Žižienės veiksmų pobūdį, jų turinį, atlikimo aplinkybes ir kitas reikšmingas aplinkybes.
56. Pažymėtina, jog D. Žižienė, balsuodama už V. R., savo pareigas ėjo nesąžiningai ir pasielgė neetiškai. Tačiau D. Žižienė už V. R. balsavo vieną kartą, taigi šis pažeidimas nebuvo sistemingas ar pakartotinis, o vienkartinis.
57. Kaip matyti iš balsavimo dėl 20-ojo darbotvarkės klausimo rezultatų, sprendimas buvo priimtas vienbalsiai ir dauguma tarybos narių (20, įskaitant ir V. R.), balsavo
„už“. Taryba, kuri yra UAB „Fortum Švenčionių energija“ akcininkė, 2017 m. rugpjūčio
31 d. sprendimu Nr. T-173, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo tvarka, nustatyta
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl
šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo tvarkos nustatymo“, atsižvelgdama į
Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų nagrinėjimo komisijos nutarimą (2017 m. liepos 26 d. posėdžio protokolas Nr. O-114), suderino UAB „Fortum Švenčionių energija“
investicijų planą 2017 metams. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad 20-asis Tarybos
klausimas dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo, dėl kurio
D. Žižienė balsavo už V. R., pasižymėjo ypatinga svarba. Tokių aplinkybių Taryba nenurodė ir jų nedetalizavo. Taip pat nagrinėjamu atveju nėra duomenų apie D. Žižienės motyvus ir siekius dėl balsavimo už V. R., t. y. nenustatyta, jog D. Žižienė turėjo asmeninį
suinteresuotumą balsuoti už V. R. ar akivaizdžiai piktnaudžiavo savo padėtimi.
58. Minėta, jog pagal Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo jurisprudenciją tik šiurkštūs nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos
ir įstatymų kylantiems elgesio standartams sudaro pagrindą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikti išvadą, jog savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką ir
(ar) nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Taip pat minėta, jog tarybos narė D.
Žižienė, naudodamasi kitos tarybos narės identifikacine (registravimosi) kortele ir balsuodama už kitą savivaldybės tarybos narę, tokiais savo veiksmais nesilaikė iš Vietos savivaldos įstatymo, inter alia jo 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 9 dalies ir 23 straipsnio
1 dalies 1 punkto, taip pat Reglamento 32 ir 34 punktų kylančių reikalavimų savivaldybės
tarybos sprendimų priėmimo procedūrai.
59. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, visos anksčiau išdėstytos aplinkybės, t. y.
tai, jog D. Žižienė už kitą tarybos narę balsavo vieną kartą ir pažeidimas nebuvo sistemingas ar pakartotinis, tai, jog nėra duomenų, kad 20-asis Tarybos klausimas dėl UAB „Fortum
Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo pasižymėjo ypatinga svarba, taip pat tai,
198

Bylos dėl prašymų pateikti išvadą

jog nėra duomenų dėl D. Žižienės suinteresuotumo balsuoti už V. R. ar akivaizdaus piktnaudžiavimo savo padėtimi, nagrinėjamu atveju sudaro pagrindą išplėstinei teisėjų kolegijai
spręsti, jog D. Žižienės padarytas nusižengimas iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir
įstatymų kylantiems elgesio standartams nevertintinas kaip šiurkštus ir sudarantis pakankamą pagrindą teikti išvadą dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo ir (ar) jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymo Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio prasme.
60. Vadovaudamasi byloje esančiais įrodymais ir nustatytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra
pagrindo teikti išvados, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Dovilė Žižienė,
naudodamasi tarybos narės V. R. identifikacine (registravimosi) kortele ir balsuodama už
ją priimant sprendimą dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo, sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką ir (ar) šiurkščiai nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Dėl procedūrinių pažeidimų
61. D. Žižienė nurodo, jog Komisija veikė neteisėtos sudėties – į ją nepagrįstai
buvo įtraukti jokiai frakcijai nepriklausantys tarybos nariai.
62. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio
6 dalyje nurodyta, kad gavusi teikimą pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės
tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą savivaldybės taryba kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą,
iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo. Taigi Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje yra
numatytas reikalavimas komisijai dėl savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos
nario – mero įgaliojimų netekimo procedūros pateiktiems faktams ištirti, jog ji turi būti
sudaroma iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo.
63. Tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-199 buvo sudaryta komisija
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių 2017 m. rugsėjo 27 d. teikime dėl Švenčionių
rajono savivaldybės tarybos narių V. R. ir Dovilės Žižienės įgaliojimų netekimo procedūros
pradėjimo pateiktiems faktams ištirti, į kurią įtraukti 10 tarybos narių (b. l. 12). Tarybos
2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-199 patvirtintų Komisijos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių 2017 m. rugsėjo 27 d. teikime pateiktiems faktams ištirti nuostatų
8 punkte nurodyta, jog Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Komisija sudaroma iš visų
frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo: jei frakcijoje 3 nariai – deleguojamas
1 atstovas, jei frakcija sudaroma iš 4 ir daugiau narių – deleguojami 2 atstovai.
64. Reikalavimas, jog komisija, sudaryta iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo, proporcingumo principą frakcijų atžvilgiu turi išlaikyti viso komisijos
darbo metu, iš Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio neišplaukia. Be to, manytina, jog
prie sklandaus ir operatyvaus komisijos darbo prisideda būtent tai, jog komisija veikia
tokios sudėties, kokia yra sudaryta. Kita vertus, byloje nėra duomenų apie Komisijos narių pokyčius priklausymo atitinkamoms frakcijoms aspektu. Įvertinusi šias aplinkybes,
išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti,
kad Komisija veikė neteisėtos sudėties.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
122 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija
t e i k i a i š v a d ą:
Nėra pagrindo konstatuoti, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė
Dovilė Žižienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje
balsuodama už Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narę V. R., sulaužė priesaiką ir
(ar) nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada yra galutinė ir
neskundžiama.

2.2. Dėl įpareigojimo savivaldybės tarybai savivaldybės tarybos narių įgaliojimų
netekimo procedūros metu priimtuose aktuose individualizuoti ir motyvuoti
kaltinimą dėl kiekvieno savivaldybės tarybos nario
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje įtvirtintas savivaldybės tarybos nario apkaltos institutas yra įtvirtintas tam, kad būtų nustatyta, ar savivaldybės tarybos
narys atliko su savivaldybės tarybos nario priesaika ir įstatymuose numatytais įgaliojimais nesuderinamus veiksmus, t. y. individualiai ir savarankiškai, o ne kolektyviai. Tuo
atveju, kai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiamasi su prašymu pateikti
Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnyje nurodytą išvadą dėl kelių savivaldybės tarybos narių, savivaldybės tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūros metu priimtuose aktuose (komisijos išvadoje ir savivaldybės tarybos sprendime kreiptis į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą) kaltinimas dėl savivaldybės tarybos narių, dėl kurių pradėta apkaltos procedūra, atliktų veiksmų turi būti individualizuojamas ir motyvuojamas
kiekvieno savivaldybės tarybos nario atžvilgiu (49 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-15-556/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00017-2018-7
Procesinio sprendimo kategorijos: 40, 58.3

IŠVADA
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. gegužės 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
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dalyvaujant pareiškėjo Joniškio rajono savivaldybės tarybos atstovams advokatei Justinai
Stuckai ir Gediminui Čepuliui,
atsakovams Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariams Kęstučiui Mačiuliui, Nijolei
Valuckienei, Edmundui Bernotui ir Rimantei Misiūnienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Joniškio rajono savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, Edmundas Bernotas ir
Rimantė Misiūnienė nevykdė jiems įstatyme nustatytų įgaliojimų ir sulaužė tarybos nario
priesaiką.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Joniškio rajono savivaldybės taryba (toliau – ir pareiškėjas, Taryba)
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar
Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai (toliau – ir tarybos nariai) Kęstutis Mačiulis,
Nijolė Valuckienė, Edmundas Bernotas ir Rimantė Misiūnienė (toliau – ir atsakovai) sulaužė priesaiką ir nevykdė jiems įstatyme nustatytų įgaliojimų, tai yra:
1.1. Ar tarybos narys Kęstutis Mačiulis, savo veiksmais 2017 m. spalio 26 d. atšaukdamas savo frakcijos deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei atsisakydamas
teikti savo frakcijos atstovus, sulaužė tarybos nario priesaiką, būtent – sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių
gyventojų teises ir viešuosius interesus, ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos pareigos bei įgaliojimų – deleguoti savo frakcijos atstovą į
Kontrolės komitetą ir pareigos būti Kontrolės komiteto nariu – ir taip šiurkščiai sulaužė
priesaiką ir akivaizdžiai savo veiksmais pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 ir 2 dalis, 23 straipsnio 2 punktą;
1.2. Ar tarybos narė Nijolė Valuckienė, savo veiksmais 2017 m. spalio 26 d. atšaukdama savo frakcijos deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei pati pareikšdama atsisakymą, sulaužė tarybos nario priesaiką, būtent – sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius
interesus, ir nevykdė jai Vietos savivaldos įstatyme nustatytos pareigos bei įgaliojimų –
deleguoti savo frakcijos atstovą į Kontrolės komitetą ir pareigos būti Kontrolės komiteto
nare – ir taip šiurkščiai sulaužė priesaiką ir akivaizdžiai savo veiksmais pažeidė Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 ir 2 dalis,
23 straipsnio 2 punktą;
1.3. Ar tarybos narys Edmundas Bernotas, savo veiksmais 2017 m. spalio 26 d. atšaukdamas savo frakcijos deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei pats pareikšdamas
atsisakymą, sulaužė tarybos nario priesaiką, būtent – sąžiningai atlikti visas savivaldybės
tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus, ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme nustatytos pareigos bei įgaliojimų – deleguoti savo frakcijos atstovą į Kontrolės komitetą ir pareigos būti Kontrolės
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komiteto nariu – ir taip šiurkščiai sulaužė priesaiką ir akivaizdžiai savo veiksmais pažeidė
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 ir
2 dalis, 23 straipsnio 2 punktą;
1.4. Ar tarybos narė Rimantė Misiūnienė, savo veiksmais 2017 m. spalio 26 d. atšaukdama savo frakcijos deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei atsisakydama teikti
savo frakcijos atstovus, sulaužė tarybos nario priesaiką, būtent – sąžiningai atlikti visas
savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų
teises ir viešuosius interesus, ir nevykdė jai Vietos savivaldos įstatyme nustatytos pareigos bei įgaliojimų – deleguoti savo frakcijos atstovą į Kontrolės komitetą ir pareigos
būti Kontrolės komiteto nare – ir taip šiurkščiai sulaužė priesaiką ir akivaizdžiai savo
veiksmais pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį,
22 straipsnio 1 ir 2 dalis, 23 straipsnio 2 punktą.
2. Taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendime Nr. T-33 nurodė, jog pritaria Komisijos
Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių 2017 m. lapkričio 23 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti (toliau – ir Komisija) 2018 m. kovo 13 d. išvadai (toliau – ir Išvada).
Išvadoje nurodyta, jog tarybos nariai Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, Edmundas
Bernotas ir Rimantė Misiūnienė savo veiksmais pažeidė pareigą sąžiningai atlikti visas
savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų
teises ir viešuosius interesus, ir nevykdė jiems įstatyme nustatytos pareigos bei įgaliojimų – deleguoti savo frakcijos atstovus į Kontrolės komitetą ir pareigos būti Kontrolės komiteto nariu, tokiu būdu šiurkščiai pažeisdami Tarybos nario priesaiką.
3. Išvadoje išdėstyta, kad Tarybai 2017 m. gegužės 31 d. priėmus sprendimą Nr. T-136, Kontrolės komitetas susidėjo iš 2 Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovų, 2
Socialdemokratų frakcijos atstovų, 2 Tarybos didžiosios opozicinės frakcijos (G. G., E.
R., R. G., R. S.) atstovų. Pirmininko pareigas vykdė Tarybos didžiosios opozicinės frakcijos (G. G., E. R., R. G., R. S.) atstovas. Tarybos Kontrolės komitete trūko dviejų Tarybos
mažosios opozicinės frakcijos (R. Misiūnienė, K. Mačiulis, N. Valuckienė, E. Bernotas)
(toliau – ir Tarybos opozicinė frakcija) atstovų.
4. Taryboje Kontrolės komiteto sudėtis neatitiko Vietos savivaldos įstatymo reikalavimų, kai 2017 m. gegužes 31 d. Taryba priėmė sprendimą Nr. T-136 „Dėl Joniškio
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo, atsižvelgiant į dviejų
tarybos narių (Rimantės Misiūnienės ir Kęstučio Mačiulio) prašymus dėl jų išbraukimo
iš Kontrolės komiteto. Komisija nustatė, kad nuo 2017 m. birželio 13 d. Taryboje prasidėjo klausimo dėl Kontrolės komiteto sudarymo svarstymas ir derinimas. Joniškio rajono savivaldybės meras (toliau – ir Meras) informavo ir ragino Tarybos opozicinę frakciją ir jos atstovus (R. Misiūnienę, K. Mačiulį, N. Valuckienę, E. Bernotą) teikti atstovus į
Kontrolės komitetą. Merui pateikus 2017 m. spalio 4 d. raštą Nr. (1.12)S-4958 „Dėl raginimo vykdyti įstatyme numatytą pareigą“, minėtai frakcijai nurodyta pareiga deleguoti narius į Kontrolės komitetą. Rašte buvo išdėstyta, kad nedelegavus frakcijai atstovų į
Kontrolės komitetą bus laikoma, jog tarybos nariai nevykdo savo įsipareigojimų.
5. Tarybos opozicinė frakcija (R. Misiūnienė, K. Mačiulis, N. Valuckienė, E.
Bernotas) 2017 m. spalio 9 d. pateikė delegavimo raštą „Dėl Kontrolės komiteto“, kuriuo nurodė, kad į Kontrolės komiteto sudėtį deleguoja E. Bernotą, o į Etikos komiteto pirmininkes – N. Valuckienę. Minėtą raštą pasirašė keturi frakcijos nariai: Rimantė
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Misiūnienė, Edmundas Bernotas, Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė.
6. Merui parengus ir pateikus Tarybai sprendimo projektą dėl Kontrolės komiteto
sudėties papildymo ir pirmininko paskyrimo (2017 m. lapkričio 12 d. sprendimo projektas Nr. TSP-275), projektas buvo pateiktas Tarybai 2017 m. spalio 26 d. posėdyje, tačiau
2017 m. spalio 26 d. Tarybai posėdyje svarstant 7 klausimą „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“, Tarybos opozicinė frakcija viešu pareiškimu „Dėl Kontrolės komiteto“, kurį pasirašė Rimantė Misiūnienė, Edmundas
Bernotas, Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, atšaukė savo atstovų Edmundo Bernoto
ir Nijolės Valuckienės delegavimą į Kontrolės komitetą. Savo delegavimo atšaukimą
Tarybos posėdyje žodžiu patvirtino ir patys deleguoti asmenys Edmundas Bernotas ir
Nijolė Valuckienė. 2017 m. spalio 26 d. Taryba nepriėmė sprendimo, kuriuo būtų užtikrinti įstatymo reikalavimai dėl Kontrolės komiteto sudėties patvirtinimo pagal Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus dėl Tarybos opozicinės frakcijos
narių veiksmų.
7. Išvadoje pažymima, kad 2017 m. spalio 26 d. paaiškėjo faktinės aplinkybės ir
atsirado teisiniai pagrindai dėl priesaikos sulaužymo ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų Tarybos narių pareigų nevykdymo, kai Tarybos opozicinės frakcijos nariai atšaukė
savo atstovų Edmundo Bernoto ir Nijolės Valuckienės delegavimą į Kontrolės komitetą ir
atsisakė deleguoti savo frakcijos atstovus į Tarybos Kontrolės komitetą.
8. Iš Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų implicitiškai išplaukia, jog Tarybos opozicinės frakcijos nariai turėjo ir turi pareigą deleguoti savo frakcijos atstovą į Kontrolės komitetą ir būti Kontrolės komiteto nariu. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 punktas numato pareigą kiekvienam savivaldybės tarybos nariui
būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu. Tarybos opozicinės frakcijos nariai
2017 m. spalio 26 d. viešu pareiškimu atšaukė du deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą ir pažeidė Vietos savivaldos įstatymo reikalavimus ir įpareigojimą sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas (Vietos savivaldos įstatymo 22 str. 2 d.) ir atsisakė
deleguoti savo frakcijos atstovus į Tarybos Kontrolės komitetą. Tarybos opozicinei frakcijai neteikiant savo atstovų arba juos atšaukus, tapo neįmanoma Tarybai realizuoti išimtinės kompetencijos, numatytos Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies punkte, ir
sudaryti Kontrolės komiteto, kuris atitiktų Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
9. Komisija, susipažinusi su pateiktu opozicinės frakcijos 2018 m. kovo 1 d. raštu „Dėl apkaltos proceso tarybos nariams“, kurį pasirašė Rimantė Misiūnienė, Nijolė
Valuckienė, Edmundas Bernotas, Kęstutis Mačiulis, pastebėjo, kad Taryba neturėjo galimybės balsuoti ir pritarti ar nepritarti pateiktoms kandidatūroms į Kontrolės komitetą nuo Tarybos opozicinės frakcijos. Nustatyta, jog tiek 2017 m. gegužės 31 d., tiek
2017 m. rugsėjo 28 d., tiek 2017 m. spalio 26 d. Tarybos posėdžiuose minėta frakcija
nors ir pateikdavo savo atstovus, tačiau juos atšaukdavo prieš pradedant svarstyti klausimą dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Nors frakcija yra laisva pasirenkant ir teikiant
kandidatūras į Kontrolės komitetą, tačiau jos veiksmai negali būti destruktyvūs ir pažeidžiantys galiojančius teisės aktus. 2017 m. spalio 26 d. tapo aišku, kad Taryba dėl opozicinės frakcijos narių tyčinių veiksmų, delsimo ir vilkinimo neturi jokių priemonių sudaryti Kontrolės komitetą, kurio sudėtis atitiktų Vietos savivaldos įstatymo reikalavimus.
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Tarybos opozicinės frakcijos nariai, žinodami Kontrolės komiteto sudarymo principus,
aktyviai dalyvavo teikiamų kandidatūrų į Kontrolės komitetą svarstyme, tačiau tyčia savo
veiksmais keisdavo savo teikiamus atstovus, siūlydami vis naujus teikimus, taip atidedant
sprendimų priėmimą. Paskutiniu teikimu 2017 m. spalio 9 d. frakcijos vardu deleguoti
du frakcijos nariai į Kontrolės komitetą (E. Bernotas ir N. Valuckienė).
10. Komisija konstatavo, kad Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų įgyvendinimas ar įvykdymas dėl Kontrolės komiteto sudarymo negalimas
be frakcijų valia deleguotų atstovų. Šiuo atveju Kontrolės komiteto sudarymas tiesiogiai
priklauso nuo frakcijos narių (atstovų) valios įgyvendinti Vietos savivaldos įstatyme numatytas savivaldybės tarybos nario pareigas. Minėtų Vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimas ar įvykdymas, sudarant Kontrolės komitetą be frakcijų, šiuo atveju
Tarybos opozicinės frakcijos deleguotų atstovų, tapo neįvykdomas. Įvertinus visas faktines aplinkybes bei teisinį reguliavimą, Tarybos opozicinės frakcijos nariams nedeleguojant savo narių ar juos atšaukus tampa neįmanoma įvykdyti Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 6 punkto ir 14 straipsnio 2 dalies nuostatų.
11. Tarybos opozicinės frakcijos nariai savo aktyviais tyčiniais veiksmais atšaukdami savo atstovus į Kontrolės komitetą ir nedeleguodami jų pažeidė Vietos savivaldos
įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, kadangi atsisakius teikti savo frakcijos atstovus arba juos
atšaukus, neįmanoma realizuoti išimtinės Tarybos kompetencijos numatytos Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 6 ir 7 punktuose ir sudaryti Kontrolės komiteto, į
kurio sudėtį įeitų lygus visų frakcijų atstovų skaičius. Atsakovai savo veiksmais šiurkščiai
sulaužė tarybos nario priesaiką, būtent sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario
pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus,
ir nevykdė jiems Vietos savivaldos įstatyme nustatytos pareigos bei įgaliojimų – deleguoti savo frakcijos atstovus į Kontrolės komitetą ir pareigos būti Kontrolės komiteto nariu,
taip sulaužydami priesaiką ir savo aktyviais tyčiniais veiksmais pažeisdami Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 2 punktą.
12. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, atsakovai yra nustatyta tvarka Joniškio rajono savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Vietos
savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 punkto nuostatas, konstatavo, jog ši įstatymo nuostata nustato pareigą būti ne mažiau kaip vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu
(2012 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1275/2012). Savivaldybės
tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės
bendruomenei (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 5 p.), todėl jų pareiga yra kuo geriau atstovauti savo rinkėjų interesams. Akivaizdu, kad atsakovai nevykdė Vietos savivaldos įstatymo reikalavimų dėl Kontrolės komiteto sudarymo ir nedelegavo bei atsisakė deleguoti
savo atstovus bei nėra Kontrolės komiteto nariais, todėl negali tinkamai ginti ir atstovauti
savo rinkėjams ir visos Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės interesams.
II.
13. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo posėdyje, gautas atsakovų Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių Kęstučio
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Mačiulio, Nijolės Valuckienės, Edmundo Bernoto, Rimantės Misiūnienės atsiliepimas
į prašymą, kuriame prašoma administracinę bylą pagal pareiškėjo Joniškio rajono savivaldybės tarybos prašymą nutraukti, o teismui nusprendus bylą nagrinėti iš esmės – pateikti išvadą, jog Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Mačiulis, Nijolė
Valuckienė, Edmundas Bernotas, Rimantė Misiūnienė nesulaužė priesaikos ir sąžiningai
vykdė jiems įstatymuose numatytus įgaliojimus.
14. Atsakovai nurodo, kad nesutinka su Tarybos prašymu bei jame išdėstytomis aplinkybėmis ir vertinimais. Teigia, kad jie neatliko veiksmų, kuriais būtų sulaužyta duota priesaika ar būtų galima konstatuoti įstatyme nustatytų įgaliojimų nevykdymą. Atsakovai 2016 m. rugpjūčio 25 d. viešu pareiškimu Tarybos posėdyje informavo,
jog nuo minėtos dienos dirbs susijungę į opozicinę frakciją. Tame pačiame posėdyje
buvo paviešintas Rimantės Misiūnienės prašymas atleisti ją iš Kontrolės komiteto pirmininko pareigų. Taryboje opozicinės frakcijos nebuvo, todėl, vadovaudamasi Vietos
savivaldos įstatymu, opozicinė frakcija pasiūlė Kontrolės komiteto pirmininku skirti Kęstutį Mačiulį, o Etikos komisijos pirmininke – Nijolę Valuckienę. 2016 m. rugsėjo
29 d. Tarybos posėdyje buvo svarstomas parengtas sprendimo projektas dėl šių opozicinės frakcijos siūlymų įgyvendinimo ir atsakovų kandidatūros nebuvo patvirtintos, taip
pat jos buvo pakartotinai atmestos 2016 m. lapkričio 3 d. 2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos
posėdžio metu, svarstant šį klausimą, Meras replikavo, kad abu minimi asmenys nėra
tinkami užimti nei Kontrolės komiteto, nei Etikos komisijos pirmininko pareigų dėl
netinkamos jų reputacijos, nors minėti Tarybos nariai nėra teisti ar turintys kokių nors
nuobaudų ir pan. Nuo 2016 metų rugpjūčio 25 d. Tarybos narei Rimantei Misiūnienei
atsistatydinus iš Kontrolės komiteto pirmininkų, šis komitetas dėl daugumos tarybos
narių nepritarimo siūlomai kandidatūrai į pirmininkus neveikė ilgiau nei 2 mėnesius.
Atsakovų nuomone, Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimas tiesiogiai priklausė
nuo valdančiosios koalicijos valios įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatą, kad
Kontrolės komiteto pirmininku skiriamas opozicijos siūlomas atstovas.
15. 2016 m. gruodžio 15 d. Tarybos posėdžio metu Tarybos nariai R. S., R. G., G.
G. ir E. R. informavo, kad nuo šiol dirbs susijungę į dar vieną opozicinę frakciją ir pasiūlė
Etikos komisijos pirmininke paskirti R. S., o Kontrolės komiteto pirmininke paskirti E. R.
Naujai susikūrusios opozicinės frakcijos siūlomų kandidatūrų nei Meras, nei kiti Tarybos
nariai neanalizavo, balsų dauguma šios kandidatūros buvo patvirtintos. Atsakovai, kurdami
opozicinę frakciją, kvietė kartu į ją jungtis ir R. S., R. G., G. G. ir E. R. Minimi keturi naujosios opozicinės frakcijos nariai nepareiškė noro jungtis ir kartu dirbti opozicijoje. Atsakovų
manymu, opozicija susikūrė laikinai, kol bus priimti reikiami Merui sprendimai arba siekiant visiškai atriboti kitos opozicijos galimybes. Atsakovų sukurta opozicija turėjo daugiau
narių (5), nei vėliau susikūrusi (4), todėl jie pagrįstai tikėjosi, kad sprendžiantis balsas yra
daugumos, t. y. kad Kontrolės komiteto pirmininkas ir Etikos komisijos pirmininkas turėjo
būti renkami vadovaujantis opozicinės daugumos siūlymu.
16. 2017 m. sausio 26 d. posėdyje abi opozicinės frakcijos paskelbė veiklos kryptis
ir informavo, kad nedeleguoja atstovų į vicemero postą, dar kartą pasiūlė savo atstovus į
Kontrolės komiteto ir Etikos komisijos pirmininkus. 2017 m. vasario 27 d. Tarybos posėdžiui buvo parengti sprendimai dėl Kontrolės komiteto ir Etikos komisijos pirmininkų paskyrimo. Siūlymus teikė abi opozicinės frakcijos. Frakcija, kurią sudarė dauguma
opozicijoje esančių tarybos narių (B. R., Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, Edmundas
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Bernotas, Rimantė Misiūnienė) Kontrolės komiteto pirmininku pasiūlė skirti Kęstutį
Mačiulį, Etikos komisijos pirmininke – Nijolę Valuckienę. Tarybos nariai balsų dauguma
į abu šiuos postus išrinko kitos opozicijos (opozicinės mažumos) atstovus. Nebeturėdami
kitų būdų įrodyti, kad Taryboje nesilaikoma demokratijos principų (neatsižvelgiama į
opozicinės daugumos siūlymus, akivaizdžiai ignoruojama), ilgiau nei 5 mėnesius neveikiant Kontrolės komitetui, nesiimama priemonių įvesti tiesioginį valdymą, atsakovai nebematė prasmės dirbti Kontrolės komitete ir tuo metu jame buvę Rimantė Misiūnienė
ir Kęstutis Mačiulis paprašė artimiausiame Tarybos posėdyje išbraukti juos iš Kontrolės
komiteto, tokiu būdu pasinaudodami teise reikšti politinį protestą dėl Tarybos daugumos
ir Mero veiksmų. Toks politinis protestas yra pateisinamas pagal Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, kurioje pripažįstama, kad parlamentinės opozicijos pažiūromis ir politiniais tikslais grindžiamas demonstratyvus Seimo narių nedalyvavimas Seimo, Seimo komitetų, kitų struktūrinių padalinių, kurių nariais jie paskirti
Seimo statuto nustatyta tvarka, posėdžiuose, t. y. obstrukcija kaip politinio protesto rūšis
ir parlamentinės veiklos metodas, siekiant sutrukdyti priimti mažumai nepageidaujamą
nutarimą, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją tam tikrose situacijose gali būti vertinama kaip gana svarbi priežastis nedalyvauti juose, jei toks nedalyvavimas nėra nuolatinis (Konstitucinio Teismo 2016 m. spalio 5 d. nutarimas).
17. Atsakovai pažymi, kad kitų komitetų ir Tarybos posėdžiuose, susitikimuose,
renginiuose ir kitose veiklose jie dalyvauja aktyviai, vykdo savo pareigas. Dėl ankstesnių
jų veiksmų buvo inicijuotos pažeidimų procedūros kitiems Tarybos nariams, todėl, atsakovų manymu, Tarybos nariai ir Meras baiminosi, jog K. Mačiuliui ir N. Valuckienei
vadovaujant Kontrolės komitetui ir Etikos komisijai pažeidimų ir nepalankių sprendimų
būtų išaiškinta daugiau. Tai iliustruoja ir faktas, kad naujai sukurtos opozicijos deleguota
Etikos komisijos pirmininkė R. S. neįžvelgė nei vieno Etikos komisijoje nagrinėjamo politiko Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų, nors Vyriausioji tarnybinės etikos komisija grąžindavo juos savivaldybės Etikos komisijai nagrinėti iš naujo ir galiausiai pati išnagrinėjo, pripažindama,
kad įstatymas pažeistas.
18. Atsakovai delegavimo rašte nurodydavo, kad deleguoja konkrečius asmenis su
sąlyga, kad daugumos opozicijos atstovai būtų skiriami Kontrolės komiteto ir Etikos komisijos pirmininkais. Meras ir žodžiu, ir raštu aiškino, kad Kontrolės komiteto pirmininką išsirenka pats Kontrolės komitetas iš savo narių. Šį aiškinimą jis pats ir paneigė kitais
dokumentais ir raštais su prašymu opozicines frakcijas deleguoti atstovą į Kontrolės komiteto pirmininkus. Atsakovų nuomone, tai rodo, kad Meras manipuliuodavo situacija ir
net apgaulės būdu stengėsi paveikti atsakovus. Susitikimuose su atsakovais Meras pritardavo teikiamiems kandidatams, o posėdžių metu nuomonę vėl keisdavo. Meras neteisėtais veiksmais siekė daryti atsakovams spaudimą.
19. Iki 2018 m. vasario 22 d. Tarybos darbo reglamentas buvo keičiamas 8 kartus.
Pagrindiniai keitimai susiję su opozicijos aprašymu ir Kontrolės komiteto ir Etikos komisijos pirmininko skyrimu. Atsakovų nuomone, tai įrodo, jog aktyviai buvo ieškoma ir
teisinių, ir politinių priemonių, kad būtų trukdoma opozicijai realizuoti savo veiksmus.
Atsakovai nurodo, kad nuo 2018 m. vasario 22 d. įsigaliojus paskutiniam pakeitimui, jie
nebeatitiko frakcijos statuso, nes nebuvo delegavę savo atstovų į Kontrolės komitetą ir
neturėjo seniūno.
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20. Atsakovai teigia, kad Komisija Tarybos narių 2017 m. lapkričio 23 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti sudaryta nesilaikant teisės aktų ir Tarybos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-270 patvirtintų Komisijos veiklos nuostatų. Apie tai 2018 m.
kovo 31 d. Joniškio rajono savivaldybės posėdyje, kai buvo nutarta pratęsti Komisijos
Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių 2017 m. lapkričio 23 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti darbą, Tarybos narė Rimantė Misiūnienė informavo Tarybą, kad ši
komisija turėtų susidariusią situaciją dėl Kontrolės komiteto tirti nuo problemos atsiradimo pradžios, o ir minėtu laiku Komisijos sudėtis neatitiko pačių patvirtintų Komisijos
veiklos nuostatų. Komisijai vadovauti buvo paskirta tuometinė Kontrolės komiteto pirmininkė E. R. Atsakovų nuomone, galėjo būti pažeistas nešališkumo principas, nes
Komisijos tiriama situacija buvo tiesiogiai susijusi su E. R. tapimu Kontrolės komiteto
pirmininke. Komisija darbą baigė, kai E. R. viešai jau buvo pareiškusi, kad tapo Liberalų
sąjūdžio nare (ši frakciją į komisijos sudėtį buvo delegavusi kitus 2 asmenis). Teikiant
išvadą, Komisiją sudarė vien valdančiojoje koalicijoje esančių partijų atstovai. Tai suponuoja, kad Komisija turėjo galimybę inicijuoti nepalankių, opozicijoje esančių asmenų
pašalinimą iš Tarybos.
21. Atsakovų nuomone, prašymas teismui pateikti išvadą buvo paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, todėl byla nutrauktina vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio
2 dalies 3 punktu. Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos
nario įgaliojimų netekimo procedūrą buvo pateiktas praleidus Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą ir prašymą teismui Taryba
pateikė praleidusi Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą 6 mėnesių terminą. Taryba sudarė teisės aktų neatitinkančią komisiją. Šis atvejis yra sietinas
su intervencija į išimtinai politinį procesą, todėl turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.
Savivaldybės tarybos narių grupei praleidus teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario
įgaliojimų netekimo procedūrą, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą, savivaldybės taryba negali pradėti savivaldybės tarybos
nario įgaliojimų netekimo procedūros, t. y. atlikti veiksmų, numatytų Vietos savivaldos
įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
22. Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą pasikreipusi Joniškio rajono savivaldybės taryba prašo pateikti išvadą, ar Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, Edmundas Bernotas ir Rimantė Misiūnienė
savo veiksmais (kiekvienas individualiai), 2017 m. spalio 26 d. atšaukdami savo frakcijos deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei atsisakydami teikti savo frakcijos atstovus (K. Mačiulis, R. Misiūnienė) ir patys išreikšdami atsisakymą (N. Valuckienė, E.
Bernotas), sulaužė tarybos nario priesaiką, būtent – sąžiningai atlikti visas savivaldybės
tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir vie207
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šuosius interesus, ir nevykdė jiems Vietos savivaldos įstatyme nustatytos pareigos bei įgaliojimų – deleguoti savo frakcijos atstovą į Kontrolės komitetą ir pareigos būti Kontrolės
komiteto nariu – ir taip šiurkščiai sulaužė priesaiką ir akivaizdžiai savo veiksmais pažeidė
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 ir
2 dalis, 23 straipsnio 2 punktą.
23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,
jog teismas tyrimo dėl išvados pateikimo ribas nustato atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2016 m. birželio 17 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-17438/2016, 2016 m. liepos 7 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016, 2018 m.
kovo 1 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Tarybos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-270 sudaryta komisija tarybos
narių 2017 m. lapkričio 23 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti, kuri 2018 m. kovo
13 d. pateikė išvadą, jog tarybos nariai Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, Edmundas
Bernotas ir Rimantė Misiūnienė savo veiksmais šiurkščiai sulaužė priesaiką ir akivaizdžiai savo veiksmais pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 ir 2 dalis, 23 straipsnio 2 punktą. Taryba 2018 m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. T-33 pritarė Komisijos Išvadai ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnyje nurodytą išvadą. Atsižvelgdama į Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T-33,
išplėstinė teisėjų kolegija toliau vertins, ar Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai
Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, Edmundas Bernotas ir Rimantė Misiūnienė sulaužė
priesaiką ir (ar) nevykdė įstatymuose jiems nustatytų įgaliojimų pareiškėjo Tarybos nurodytų faktinių aplinkybių ir teisinių motyvų kontekste.
24. Išplėstinė teisėjų kolegija primena, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog ne bet kokie savivaldybės tarybos nario
veiksmai, neatitinkantys atskirų priesaikos ar įstatymų keliamų elgesio standartų, gali
būti pripažįstami Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje nurodytu priesaikos sulaužymu ar jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2016 m. birželio 17 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-17438/2016, 2016 m. liepos 7 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016). Tik
šiurkštūs nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems
elgesio standartams gali būti pripažinti savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymu ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu (žr. 2016 m. liepos 7 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016, Administracinė jurisprudencija, 2016 m.,
Nr. 32, p. 112-130, 2018 m. kovo 1 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018).
Tai, ar nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams yra šiurkštūs ir sudarantys pagrindą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikti išvadą, jog savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką ir (ar)
nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų, kiekvienu individualiu atveju yra sprendžiama vadovaujantis konkrečiomis susiklosčiusiomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, kartu įvertinant savivaldybės tarybos nario veiksmų pobūdį, jų turinį, atlikimo
aplinkybes, veiksmų sistemingumą, pakartotinumą, trukmę, kitas reikšmingas aplinkybes (žr. 2018 m. kovo 1 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018).
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Dėl procedūrinių pažeidimų
25. Atsakovai teigia, jog Taryba praleido Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio
4 dalyje ir 8 dalyje numatytus terminus, ir pažymi, jog termino, nuo kurio Taryba skaičiuoja, kad atsakovai nevykdė Vietos savivaldos įstatyme nurodytų įgaliojimų ir sulaužė
priesaiką, eigos pradžia laikytina tikrai ne 2017 m. spalio 26 d.
26. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: 1) jis sulaužė priesaiką; 2) jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną
mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos.
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog savivaldybės taryba, nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą šiam teismui pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš
pagrindų paaiškėjimo dienos ir paskiria savivaldybės tarybos narį (narius), kuris (kurie)
atstovaus savivaldybės tarybai teisme nagrinėjant šį prašymą.
27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nurodytas šio straipsnio 3 dalyje įtvirtintų pagrindų paaiškėjimo momentas neturėtų būti nustatinėjamas remiantis vien tik formaliais
kriterijais, t. y. minėtų pagrindų paaiškėjimas neturėtų būti siejamas vien tik su informacijos, sudarančios pagrindą teikti savivaldybės tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario
ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą, oficialaus pateikimo savivaldybės tarybos nariams momentu. Tuomet, kai informacija apie faktus, kuriais
savivaldybės taryba grindžia savo prašymą teismui dėl išvados teikimo, tampa vieša ir
prieinama savivaldybės tarybos nariams, laikoma, kad nuo šio momento paaiškėjo Vietos
savivaldos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatyti pagrindai (2017 m. birželio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-16-442/2017).
28. Nagrinėjamu atveju Taryba savo prašymą sieja su konkrečia data, t. y. 2017 m.
spalio 26 d. atsakovų atliktais veiksmais, kuomet Tarybai posėdyje svarstant 7-ą klausimą „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“,
Tarybos opozicinė frakcija viešu pareiškimu „Dėl Kontrolės komiteto“, kurį pasirašė
Rimantė Misiūnienė, Edmundas Bernotas, Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, atšaukė
savo atstovų Edmundo Bernoto ir Nijolės Valuckienės delegavimą į Kontrolės komitetą
(Tarybos 2017 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas). Taryba atsakovų veiksmus nevykdant Vietos savivaldos įstatyme nurodytų įgaliojimų ir sulaužant priesaiką sieja būtent
su jų 2017 m. spalio 26 d. atliktais veiksmais. Teikimai pradėti įgaliojimų netekimo procedūrą atsakovų atžvilgiu buvo pateikti 2017 m. lapkričio 20 d. (Taryboje užregistruoti
2017 m. lapkričio 23 d.), t. y. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje
nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos (Vietos savivaldos įstatymo 251 str.
4 d.). Taryba į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą pateikti išvadą kreipėsi 2018 m.
balandžio 10 d., t. y. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustaty209
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tų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos (Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 8 d.).
Taigi šiuo atveju nėra pagrindo tvirtinti, jog buvo praleisti Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 4 dalyje ir 8 dalyje numatyti terminai, o tai, jog, atsakovų vertinimu, byloje
susiklosčiusi situacija yra susijusi su faktinėmis aplinkybėmis, kurios vyko nuo 2016 m.
rugpjūčio mėnesio, šiuo atveju atmestini kaip neturintys esminės reikšmės.
29. Atsakovai nurodo, jog Taryba sudarė teisės aktų neatitinkančią komisiją, taip
pat buvo pažeistas nešališkumo principas, kadangi komisijos pirmininke buvo paskirta E.
R., kuri buvo Kontrolės komiteto pirmininkė, o tiriama situacija tiesiogiai susijusi su jos
tapimu Kontrolės komiteto pirmininke.
30. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog gavusi teikimą
pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą savivaldybės taryba kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą.
Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo.
31. Tarybos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-270 sudaryta komisija tarybos narių 2017 m. lapkričio 23 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti, į kurią įtraukti
2 Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovai, 2 Socialdemokratų frakcijos atstovai, 1 Tarybos opozicinės frakcijos atstovas, pirmininke paskirta Tarybos opozicinės frakcijos atstovė E. R.
32. Išplėstinė teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje esančiais duomenimis, nenustatė procedūrinių pažeidimų, susijusių su Komisijos sudarymu. Atsakovai nepateikė
duomenų, jog sudarant komisiją buvo pažeistas proporcingumo principas, o atsakovų argumentai dėl nešališkumo principo pažeidimo vertintini kaip objektyviai neišreikšti.
33. Kaip matyti, šiuo atveju Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendime Nr. T-33, kuriuo kreipiamasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, iš esmės yra nurodyti faktiniai (savo veiksmais 2017 m. spalio 26 d. atšaukdami savo frakcijos deleguotus atstovus
į Kontrolės komitetą bei atsisakydami teikti savo frakcijos atstovus) ir teisiniai (šiurkščiai sulaužė priesaiką ir akivaizdžiai savo veiksmais pažeidė Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 ir 2 dalis, 23 straipsnio 2 punktą) pagrindai, kuriais grindžiamas prašymas pateikti išvadą.
Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių Kęstučio Mačiulio, Nijolės Valuckienės,
Edmundo Bernoto ir Rimantės Misiūnienės veiksmų vertinimo
34. Nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija, prieš pasisakydama dėl to, ar atsakovai iš tikro neįvykdė jiems įstatymuose numatytų įgaliojimų, atkreipia dėmesį į toliau nurodytas faktines aplinkybes, dėl kurių iš esmės ginčas nekyla.
35. Tarybos opozicinė frakcija 2017 m. spalio 9 d. pateikė delegavimo raštą
„Dėl Kontrolės komiteto“, kuriame nurodė, kad į Kontrolės komiteto sudėtį deleguoja
E. Bernotą, o į komiteto pirmininkės pareigas – N. Valuckienę. Minėtą raštą pasirašė keturi frakcijos nariai: Rimantė Misiūnienė, Edmundas Bernotas, Kęstutis Mačiulis, Nijolė
Valuckienė.
36. Meras 2017 m. spalio 12 d. pateikė Tarybai sprendimo projektą Nr. TSP-275
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“.
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2017 m. spalio 26 d. Tarybai posėdyje svarstant 7-ą klausimą „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“, Tarybos opozicinė frakcija viešu pareiškimu „Dėl Kontrolės komiteto“, kurį pasirašė Rimantė Misiūnienė, Edmundas
Bernotas, Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė (2017 m. spalio 26 d. raštas), atšaukė savo
atstovų Edmundo Bernoto ir Nijolės Valuckienės delegavimą į Kontrolės komitetą. Savo
delegavimo atšaukimą Tarybos posėdyje žodžiu patvirtino ir patys deleguoti asmenys
(Tarybos 2017 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas).
37. Iš nurodytų faktinių aplinkybių akivaizdu, kad atsakovai, kaip Tarybos opozicinė frakcija, 2017 m. spalio 9 d. į Kontrolės komiteto sudėtį delegavo, t. y. pateikė kandidatais savo narius, tačiau 2017 m. spalio 26 d. juos atšaukė.
38. Kaip jau minėta anksčiau, Taryba teigia, jog atsakovai tokiais savo veiksmais –
atšaukdami savo frakcijos deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei atsisakydami teikti savo frakcijos atstovus ir būti Kontrolės komiteto nariais – pažeidė Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 5 punktą, 14 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 ir 2 dalis, 23 straipsnio 2 punktą, t. y. atsakovų galbūt padarytas pažeidimas sietinas tik su Vietos savivaldos
įstatymo nuostatų pažeidimu. Taigi pareiškėjams formuluojamas kaltinimas susideda iš
šių dalių: savo frakcijos deleguotų kandidatų į Kontrolės komitetą atšaukimo, atsisakymo
teikti savo frakcijos atstovus į Kontrolės komitetą (K. Mačiulis, R. Misiūnienė) bei būti
Kontrolės komiteto nariais (N. Valuckienė, E. Bernotas).
39. Sprendžiant nagrinėjamu atveju pateiktą klausimą primintina, jog savivaldybės
tarybos nariai yra atitinkamos teritorinės bendruomenės atstovai (Konstitucinio Teismo
2003 m. gegužės 30 d., 2010 m. kovo 31 d. nutarimai); jie turi šios teritorinės bendruomenės mandatą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas). Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, jog savivaldybės tarybos narys yra
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų
išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos savivaldybės tarybos nario
įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos
dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos
narys jame prisiekia. Savivaldybės tarybos nario priesaikos tekstas yra apibrėžtas Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man
Dievas“ arba „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, savivaldybės nario priesaikos turinys susideda iš trijų elementų:
(1) gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, (2) sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir (3) susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus (2016 m. birželio 17 d. išvada administracinėje byloje Nr. I-17-438/2016).
40. Nagrinėjamu atveju Tarybai teigiant, jog atsakovų veiksmai, kuriais jie nevykdė įstatymuose numatytų įgaliojimų ir sulaužė tarybos nario priesaiką, iš esmės pasireiškė savo frakcijos atstovų į Kontrolės komitetą nedelegavimu, yra reikšminga aptarti
Kontrolės komiteto formavimo tvarką ir opozicinei frakcijai šio komiteto formavime kylančias teises bei pareigas.
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41. Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje yra numatyta pareiga savivaldybės tarybai per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos
sudaryti savivaldybės tarybos komitetus ir paskirti šių komitetų pirmininkus. Jeigu savivaldybės taryba per Vietos savivaldos įstatyme nustatytą laiką inter alia nesudaro savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto ir (ar) nepaskiria šio komiteto pirmininko, savivaldybės teritorijoje gali būti laikinai įvedamas tiesioginis valdymas (Lietuvos Respublikos
laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 str. 3 d. 3 p.). Tai, jog
Kontrolės komitetas yra reikšmingas vietos savivaldos kontekste, patvirtina ir ta aplinkybė, jog Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje expressis verbis yra išvardytos
Kontrolės komitetui priskirtos atlikti funkcijos.
42. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnyje yra aptartos savivaldybės tarybos veiklos formos. Šio straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta, jog savivaldybės taryba savo
įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose, o savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės tarybos komitetai. Pagal Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu
su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių
frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius.
Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams
preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi
įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai (Vietos savivaldos įstatymo
14 str. 1 d.). Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra įtvirtinta savivaldybės tarybos nario pareiga būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu.
43. Kalbant apie Kontrolės komitetą, pažymėtina, jog Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas priskirtinas prie išimtinės savivaldybės tarybos kompetencijos (Vietos savivaldos įstatymo
16 str. 2 d. 7 p.). Pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą; į Kontrolės
komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos
narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.
44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principą, yra pažymėjęs, kad jo pagrindinis tikslas yra užtikrinti tarybos mažumos interesus (2014 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-718/2014,
Administracinė jurisprudencija, 2014 m., Nr. 27, p. 266–273). Atsižvelgdama į tai, jog
minėtoje normoje įtvirtintas teisinis reguliavimas yra susijęs su mažumos interesų užtikrinimu, ir plėtodama Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyto teisinio reguliavimo aiškinimą, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad minėtoje normoje,
visų pirma, yra įtvirtinta tarybos narių frakcijos ar / ir savivaldybės tarybos narių grupės,
inter alia opozicinės frakcijos teisė deleguoti savo atstovus į Kontrolės komitetą. Tačiau
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog kartu iš Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio išplaukia ir pareiga savivaldybės tarybos opozicijai deleguoti savo atstovus į Kontrolės komitetą (2015 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1323-602/2015, Administracinė jurisprudencija, 2015 m., Nr. 30).
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45. Nagrinėjamu atveju Rimantė Misiūnienė, Edmundas Bernotas, Kęstutis
Mačiulis, Nijolė Valuckienė, B. R. 2017 m. sausio 20 d. raštu „Dėl opozicinės frakcijos paskelbimo“, adresuotu Merui ir Tarybai, deklaravo, jog jungiasi į opozicinę frakciją. 2017 m. sausio 26 d. opozicinės frakcijos pareiškimas viešai buvo paskelbtas ir
Tarybos posėdyje. Taigi, vadovaujantis anksčiau išdėstytomis Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, savivaldybės tarybos opozicija, kurią sudarė atsakovai,
turėjo į Kontrolės komitetą deleguoti savo atstovus.
46. Pasisakydama dėl Tarybos suformuluotos kaltinimo dalies dėl atsakovų deleguotų atstovų (kandidatų) į Kontrolės komitetą atšaukimo, išplėstinė teisėjų kolegija
pirmiausia pažymi, jog Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis ar kitos Tarybos
nurodytos įstatymo normos neriboja opozicinės frakcijos, pateikusios savo kandidatus į
Kontrolės komitetą, teisės iki savivaldybės tarybos balsavimo dėl tokių kandidatų įtraukimo Kontrolės komitetą atsiimti pateiktas kandidatūras.
47. Antra, Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 25 d. nutarime konstatuota, kad parlamentinės opozicijos pripažinimas – būtinas pliuralistinės demokratijos elementas; parlamentui būtina atsižvelgti į mažumos gynimo principą (1993 m. lapkričio 26 d., 2001 m.
sausio 25 d. nutarimai). Todėl parlamentinės opozicijos pažiūromis ir politiniais tikslais
grindžiamas demonstratyvus Seimo narių nedalyvavimas Seimo, Seimo komitetų, kitų
struktūrinių padalinių, kurių nariais jie paskirti Seimo statuto nustatyta tvarka, posėdžiuose, t. y. obstrukcija kaip politinio protesto rūšis ir parlamentinės veiklos metodas siekiant
sutrukdyti priimti mažumai nepageidaujamą nutarimą, pagal Konstituciją tam tikrose situacijose gali būti vertinama kaip gana svarbi priežastis nedalyvauti juose, jei toks nedalyvavimas nėra nuolatinis (2016 m. spalio 5 d. nutarimas). Šios Konstitucinio Teismo jurisprudencijos nuostatos aktualios vertinant ir savivaldybės tarybos opozicijos veiksmus
nagrinėjamo atvejo kontekste. Atsakovai nurodė, kad 2017 m. spalio 26 d. pateiktų atstovų
į Kontrolės komitetą atšaukimu jie išreiškė politinį protestą dėl Tarybos daugumos ir Mero
veiksmų. Taigi atsakovų veiksmai šiuo atveju nebuvo nemotyvuoti ar betiksliai.
48. Galiausiai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima,
jog Vietos savivaldos įstatymas neįtvirtina konkrečių būdų ar (ir) sąlygų, kaip ir (ar) kurie opozicijos atstovai turėtų būti deleguojami į Kontrolės komitetą. Todėl darytina išvada, jog opozicinėms frakcijoms priklausančių savivaldybės tarybos narių kandidatūrų
parinkimas, teikimas ir galutinis jų tvirtinimas savivaldybės taryboje, tokiu būdu realizuojant Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio kiekvienai frakcijai numatytą pareigą
deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą, yra politinio, o ne teisiniais reikalavimais susaistyto ir, atitinkamai, administraciniame teisme revizuoti galimo, proceso dalis ir išdava (2015 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1323-602/2015,
Administracinė jurisprudencija, 2015 m., Nr. 30). Taigi iš Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalies išplaukiančius veiksmus – atstovų delegavimą į Kontrolės komitetą – gali atlikti tik visa opozicinė frakcija in corpore (visi, visi drauge), o ne kiekvienas
opozicijos narys atskirai. Taigi atsakovai, atšaukdami kandidatus į Kontrolės komitetą, išreiškė bendrą opozicinės frakcijos valią.
49. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje įtvirtintas savivaldybės tarybos nario apkaltos institutas yra įtvirtintas tam, kad būtų nustatyta, ar savivaldybės tarybos
narys atliko su savivaldybės tarybos nario priesaika ir įstatymuose numatytais įgaliojimais nesuderinamus veiksmus, t. y. individualiai ir savarankiškai, o ne kolektyviai. Taigi
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tuo atveju, kai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiamasi su prašymu pateikti Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnyje nurodytą išvadą dėl kelių
savivaldybės tarybos narių, savivaldybės tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūros
metu priimtuose aktuose (komisijos išvadoje ir savivaldybės tarybos sprendime kreiptis į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą) kaltinimas dėl savivaldybės tarybos narių, dėl
kurių pradėta apkaltos procedūra, atliktų veiksmų turi būti individualizuojamas ir motyvuojamas kiekvieno savivaldybės tarybos nario atžvilgiu.
50. Nagrinėjamu atveju Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendime Nr. T-33 ir Išvadoje
atsakovų nurodyti veiksmai savo frakcijos pateiktų kandidatų į Kontrolės komiteto narius atšaukimo kontekste iš esmės yra siejami su atsakovų kaip opozicinės frakcijos
in corpore atliktais veiksmais, o ne su jų individualiai ir savarankiškai atliktais veiksmais, t. y. kiekvieno iš atsakovų neteisėti veiksmai atšaukiant (pasirašant 2017 m. spalio 26 d. raštą „Dėl Kontrolės komiteto“, kurį pasirašė Rimantė Misiūnienė, Edmundas
Bernotas, Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė, t. y. opozicinės frakcijos nariai) kandidatus į Kontrolės komitetą nėra individualizuojami ir konkretizuojami.
51. Kompleksiškai vertinant išdėstytas aplinkybes, spręstina, jog atsakovai (kiekvienas atskirai), 2017 m. spalio 26 d. atšaukdami savo frakcijos deleguotus atstovus į
Kontrolės komitetą, t. y. atšaukdami pateiktas kandidatūras, iš Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalies kylančių įpareigojimų nepažeidė.
52. Pasisakant dėl kitos pareiškėjo prašyme suformuluotos kaltinimo dalies
dėl atsakovų atsisakymo teikti savo frakcijos atstovus į Kontrolės komitetą (Kęstutis
Mačiulis, Rimantė Misiūnienė) ir išreikšto atsisakymo būti kandidatais į Kontrolės komitetą (Nijolė Valuckienė, Edmundas Bernotas), pažymėtina, jog 2017 m. spalio 26 d.
Tarybos posėdžio protokolo išrašas patvirtina, kad opozicijos frakcijos pateiktų kandidatų atšaukimas įvyko taip: tarybos narys Kęstutis Mačiulis perskaitė opozicinės frakcijos raštą „Dėl Kontrolės komiteto“, kuriuo atšaukiami opozicinės frakcijos deleguoti nariai į Kontrolės komitetą, o po pertraukos tarybos narė Nijolė Valuckienė ir Edmundas
Bernotas pareiškė atsiimantys savo kandidatūras į Kontrolės komitetą. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, savarankiško atsisakymo ateityje teikti atstovus į Kontrolės komitetą atsakovai 2017 m. spalio 26 d. neišreiškė. Šią išvadą paneigiančių faktinių duomenų
byloje nėra, kaip ir pagrindo teigti, jog atsakovai tą pačią dieną turėjo pasiūlyti kitus kandidatus į Kontrolės komitetą. Tolesnis Tarybos opozicinės frakcijos kandidatų teikimas
į Kontrolės komiteto narius, siekiant sudaryti Kontrolės komitetą ir įgyvendinti Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje opozicinei frakcijai numatytą teisę bei pareigą
deleguoti savo atstovus į Kontrolės komitetą, buvo galimas.
53. Išdėstytų aplinkybių visuma, atsižvelgiant į Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendime Nr. T-33 atsakovams pateiktas kaltinimo ribas (laike ir apimtyje), taip pat faktines aplinkybes, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, paneigia teisinę galimybę tvirtinti, kad atsakovai, atlikdami Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendime Nr. T-33 suformuluotame kaltinime
atsakovams nurodytus veiksmus, pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir
tokiu būdu nebuvo vykdoma Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostata –
pareiga deleguoti savo frakcijos atstovus į Kontrolės komitetą, t. y. atsisakyta juos teikti.
54. Nors Išvadoje nurodoma, kad atsakovams neteikiant savo atstovų arba juos atšaukus tapo neįmanoma Tarybai realizuoti išimtinės kompetencijos, numatytos Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punkte, ir sudaryti Kontrolės komiteto, kuris
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atitiktų Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus, pastebėtina, jog
teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė patvirtino, jog Kontrolės komitetas buvo sudarytas ir veikė.
55. Taryba taip pat nurodo, jog atsakovai savo veiksmais pažeidė Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 5 dalį, 23 straipsnio 2 punktą, 22 straipsnio 1 ir 2 dalis.
56. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 punkte yra numatyta tarybos nario
pareiga būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu, tačiau nagrinėjamu atveju nėra
teigiama, jog atsakovai nebuvo kitų komitetų nariais. Šiuo atveju nebuvo individualizuota, kuriems konkrečiai atsakovams kilo pareiga būti Kontrolės komiteto nariais, o iš Vietos
savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies neišplaukia imperatyvus įpareigojimas kiekvienam iš atsakovų būti Kontrolės komiteto nariu, dėl to šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, jog
kiekvienas atsakovas nevykdė Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 punkte numatytos
tarybos nario pareigos būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu.
57. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog vietos savivalda yra
grindžiama atsakingumo savivaldybės bendruomenei principu; savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 dalį, pažymima, jog savivaldybės tarybos nariai turi pareigą kuo geriau
atstovauti savo rinkėjų interesams (2015 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eAS-1323-602/2015, Administracinė jurisprudencija, 2015 m., Nr. 30). Vietos savivaldos teisiniame reguliavime nesant aiškiai išreikštos pareigos ar draudimo savivaldybės tarybos nariams elgtis tam tikru būdu, taip pat anksčiau nekonstatavus, jog atsakovai nevykdė
Vietos savivaldos įstatyme numatytų įpareigojimų, pareiškėjo išdėstytų aplinkybių kontekste išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo atsakovus pripažinti pažeidusius atsakingumo
savivaldybės bendruomenei principą ar bendruosius savivaldybės tarybos nario statuso pagrindus, įtvirtintus Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
58. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju neturi pagrindo teikti išvadą, kad atsakovai, 2017 m. spalio 26 d. atšaukdami savo frakcijos
deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei atsisakydami teikti savo frakcijos atstovus ir
būti Kontrolės komiteto nariais, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje įtvirtinto savivaldybės tarybos nario apkaltos instituto prasme atliko su savivaldybės tarybos nario
priesaika nesuderinamus veiksmus, t. y. sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
122 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija
t e i k i a i š v a d ą:
Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Mačiulis, Nijolė Valuckienė,
Edmundas Bernotas ir Rimantė Misiūnienė savo veiksmais (kiekvienas individualiai) nesulaužė priesaikos ir vykdė jiems įstatymuose nustatytus įgaliojimus.
Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada yra galutinė ir
neskundžiama.
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2.3. Dėl apkaltos inicijavimo termino ir reikalavimų tyrimo komisijos sudėčiai
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje termino eigos pradžia apibūdinama kaip vieno iš pagrindų paaiškėjimo diena. Terminas „pagrindų paaiškėjimo diena“ neturi formalių kriterijų, todėl pagrindų paaiškėjimo diena turi būti nustatoma kiekvienoje
konkrečioje byloje atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nario galbūt padaryto pažeidimo
pobūdį (45 punktas).
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalis nustato, kad komisija pateiktiems
faktams ištirti sudaroma iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo. Iš šios
teisės normos konstrukcijos matyti, kad reikalavimas sudaryti komisiją iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo, yra imperatyvaus pobūdžio. Šioje teisės normoje nėra įtvirtinta sąlygų, leidžiančių sudaryti kitokios sudėties ar iš mažesnio skaičiaus
narių komisiją, nei yra savivaldybės taryboje frakcijų. Tai lemia, kad komisija turi būti sudaroma ne mažiau nei iš tiek narių, kiek atitinkamos savivaldybės taryboje yra frakcijų
(51 punktas).
Reikalavimas sudaryti komisiją iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo
principo, yra skirtas užtikrinti apkaltos proceso bei jo metu atliekamo tyrimo objektyvumą ir nešališkumą, todėl šių reikalavimų nesilaikymas sudaro pagrindą išvadai, kad
atlikus tokį tyrimą priimti sprendimai yra neobjektyvūs ir šališki, o taip pat ir neteisėti
(52 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-21-525/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00023-2018-4
Procesinio sprendimo kategorijos: 40; 58.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. birželio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio,
Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Ramutės Ruškytės,
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant Širvintų rajono savivaldybės tarybos atstovams Irenai Vasiliauskienei ir
Justinui Kontrimavičiui,
atsakovui K. P.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Širvintų
rajono savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. nevykdė jam įstatyme nustatytų įgaliojimų ir sulaužė tarybos nario
priesaiką.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Širvintų rajono savivaldybės taryba (toliau – ir pareiškėjas, Taryba)
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys (toliau – ir tarybos narys) K. P. (toliau – ir
atsakovas) sulaužė priesaiką ir nevykdė jam įstatyme nustatytų įgaliojimų, t. y. ar tarybos
narys K. P., 2017 metais nedalyvaudamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos komiteto posėdžiuose, nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau –
ir Vietos savivaldos įstatymas) 23 straipsnio 3 punkte nustatytos pareigos – dalyvauti
Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto (toliau – ir Komitetas), kurio narys jis yra,
posėdžiuose – ir taip šiurkščiai sulaužė priesaiką ir savo veiksmais pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 3 punktą, Širvintų rajono savivaldybės
tarybos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio
30 d. sprendimu Nr. 1-7, 183.3 papunktį, Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu
Nr. 1-228, 237.1 papunktį, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – ir Elgesio kodeksas) 2 straipsnio 6 dalį, 4 straipsnio 3, 9 punktus.
2. Pareiškėjas pritaria jo 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-27 sudarytos ir
2018 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-50 pakeistos komisijos 2018 m. kovo 20 d. priimtai išvadai, kurioje nurodyta, jog Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių 2018 m. vasario 7 d. teikimas dėl tarybos nario K. P. įgaliojimų nevykdymo yra pagrįstas, t. y. tarybos narys K. P., nedalyvaudamas Tarybos Komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose,
sulaužė priesaiką, pažeisdamas Elgesio kodekso 4 straipsnio 3 punkto, 9 punkto, Vietos
savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punkto, Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d.
sprendimu Nr. 1-7, 183.3 papunkčio bei Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-228, 237.1 papunkčio reikalavimus bei nevykdė nurodytose teisės aktuose imperatyviai nustatytų įgaliojimų (pareigų).
3. Išvadoje išdėstyta, kad Širvintų rajono savivaldybės merė Ž. P. 2018 m. sausio 12 d. kreipėsi į Tarybos Etikos komisiją (toliau – ir Etikos komisija) informuodama,
kad atlikus Tarybos komitetų posėdžių lankomumo už 2017 metus analizę, nustatyta,
kad Tarybos komiteto posėdžiuose visiškai nedalyvavo tarybos narys K. P. bei prašydama Etikos komisijos pagal kompetenciją įvertinti tarybos nario K. P. pareigos dalyvauti
Komiteto, kurio nariu jis yra, posėdžiuose nevykdymą.
4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. 1-57 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos
komitetų sudarymo“ pakeitimo“ patvirtintas Komiteto nariu. Sprendimas yra galiojantis.
5. Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas D. V. 2018 m. sausio
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26 d. pranešime nurodė, kad Komiteto narys K. P. nėra pateikęs jokių pranešimų apie
nedalyvavimą 2017 m. Komiteto posėdžiuose. Visos 2017 m. Komiteto posėdžio datos
ir darbotvarkės buvo derintos ir pateiktos tarybos nariams bendra tvarka, kaip numatyta Tarybos reglamente. Jokių pastabų negauta. Dėl tarybos narių nedalyvavimo 2017 m.
sausio 24 d., 2017 m. kovo 2 d., 2017 m. birželio 5 d. ir 28 d., 2017 m. rugpjūčio 8 d. ir
29 d., 2017 m. spalio 24 d. Komiteto posėdžiuose nebuvo kvorumo.
6. Pagal Širvintų rajono savivaldybės administracijos pateiktus duomenis Komiteto
posėdžiai buvo organizuojami 16 kartų, o būtent: 2017 m. sausio 24 d., 2017 m. vasario
3 d., 2017 m. vasario 21 d., 2017 m. kovo 2 d., 2017 m. kovo 28 d., 2017 m. balandžio
25 d., 2017 m. gegužės 23 d., 2017 m. birželio 5 d., 2017 m. birželio 20 d., 2017 m. birželio 28 d., 2017 m. rugpjūčio 8 d., 2017 m. rugpjūčio 29 d., 2017 m. rugsėjo 26 d., 2017 m.
spalio 24 d., 2017 m. lapkričio 28 d., 2017 m. gruodžio 18 d. Apie Komiteto posėdžių laiką ir vietą tarybos narys K. P. informuotas.
7. Tarybos narys K. P. Etikos komisijai 2018 m. sausio 29 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad apie Komiteto posėdžius, vykusius 2017 metais, jis
nebuvo informuojamas, kaip buvo numatyta pranešimo metu galiojusiuose Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentuose. Savivaldybės internetinėje svetainėje rado informaciją apie posėdžius, vykusius 2012-2016 metais, tačiau informacijos apie
2017 metų Komiteto posėdžius duomenų nerado. Nuolat stebėti informaciją internetinėje svetainėje jis neturi galimybės. Jam dalyvaujant Tarybos posėdžiuose, nei karto nebuvo
pateikta informacija apie komitetų posėdžius, jų darbotvarkes, niekas nepasitikslino, ar
yra gaunama informacija apie Tarybos ir komitetų posėdžius. Savivaldybės internetinėje
svetainėje nurodytas jo elektroninis paštas (duomenys neskelbtini) yra neteisingas, jo naudojamas elektroninis paštas yra (duomenys neskelbtini) ir šiuo elektroniniu paštu Širvintų
rajono savivaldybės administracija jam teikė atsakymus į jo pateiktas užklausas.
8. Etikos komisija nustatė, kad tarybos narys K. P. apie Tarybos bei Komiteto posėdžių laiką ir vietą buvo informuotas elektroniniu paštu. 2017 metais vykusiuose Tarybos
posėdžiuose dalyvavo ir šis faktas patvirtina, kad informaciją apie posėdžius jis gaudavo.
Apie elektroninio pašto adreso pakeitimą ar nenaudojimą tarybos narys K. P. Tarybos,
Širvintų rajono savivaldybės administracijos neinformavo, elektroniniu paštu siunčiama
informacija adresatą pasiekdavo, tai patvirtina Širvintų rajono savivaldybės administracijos pateiktos kopijos. Taip pat Širvintų rajono savivaldybės administracija 2017 metais
negavo tarybos nario K. P. paklausimų dėl Komiteto veiklos – posėdžių organizavimo.
Tarybos narys K. P. yra buvęs Širvintų rajono savivaldybės meras, tarybos narys, todėl
jam žinoma, kad parengti savivaldybės tarybos sprendimų projektai yra svarstomi savivaldybės tarybos komitetuose ir apie jų svarstymą ir organizuojamus komitetų posėdžius
tarybos nariai yra informuojami elektroniniu paštu, prisegant komitetų ir tarybos posėdžių darbotvarkes, mero potvarkius, sprendimų projektus.
9. Tarybos narys K. P. Etikos komisijos 2018 m. vasario 1 d. vykusiame posėdyje dalyvavo. Nenurodė papildomų ar kitų aplinkybių negu pateiktame rašytiniame
paaiškinime.
10. Etikos komisija 2018 m. vasario 1 d. sprendime konstatavo, kad tarybos narys
K. P., 2017 metais nedalyvaudamas Komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose, pažeidė
Elgesio kodekso 2 straipsnio 6 dalies, 4 straipsnio 3 punkto, 9 punkto, Vietos savivaldos
įstatymo 23 straipsnio 3 punkto, Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamen218
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to, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu
Nr. 1-7, 183.3 papunkčio bei Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-228,
237.1 papunkčio reikalavimus. Be kita ko, rekomendavo tarybos nariui K. P. suderinti savo elgesį ar veiklą su Elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytais politiko
elgesio principais ar reikalavimais, t. y. vykdyti Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio
3 punkte nurodytą pareigą – dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose.
11. Tarybos sudaryta komisija išvadoje atkreipė dėmesį, kad komiteto nariui pareiga dalyvauti posėdžiuose atsiranda ne iš pranešimo apie komiteto posėdžius gavimo,
o iš galiojančiame teisiniame reglamentavime įtvirtinto įpareigojimo dalyvauti komitetų veikloje. Šiame kontekste pažymėjo, kad tarybos narys K. P. dalyvavo 2017 metais
vykusiuose Tarybos posėdžiuose. Etikos komisija nustatė, kad tarybos narys K. P., privalėdamas dalyvauti Komiteto posėdžiuose, veikdamas pagal rūpestingo ir apdairaus
elgesio standartus, ne tik kad turėjo galimybę sužinoti apie vyksiančius Komiteto posėdžius, bet ir apie tai žinojo. Tarybos narys, būdamas Komiteto nariu, privalėjo domėtis
šio Komiteto darbu bei dalyvauti Komitetui svarstant įvairius klausimus. Todėl ta aplinkybė, jog nedalyvavo nei viename iš 16 organizuotų komiteto posėdžių be pateisinamos
priežasties, rodo, kad tarybos narys K. P. sąmoningai, suprasdamas savo veiksmų pobūdį,
numatydamas, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti įstatymuose numatyti padariniai ir jų norėdamas, nevykdė tarybos nario pareigų.
12. Tarybos sudaryta komisija ypatingai atkreipė dėmesį į tą aplinkybę, kad tarybos narys K. P. prisiekdamas patvirtino, kad jis, kaip Tarybos narys prisiekia gerbti ir
vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir
viešuosius interesus. Vietos savivaldos įstatymu komitetams yra suteikti įgaliojimai rengti
klausimus savivaldybės tarybos posėdžiams, taip pat sprendimų projektus, per kuriuos
komitetai įgyvendina sprendimų priėmimo iniciatyvos teisę, savivaldybės tarybos veikla
taip savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat tarybos
nariams bendraujant su rinkėjais. Šios nuostatos patvirtina komitetų svarbą savivaldybės
tarybos veikloje, kuri realizuojama ir per komitetams suteiktus įgaliojimus. Taigi, komitetų svarba vietos savivaldos veikloje komiteto narius įpareigoja vykdyti įgaliojimus šioje
srityje ypač atsakingai, todėl ir tarybos nario atsisakymas dalyvauti komitetų posėdžiuose
vertinamas ne kaip bet koks įgaliojimų (pareigų) nevykdymas, o kaip šiurkštus įstatyme
numatytų įgaliojimų nevykdymas.
13. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnyje įtvirtintas imperatyvas tarybos nariui
privalomai vykdyti pareigą – dalyvauti komiteto posėdžiuose ir nenustato pasirinkimo
galimybės pareigų vykdymą užtikrinti kitaip, t. y. jis neturi galios nuspręsti dalyvauti ar
nedalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdyje. Tarybos nario K. P. nedalyvavimas
nei viename Komiteto posėdyje vertintinas kaip neveikimas, t. y. atsisakymas vykdyti
Vietos savivaldos įstatyme nustatytas tarybos nario pareigas. Šis neveikimas buvo atliktas
sąmoningai, kadangi Tarybos narys suprato savo veiksmų pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti įstatymuose numatyti padariniai, ir jų norėjo. Tai plačiąja
prasme vertintina kaip atsisakymas dalyvauti ne tik Komiteto veikloje, bet ir savivaldybės
tarybos veikloje. Be kita ko, viena iš priesaikos dalių reikalauja iš tarybos nario sąžiningai
atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir visos įstatyme nustatytos pareigos vie219

I. Administracinių teismų praktika

nodai svarbios tarybos nario veikloje, todėl bet kokios pareigos nevykdymas suponuoja
priesaikos, įtvirtintos Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, sulaužymą. Savo
prasme bet kokia priesaika prisaikdintą asmenį įpareigoja elgtis taip, kaip nurodo pasižadėjimo tekstas. Priesaika, kaip ir pasižadėjimas arba pažadas, suponuoja tam tikrą pareigą, o kadangi jie duodami laisva valia, taip suformuojamas moralinis imperatyvas įgyvendinti prisiimtą pareigą.
14. Pareiškėjas akcentuoja, kad vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio
27 d. išvadoje pateiktais išaiškinimais ir įvertinus K. P. jam priskirtų pareigų nevykdymo pobūdį, jų turinį, atlikimo aplinkybes, veiksmų sistemingumą, pakartotinumą, trukmę, kitas reikšmingas aplinkybes, tarybos nario nuolatinis nedalyvavimas Komiteto posėdžiuose yra šiurkštus ne tik tarybos nario, bet ir jam priskirtinų pareigų pažeidimas.
Šiuo atveju sistemingas posėdžių nelankymas yra vienareikšmis Lietuvos Respublikos
Konstitucijos bei įstatymu negerbimas, be kita ko, nesąžiningas tarybos nario pareigų
vykdymas. Tarybos bei Komiteto narys K. P. ne tik kad nedalyvavo Komiteto posėdžiuose, jis Komiteto veikloje nedalyvavo visus vienerius metus, nei karto nepateikė jokio pasiaiškinimo. Taigi, jo, kaip Tarybos bei Komiteto nario, pareigų pažeidimas buvo sistemingas visą 2017 metų laikotarpį. Akivaizdu, jog rūpestingam Komiteto nariui turi rūpėti ne
tik Komiteto veikla, bet pastarasis taip pat turi domėtis ir Komiteto posėdžiais, juk tokia
situacija, jog per vienerius metus neįvyktų joks Komiteto posėdis yra net neįmanoma,
todėl akivaizdu, kad K. P., siekdamas išvengti atsakomybės už jo pareigų nevykdymą, pateikė tikrovės neatitinkančias aplinkybes, jog apie Komiteto posėdžius ištisus metus nežinojo. Tarybos bei Komiteto narys K. P., nelankęs Komiteto posėdžių, išvengdavo atsakomybės, be kita ko, iš esmės nedalyvavęs Komiteto veikloje, už kurią jam buvo atlyginama,
lengvabūdiškai tikėjosi tokios atsakomybės išvengti ir ateityje.
15. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 5 punktu tarybos posėdžių, o taip pat ir komitetų posėdžių nelankymas daugiau nei tris kartus
yra laikomas šiurkščiu pažeidimu, dėl kurio gali būti svarstomas tarybos nario įgaliojimų nutraukimas. Savo neveikimu K. P. pažeidė ir viešąjį interesą, t. y. nedalyvaudamas
Komiteto posėdžiuose, nepaisė pareigos atstovauti rinkėjams Komiteto posėdžių metu
sprendžiamų klausimų atžvilgiu ir taip pažemino savo kaip tarybos nario vardą bei, paneigdamas tarybos nariui taikomus aukštesnius elgesio ir rūpestingumo standartus, teikė
prioritetą savo asmeniniams, o ne rinkėjų interesams.
16. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad K. P. dėl nepateisinamų priežasčių praleido
ne vieną ir 2018 metais vykusį Komiteto posėdį, apie nedalyvavimą Komitetas buvo informuotas tik vieną kartą. Taigi, žinodamas, kad netinkamai vykdė savo kaip Komiteto
nario pareigas 2017 metais, jų ir toliau piktybiškai nevykdo.
17. Konkrečiu atveju egzistavo Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, t. y. priesaikos sulaužymas ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymas,
kurios įgalino pradėti Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario K. P. įgaliojimų netekimo procedūrą.
II.
18. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo posėdyje, gautas atsakovo Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario K. P. atsi220
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liepimas į prašymą, kuriame išreiškiamas nesutikimas su pareiškėjo prašymu. Atsakovas
prašo pareiškėjo prašymą spręsti vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio
27 d. išvadoje pateiktais išaiškinimais bei atsižvelgiant į atsiliepime į prašymą išdėstytus
argumentus, apgailestavimą dėl susiklosčiusios situacijos.
19. Atsakovas nurodo, kad 2018 m. sausio 22 d. Etikos komisijos posėdyje buvo
nuspręsta pradėti Širvintų rajono savivaldybės narių A. J., K. P. ir G. J. galbūt padarytų
Elgesio kodekso, Vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimo tyrimą. 2018 m. sausio 25 d. gavo Etikos komisijos reikalavimą iki 2018 m. sausio 29 d. 17
val. pateikti rašytinį paaiškinimą, dėl kokių priežasčių 2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais nedalyvauta 16 Komiteto posėdžiuose.
20. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnyje nustatytas tarybos nario pareigas atliko tinkamai. Buvo paskirtas komiteto nariu ir Širvintų rajono savivaldybės 2017 metais organizuotose Tarybos posėdžiuose dalyvavo. Pažymi, kad nėra keliamas klausimas
dėl tarybos nario pareigų, kurios įtvirtintos Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 ir
2 dalyse, vykdymo tinkamumo. Akcentuodamas Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio
3 dalyje nustatytą pareigą dalyvauti Komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose bei cituodamas Etikos komisijos sprendimą, atsakovas nurodo, kad kopijos, kurios, Etikos komisijos teigimu, patvirtina, jog elektroniniu paštu jam siunčiama informacija adresatą pasiekdavo, jam susipažinti nebuvo pateiktos.
21. Siekiant tinkamai suplanuoti tiesioginius darbus ir laiką ir atsižvelgiant į Vietos
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 4 dalį, tarybos narys apie numatomų posėdžių laiką,
darbotvarkę turi būti tinkamai ir laiku informuotas. Informavimo tvarką nustato Širvintų
rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-7, 107 straipsnis, kuriame nustatyta, kad komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Analogiška nuostata yra įtvirtinta
ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-228, 114 straipsnyje.
22. Atsakovas nurodo, kad bendros paieškos internetinėje svetainėje „finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis“ duomenimis buvo rasta informacija apie 20122016 metų posėdžius, tačiau apie 2017 metais vyksiančius posėdžius duomenų nerado.
Vėliau jam buvo paaiškinta, kad informacija buvo skelbiama kitoje puslapio vietoje, tačiau
ne visiems pavyksta ją rasti. Pagal Etikos komisijos sprendime nurodytą paieškos nuorodą
negalima rasti informacijos apie 2017 metais įvykusius Komiteto posėdžius, randama informacija tik apie bendrus posėdžius, kurių būtinumas ir reikalingumas nėra aiškus.
23. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Etikos komisijos sprendime nurodyta, kad
Širvintų rajono savivaldybės administracija Etikos komisijai pateikė dokumentus (elektroninių laiškų kopijas su prisegtomis bendrų komitetų darbotvarkėmis), pagrindžiančius faktus apie Komiteto posėdžių organizavimą, pranešimų siuntimą Komiteto nariams. Nurodyta aplinkybė patvirtina, kad buvo organizuojami ne Komitetų posėdžiai, o
bendri posėdžiai, kuriuose iš viso nėra priimami sprendimai ir nesiklausoma pateikiamų
siūlymų, nepriimami prašymai bei negalima užduoti papildomų klausimų.
24. Atsakovas pažymi, kad nuolat sekti informaciją internetinėje svetainėje neturi galimybės. Pagal nusistovėjusią praktiką, kas nurodyta ir Etikos komisijos sprendime,
informacija apie Komitetų posėdžių datas ir vietą buvo siunčiama Komitetų nariams
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elektroniniu paštu, be to, buvo derinamas laikas. Apie posėdžius nebuvo informuojamas
elektroniniu paštu, nors kiti nariai apie posėdžius buvo informuojami asmeniškai. Dėl
posėdžių nelankymo buvo svarstytas ne tik jo, bet ir kito Komiteto tarybos nario veiksmų atitikimas teisės aktų reikalavimams.
25. Atsakovas nurodo, kad 2018 m. sausio 29 d. Etikos komisijai adresuotame paaiškinime pateikė prašymą nurodyti atsakingus asmenis, kurie pateikė netinkamą informaciją
apie jo kontaktus. Paaiškinime akcentavo, jog visiems rinkėjams, spaudai bei savivaldybės
darbuotojams buvo žinoma informacija apie naudojamą el. paštą (duomenys neskelbtini) ir
2016 metais ne kartą iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos buvo gauta informacija
šiuo elektroninio pašto adresu. 2018 m. vasario 2 d. Etikos komisija raštu nurodė, kad prašymas dėl informacijos pateikimo perduotas pagal kompetenciją Širvintų rajono savivaldybės administracijai. 2018 m. vasario 17 d. raštu kreipėsi į Širvintų rajono savivaldybę dėl
informacijos pateikimo tinkamu elektroniniu paštu ir informacijos internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt pakeitimo. Tik pateikus skundą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai,
prašymai buvo patenkinti ir atsakovas pradėjo gauti informaciją.
26. Nesutikdamas su pareiškėju, kad už darbą komitetuose ir dalyvavimą tarybos posėdžiuose yra atlyginama, atsakovas pažymi, kad už nurodytą darbą tik kompensuojamos
patirtos bendraujant su rinkėjais išlaidos (kuras). Dėl to, kas nurodyta, prašo išreikalauti iš
pareiškėjo dokumentus, pagrindžiančius dalyvavimo komitetuose atlygintinumą.
27. Atsakovas pažymi, kad tinkamai vykdė Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 4 punkte nustatytą pareigą, dėl kurios nevykdymo nagrinėjamu atveju klausimas
nėra keliamas. Taip pat tinkamai vykdė Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punkte
nustatytą pareigą nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus
atsiskaityti rinkėjams teisės aktų nustatyta tvarka. Teigia, kad aktyviai dirba Širvintų rajono žmonių naudai, nuolat bendrauja su rinkėjais, rašo prašymus valstybinėms institucijomis, ką patvirtina žiniasklaidoje paskelbti straipsniai.
28. Atsakovas teigia, kad vienos tarybos nario pareigos – dalyvauti komitetų posėdžiuose, kurių ir nebuvo – netinkamas vykdymas negali būti laikomas šiurkščiu pažeidimu. Net ir nustačius, jog Komiteto, o ne bendri posėdžiai buvo organizuojami tinkamai,
tuo metu skyrė laiką kitų rajono problemų sprendimui ir bandymui parodyti, kad valdžioje esantys asmenys dirba ne pagal teisės aktų reikalavimus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
29. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo
pateiktas prašymas pateikti išvadą, ar Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
30. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4-8 dalyse yra nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti apkaltos procedūra, o būtent: teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų
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ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Teikimas turi
būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio
3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos (Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 4 d.); teikime pradėti tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą
bent vienu iš šio straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys
argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai (Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 5 d.); gavusi teikimą pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą savivaldybės taryba kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją (toliau – Tyrimo komisija) pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki
kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis
proporcingumo principo (Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 6 d.); savivaldybės taryba,
nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą šiam teismui
pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš
pagrindų paaiškėjimo dienos ir paskiria savivaldybės tarybos narį (narius), kuris (kurie)
atstovaus savivaldybės tarybai teisme nagrinėjant šį prašymą (Vietos savivaldos įstatymo
251 str. 8 d.).
31. Iš aptartų Vietos savivaldos įstatymo nuostatų matyti, kad minėtos teisės normos nustato reikalavimus apkaltos procedūros teisėtumui bei jos metu priimamų sprendimų objektyvumui ir nešališkumui. Tai lemia, kad bylos nagrinėjimo teisme dalyku yra
ne tik savivaldybės sprendimo, kuriuo prašoma pateikti išvadą ar savivaldybės tarybos
narys sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė (prašyme nurodytų) jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, pagrįstumo patikrinimas, bet ir aplinkybių, susijusių su
apkaltos procedūros teisėtumu bei taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų ir nešališką,
apkaltos proceso metu, tyrimą patikrinimas.
32. Širvintų rajono savivaldybės tarybos teismui pateiktame prašyme nurodyta,
kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. galbūt sulaužė priesaiką ir nevykdė jam įstatyme nustatytų įgaliojimų, neatvykdamas į Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdžius. Širvintų rajono savivaldybės tarybos komisijos teikime pateiktiems faktams ištirti nurodyta 2018 m. kovo 20 d.
išvada grindžiama tuo, jog savivaldybės tarybos narys K. P. nedalyvavo Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdžiuose, kurie buvo organizuojami 16 kartų, t. y.
2017 m. sausio 24 d., 2017 m. vasario 3 d., 2017 m. vasario 21 d., 2017 m. kovo 2 d.,
2017 m. kovo 28 d., 2017 m. balandžio 25 d., 2017 m. gegužės 23 d., 2017 m. birželio
5 d., 2017 m. birželio 20 d., 2017 m. birželio 28 d., 2017 m. rugpjūčio 8 d., 2017 m. rugpjūčio 29 d., 2017 m. rugsėjo 26 d., 2017 m. spalio 24 d., 2017 m. lapkričio 28 d., 2017 m.
gruodžio 18 d.
33. Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriima nagrinėti prašymo pateikti išvadą, jeigu prašymas paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos.
Nustačius šią aplinkybę, išvada dėl savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario – mero priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų vykdymo nėra teikiama, todėl nagrinėjamoje byloje pirmiausiai turi būti įvertinama, ar prašymas teismui buvo pateiktas laikantis
Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, be kita ko, nepraleidus Vietos savivaldos
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įstatymo 251 straipsnyje nustatytų terminų.
34. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas K. P. buvo išrinktas ir 2015 m. balandžio 13d. prisiekė kaip Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys. Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. 1-57 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ patvirtintas Finansų, investicijų ir ūkio
reikalų komiteto nariu.
35. 2017 metais Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. nedalyvavo 16-oje
Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdžių, t. y. 2017 m. sausio 24 d., 2017 m.
vasario 3 d., 2017 m. vasario 21 d., 2017 m. kovo 2 d., 2017 m. kovo 28 d., 2017 m. balandžio 25 d., 2017 m. gegužės 23 d., 2017 m. birželio 5 d., 2017 m. birželio 20 d., 2017 m.
birželio 28 d., 2017 m. rugpjūčio 8 d., 2017 m. rugpjūčio 29 d., 2017 m. rugsėjo 26 d.,
2017 m. spalio 24 d., 2017 m. lapkričio 28 d., 2017 m. gruodžio 18 d.
36. Širvintų rajono savivaldybės merė Ž. P. 2018 m. sausio 12 d. pranešimu informavo Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją, kad atlikus Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių lankomumo už 2017 metus analizę nustatyta, kad savivaldybės tarybos narys K. P., būdamas Finansų, investicijų ir ūkio reikalų
komiteto nariu, 2017 metais visiškai nedalyvavo 16 komiteto posėdžių. Etikos komisija
2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. (1.16)-1E-3 konstatavo, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. 2017 metais nedalyvaudamas Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės
politikų elgesio kodekso 2 straipsnio 6 dalies, 4 straipsnio 3 punkto, 9 punkto, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punkto, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-7, 183.3 papunkčio, bei Širvintų
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-228, 237.1 papunkčio reikalavimus (I t.,
b. l. 10–15).
37. Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių grupė 2018 m. vasario 7 d. teikimu
savivaldybės tarybai inicijavo savivaldybės tarybos nario K. P. įgaliojimų netekimo procedūrą (I t., b. l. 51–54).
38. Širvintų rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-27
sudarė komisiją (toliau – ir Komisija, Tyrimo komisija) teikime pateiktiems faktams ištirti ir pateikti išvadą dėl tarybos nario K. P. veiksmų (I t., b. l. 59). Tuo pačiu sprendimu
buvo patvirtinti ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos komisijos Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių 2018 m. vasario 7 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti veiklos
nuostatai (toliau – ir Veiklos nuostatai) (I t., b. l. 60–63). Širvintų rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-50 pakeitė Veiklos nuostatų 8 punktą bei pakeitė
Komisijos sudėtį (I t., b. l. 64).
39. Komisija 2018 m. kovo 20 d. pateikė Širvintų rajono savivaldybės tarybai išvadą (I t., b. l. 65–70), kurioje nurodė, kad savivaldybės tarybos narys K. P. 2017 metais
nedalyvaudamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose, sulaužė priesaiką, pažeisdamas Valstybės
politiko elgesio kodekso 4 straipsnio 3 punkto, 9 punkto, Vietos savivaldos įstatymo
23 straipsnio 3 punkto, Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvir224
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tinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-7,
183.3 papunkčio, bei Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-228, 237.1 papunkčio reikalavimus bei nevykdė minėtuose įstatymuose imperatyviai nustatytų įgaliojimų (pareigų), dėl to egzistuoja pagrįstas pagrindas kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Širvintų rajono savivaldybės tarybos
narys K. P. sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
40. Širvintų rajono savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 10 d. sprendimu
Nr. 1-95 pritarė Komisijos išvadai ir nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P.
sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų (I t., b. l. 108–109).
41. Byloje dėl šios nutarties 35–41 pastraipose išdėstytų faktinių aplinkybių ginčo
nėra.
42. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teikti savivaldybės tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero
įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažesnė kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupė. Šio straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą galimas,
kai yra bent vienas iš šių pagrindų: jis sulaužė priesaiką; jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Aiškinant šią įstatymo nuostatą, kolegija vertina, jog galimybė savivaldybės tarybos narių grupei teikti teikimą pradėti savivaldybės
tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą atsiranda tada, kai šiai grupei tarybos narių atsiranda pagrįstas pagrindas manyti (pagrįstas įtarimas), jog savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras
sulaužė priesaiką ar jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Kilusių pagrįstų įtarimų patikrinimui skirtos tolesnės procedūros, t. y. Tyrimo komisijos atliekamas teikime nurodytų faktų tyrimas bei Tyrimo komisijos išvados tvirtinimas
savivaldybės taryboje.
43. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad teikimas turi
būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio
3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos.
44. Šioje byloje sprendžiant klausimą, ar savivaldybės taryba narių grupė, pateikdama teikimą Širvintų rajono savivaldybės tarybai, nepraleido Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino, yra svarbu nustatyti šio termino eigos pradžią.
45. Įstatymas termino eigos pradžia apibūdina kaip vieno iš pagrindų paaiškėjimo
dieną. Kolegijos vertinimu terminas „pagrindų paaiškėjimo diena“ neturi formalių kriterijų, todėl pagrindų paaiškėjimo diena turi būti nustatoma kiekvienoje konkrečioje byloje
atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nario galbūt padaryto pažeidimo pobūdį.
46. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pagrindų paaiškėjimo dieną sieja su Etikos
komisijos 2018 m. vasario 1d. sprendimo Nr. (1.16)-1E-3 paviešinimo savivaldybės tarybos nariams momentu. Teisėjų kolegija tokią pareiškėjo poziciją vertina kritiškai.
47. Iš šalių paaiškinimų seka, kad visi Komiteto posėdžiai, dėl kurių nelankymo iškeltas kaltinimas atsakovui, buvo organizuojami kartu su kitais savivaldybės tarybos ko225
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mitetais – kartu su Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto bei Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komitetais, t. y. buvo organizuojami bendri visų trijų komitetų posėdžiai.
Teikimą savivaldybės tarybai pasirašė savivaldybės tarybos nariai M. G., Z. M., V. B., R.
S., D. P., R. B., A. R. M., D. P., R. Z. ir I. V. Visi šie teikimą pasirašę savivaldybės tarybos
nariai patenka į savivaldybės tarybos komitetus, kurių bendri posėdžiai buvo organizuojami ir dėl kurių nelankymo iškeltas kaltinimas atsakovui.
48. Komiteto nario neatvykimas į Komiteto posėdį, tarp jų – ir į bendrą komitetų posėdį, kaip savivaldybės tarybos nario neveikimas, tampa akivaizdžiu kitiems komitetų nariams (savivaldybės tarybos nariams) Komiteto posėdžio dieną. Nagrinėjamu
atveju komiteto nario – atsakovo – sistemingas, pasikartojantis neatvykimas nei į vieną
2017 metais organizuotą Komiteto posėdį (bendrą komitetų posėdį) akivaizdžiai turėjo
sukelti kitiems komitetų nariams pagrįstą manymą, kad atsakovas galbūt sulaužė priesaiką, kad jis nevykdo jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio
4 dalyje įtvirtintas pagrindo paaiškėjimo momentas, nuo kurio skaičiuotinas vieno mėnesio terminas, yra vėliausia Komiteto posėdžio diena, įtraukta į kaltinimą atsakovui, t. y.
2017 m. gruodžio 18 d.
49. Būtent nuo šios datos skaičiuotinas Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje numatytas vieno mėnesio terminas grupės savivaldybės tarybos narių teikimui pateikti. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad grupė Širvintų rajono savivaldybės
tarybos narių teikimą dėl atsakovo padarytų pažeidimų savivaldybės tarybai pateikė
2018 m. vasario 7 d., t. y. praleidus Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje
numatytą terminą.
50. Savivaldybės tarybos narių grupei praleidus teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio
4 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą, savivaldybės taryba negali pradėti savivaldybės
tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros, t. y. atlikti veiksmų, numatytų Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje (priimti sprendimo sudaryti komisiją pateiktiems
faktams ištirti ir nustatyti terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą). Konstatuotina,
kad Širvintų rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-27 pradėjo savivaldybės tarybos nario (atsakovo) įgaliojimų netekimo procedūrą, nesilaikydama
Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos.
51. Minėta, kad Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalis nustato, kad
Tyrimo komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo.
Iš šios teisės normos konstrukcijos matyti, kad reikalavimas sudaryti Tyrimo komisiją
iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo, yra imperatyvaus pobūdžio.
Šioje teisės normoje sąlygų, leidžiančių sudaryti kitokios sudėties ar iš mažesnio skaičiaus narių komisiją, nei yra savivaldybės taryboje frakcijų, nėra įtvirtinta. Tai lemia, kad
Tyrimo komisija turi būti sudaroma ne mažiau nei iš tiek narių, kiek atitinkamos savivaldybės taryboje yra frakcijų.
52. Reikalavimas sudaryti Tyrimo komisiją iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo, yra skirtas užtikrinti apkaltos proceso bei jo metu atliekamo tyrimo objektyvumą ir nešališkumą, todėl šių reikalavimų nesilaikymas sudaro pagrindą
išvadai, kad atlikus tokį tyrimą priimti sprendimai yra neobjektyvūs ir šališki, o tuo pačiu
ir neteisėti.
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53. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba
2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-27 pradėdama savivaldybės tarybos nario (atsakovo) įgaliojimų netekimo procedūrą, sudarė Tyrimo komisiją iš trijų narių bei patvirtino
„Širvintų rajono savivaldybės tarybos komisijos Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių 2018m. vasario 7 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti veiklos nuostatus“ (toliau –
ir Komisijos veiklos nuostatai).
54. Šių Komisijos veiklos nuostatų 8 punkte buvo įtvirtinta, kad komisiją sudaro
ne mažiau kaip 5 nariai. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo: jei frakcijoje 3 nariai – deleguojamas 1 atstovas, jei frakcija sudaroma iš 6
narių – deleguojami 2 atstovai.
55. Byloje šalių pateiktais paaiškinimais nustatyta, kad šioje byloje aptariamu laikotarpiu Širvintų rajono savivaldybės taryboje buvo sudarytos penkios frakcijos. Todėl,
atsižvelgiant į savivaldybės tarybos frakcijų skaičių bei į Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą reikalavimą dėl Tyrimo komisijos narių skaičiaus, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju Tyrimo komisija turėjo būti sudaryta iš ne mažiau
kaip penkių narių. Konstatuotina, jog Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-27 Tyrimo komisija buvo sudaryta pažeidžiant tiek Vietos
savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalies nuostatas, tiek pačios savivaldybės tarybos patvirtintų Komisijos veiklos nuostatų 8 punktą.
56. Byloje taip pat nustatyta, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo
6 d. sprendimu Nr. 1-50 pakeitė Komisijos veiklos nuostatų 8 punktą, kuriame nustatė,
kad Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kad Komisija sudaroma iš visų frakcijų po
vieną atstovą. Taip pat šiuo sprendimu pakeitė vieną iš sudarytos Komisijos narių.
57. Teismo kolegija, įvertinusi šį Komisijos veiklos nuostatų pakeitimą bei vieno
Tyrimo komisijos nario pakeitimą, pažymi, kad šis Komisijos veiklos nuostatų pakeitimas prieštarauja imperatyviems Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalies reikalavimams, todėl negali paneigti išvados, jog Tyrimo komisija buvo sudaryta Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalies nuostatas.
58. Šiuo aspektu pareiškėjas byloje pateikė paaiškinimus, jog sudarant Tyrimo komisiją, dvi frakcijos, t. y. Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalai), atsisakė deleguoti savo atstovus į tyrimo komisiją. Iš šalių paaiškinimų seka,
kad į Tyrimo komisijos posėdį šių frakcijų atstovai taip pat nebuvo kviečiami ir komisijos
veikloje nedalyvavo.
59. Minėta, kad Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalies nuostatos dėl
Tyrimo komisijos sudėties yra imperatyvios. Byloje nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad
nepaisant to, jog dvi frakcijos atsisakė deleguoti savo atstovus į šią komisiją, Tyrimo komisija vis tiek turėjo būti sudaryta ne mažiau kaip iš penkių narių, nurodant, kad komisijos sudėtyje yra skiriamos dvi vietos Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos
laisvės sąjungos (liberalai) frakcijų atstovams, neįvardinant konkrečių šių frakcijų atstovų
pavardžių. Atitinkamai šios dvi frakcijos turėjo būti informuojamos apie Tyrimo komisijos posėdžio (-ų) laiką ir vietą, sudarant jiems galimybę į Tyrimo komisijos posėdį atsiųsti savo įgaliotus frakcijos atstovus. Pastariesiems neatvykus į Tyrimo komisijos posėdį,
kiti Tyrimo komisijos nariai galėjo priimti sprendimus jeigu, jų skaičius atitiko paprastos,
sudarytos komisijos iš 5 narių, daugumos (50 procentų +1) reikalavimus.
60. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas, sudarydamas Tyrimo komisi227
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ją iš trijų narių bei neįtraukdamas į jos veiklą Lietuvos socialdemokratų partijos ir
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) frakcijų atstovų, pažeidė Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 6 dalies reikalavimus, o tuo pačiu neužtikrino reikalavimų, susijusių su
Tyrimo komisijos priimamų sprendimų (išvadų) objektyvumu ir nešališkumu.
61. Apibendrinant ir atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija
sprendžia, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą nesilaikydama Vietos savivaldos įstatyme
nustatytos tvarkos (Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 ir 6 dalių reikalavimų), todėl byla pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Širvintų
rajono savivaldybės tarybos narys K. P. sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu,
120 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 121 straipsnio 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Nutraukti administracinę bylą pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos prašymą
pateikti išvadą, ar Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys K. P. sulaužė priesaiką ir
nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Nutartis neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės
viešojo administravimo srityje
3.1. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
3.1.1. Dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo siekiant įrodyti prekių išvežimo iš
Europos Sąjungos muitų teritorijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčių
tikslais
Taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 56 straipsnio 1 dalies nuostatas tinkamu pirminiu ir pagrindiniu įrodymu, jog prekės buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos, yra kompetentingos eksporto muitinės patvirtinimas apie prekių išvežimo faktą
(28 punktas).
Mokesčių administratorius, norėdamas paneigti kompetentingos muitinės įstaigos
sprendimą dėl tinkamo negrįžtamojo eksporto procedūros užbaigimo, privalėjo, be kita
ko, vadovaudamasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi (2009 m.
birželio 23 d. įstatymo Nr. XI-317 redakcija), surinkti įrodymus, leidžiančius neabejotinai paneigti eksporto deklaracijų (muitinės įstaigų sprendimų) pagrįstumą (teisingumą)
(31 punktas).
Administracinė byla Nr. A-3010-438/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04993-2015-6
Procesinio sprendimo kategorija 12.15.3.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. vasario 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos
pirmininkas),
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Narbuntas ir sūnus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Narbuntas ir sūnus“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Narbuntas ir sūnus“ (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. spalio 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Kauno
AVMI) 2015 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. (04.7.1)-FR0682-441; 2) panaikinti Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. 69-113; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 1–10, 149–155).
1.1. Skunde nurodė, kad nesutinka su Kauno AVMI ir Inspekcijos nuomone, kad
nėra pakankamų įrodymų dėl parduotų prekių išgabenimo už Europos Sąjungos teritorijos ribų, t. y. dėl pagrindo taikyti 0 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM)
tarifą. Mano, kad jam buvo nepagrįstai priskaičiuotas mokėtinas 19 525,31 Eur PVM.
1.2. Paaiškino, kad Estijos muitinės informacijos centras 2015 m. rugpjūčio
12 d. elektroniniu pranešimu informavo, kad eksporto procedūra pagal elektroninę
2009 m. liepos 20 d. deklaraciją Nr. 09LTKA1000EK000AD8 užbaigta 2009 m. liepos
21 d. popieriniu būdu. Analogiška situacija buvo ir dėl 2009 m. spalio 7 d. deklaracijos
Nr. 09LTKA1000EK003FC8 (užbaigta 2009 m. spalio 9 d.). Taigi prekės, nurodytos šiose deklaracijose, Kauno teritorinės muitinės buvo pripažintos išgabentomis iš Bendrijos
muitų teritorijos. Apie tai pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 24 d. pranešimu informavo tiek
Kauno AVMI, tiek ir Inspekciją.
1.3.
Pasak
pareiškėjo,
eksporto
procedūra
pagal
deklaraciją
Nr. 10LTKA1000EK001D17 nebuvo baigta tik dėl techninės klaidos, tačiau krovinys buvo išvežtas už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Sienos kirtimo faktą patvirtino
Lenkijos muitinė. Kita vertus, pareiškėjas nurodė, jog yra pasirengęs už prekes, eksportuotas pagal minėtą deklaraciją, sumokėti PVM.
1.4. Paaiškino, kad prekių pirkimo–pardavimo sandoris su JAV bendrove Assolt
Taum Corp (toliau – JAV bendrovė) įvyko, nors už prekes bankiniais pavedimais pinigus
(331 883,13 Lt) sumokėjo ne pati bendrovė, o JAV bendrovės vardu fiziniai asmenys. Be
to, 2015 m. gegužės 29 d. iš JAV bendrovės buvo gautas patvirtinimas, kad pirktos prekės
buvo gautos.
1.5. Pažymėjo, kad nėra reikalaujama turėti visus Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM įstatymas) 56 straipsnio komentare nurodytus prekių eksportą patvirtinančius dokumentus. Svarbu, kad dokumentų visuma leistų daryti išvadą, kad prekės buvo išgabentos iš šalies. Be to, manė, kad Kauno AVMI ir
Inspekcija piktnaudžiauja, nes nei viena šių institucijų pareiškėjui nenurodė, kokie įrodymai būtų pakankami, kad pripažinti prekių išgabenimą.
1.6. Pažymėjo, kad mokestinio tyrimo metu pareiškėjas maksimaliai stengėsi pateikti visą būtiną informaciją apie eksportą prekių, parduotų pagal 2009 m. liepos
13 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. NRB-0900003, 2009 m. spalio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą
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Nr. NRB-0900006 bei 2010 m. vasario 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. NRB-1000001.
2. Atsakovas Inspekcija atsiliepime su pareiškėjo argumentais nesutiko ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (I t., b. l. 160 ir 161).
2.1. Paaiškino, kad pareiškėjas nepateikė importo deklaracijų ar kitokio patvirtinimo, kad prekės kirto Europos Sąjungos sieną, pareiškėjo pateiktuose važtaraščiuose
nėra prekių gavėjo žymų, pareiškėjas nepateikė įrodymų dėl prekių tiekimo – užsakymų,
sutarčių, neįvardijo atstovų, su kuriais buvo bendrauta, PVM sąskaitose faktūrose nėra
įrašytas pirkėjo atstovas, pateikti patvirtinimai dėl apmokėjimo nepasirašyti (nenurodytas pasirašiusio vadybininko vardas ir pavardė), vienas iš mokėjimų atlikęs fizinis asmuo
nenurodytas patvirtinimuose dėl atsiskaitymo.
2.2. Paaiškino, kad pareiškėjo pateikti Kauno muitinės 2015 m. rugpjūčio 13 d.
sprendimai yra tik vieni iš įrodymų, o mokesčių administratorius sistemiškai vertina visų
įrodymų visumą. Inspekcija nurodė, kad pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina
prekių išgabenimo.
3. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI atsiliepimo į pareiškėjo skundą
nepateikė.
II.
4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą (III t., b. l. 138–143).
5. Teismas nustatė, kad Kauno AVMI atliko pareiškėjo PVM mokėjimo 2009–
2010 m. mokestinį patikrinimą ir 2015 m. balandžio 30 d. patikrinimo aktu konstatavo,
kad pareiškėjas, pažeisdamas PVM įstatymo 41 straipsnio ir 56 straipsnio nuostatas, nepagrįstai taikė 0 proc. PVM tarifą iš Lietuvos Respublikos neišgabentoms prekėms, nurodytoms 2009 m. liepos 13 d., 2009 m. spalio 6 d. ir 2010 m. vasario 1 d. PVM sąskaitose
faktūrose.
6. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pateiktų dokumentų visuma nėra pakankama nustatyti realios prekių išvežimo iš Europos Sąjungos teritorijos aplinkybių loginės
sekos. Pareiškėjas nenurodė su kokiais konkrečiai JAV bendrovės atstovais tarėsi dėl prekių pardavimo. Kaip svarbią aplinkybę teismas vertino ir tai, kad pareiškėjas, susitaręs dėl
didelės vertės prekių pardavimo JAV bendrovei, rašytinės sutarties su ja nesudarė, pareiškėjo išrašytose PVM sąskaitose faktūrose JAV bendrovės atstovas nenurodytas, sąskaitos
pirkėjo nėra pasirašytos, pareiškėjo pateikti prekių transportavimo dokumentai nepatvirtina prekių išvežimo iš Europos Sąjungos teritorijos.
7. Teismas taip pat konstatavo, kad tarptautiniuose krovinių gabenimo važtaraščiuose (toliau – ir CMR) nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad prekės iš Kaune esančio eksporto sandėlio buvo faktiškai išvežtos į Rusijos ir Ukrainos teritoriją ir pristatytos
šiose valstybėse esantiems prekių gavėjams. Pasak teismo, JAV bendrovės 2015 m. gegužės 29 d. patvirtinimas, kad prekės buvo pristatytos jų gavėjui Rusijoje ir Ukrainoje,
nesant kitų tiesiogiai išvežimo aplinkybes patvirtinančių duomenų, negali būti laikomas
pakankamu prekių išvežimo įrodymu, tuo labiau, kad šiame patvirtinime nėra nurodyta, nei kada, nei kokių asmenų buvo vykdomas vežimas, nei kokiems konkretiems asmenims prekės buvo pristatytos, be to, šis patvirtinimas sudarytas jau mokesčių administratoriui surašius patikrinimo aktą.
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8. Teismas padarė išvadą, kad mokesčių administratorius pagrįstai atsižvelgė į
aplinkybes, susijusias su apmokėjimu už aptariamas prekes. Mokestinio patikrinimo
metu duomenų apie tai, kokiu teisiniu pagrindu šie asmenys mokėjo už kitam juridiniam
asmeniui parduodamas prekes, nebuvo pateikta. Kad pareiškėjo gautos piniginės lėšos iš
fizinių asmenų yra apmokėjimas už prekes, nurodyta tik JAV bendrovės patvirtinimuose,
tačiau juos pirkėjo vardu pasirašęs konkretus asmuo (vardas, pavardė) nenurodytas.
9. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi atsakovo nurodyta Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2014 m. birželio19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A6021547/2014 ir šioje nutartyje nurodyta teismų praktika, kad mokesčių mokėtojas, siekdamas įrodyti, kad prekės tikrai buvo išvežtos iš šalies teritorijos, paprastai turėtų pateikti
įrodymus, pradedant nuo dokumentų, susijusių su išvežimo procedūra, baigiant patvirtinimu apie rezidentą (tai gali būti prekių gabenimo dokumentai, transporto priemonių
rūšių įvardijimas bei jų identifikaciniai duomenys, asmenų, kurie išgabeno prekes, identifikaciniai duomenys ir pan.). Pirmosios instancijos teismas, kaip ir atsakovas, rėmėsi minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nurodytu motyvu, kad vien
aplinkybė, jog mokesčių mokėtojas pateikė eksporto deklaracijas, paprastai nelaikoma
pakankama pripažinti faktui, jog mokesčių mokėtojas elgėsi rūpestingai bei sąžiningai.
10. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, būdamas apdairus ir rūpestingas teisinių
santykių dalyvis, norėdamas pasinaudoti teise taikyti 0 proc. PVM tarifą, žinodamas savo
pareigą turėti dokumentus, įrodančius, kad prekės išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos, privalėjo užsitikrinti tokių dokumentų gavimą, tačiau to nepadarė.
III.
11. Pareiškėjas UAB „Narbuntas ir sūnus“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 11 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti (III t., b. l. 146–156).
Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal dokumentus, esančius byloje.
11.1. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kurie
buvo nurodyti skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai atkreipia dėmesį, kad
identiškų prekių pardavimas JAV bendrovei buvo vykdytas ir anksčiau, tačiau jokių pažeidimų PVM 0 proc. tarifo taikymo atžvilgiu analogiškomis sąlygomis eksportuojant tokias pačias prekes nustatyta nebuvo.
11.2. Atkreipia dėmesį, kad, jo žiniomis, Kauno AVMI patikrinimą pradėjo gavusi duomenis iš Kauno teritorinės muitinės apie neužbaigtas eksporto deklaracijas, tačiau
į vėliau gautus Kauno teritorinės muitinės patvirtinimus apie užbaigtas eksporto deklaracijas (prekių išgabenimą iš Bendrijos muitų teritorijos) mokesčių administratorius
neatsižvelgė.
11.3. Nurodo, kad nuo eksporto procedūros pagal deklaraciją
Nr. 10LTKA1000EK001D17 praėjo daug laiko, pareiškėjas neturi galimybės gauti minėtos deklaracijos užbaigimo faktą patvirtinančių dokumentų ir yra pasirengęs sumokėti
parduotų prekių, išgabentų iš Europos Sąjungos teritorijos su minėta deklaracija, PVM
sumą. Taip pat pažymi, kad jam nepavyko gauti Rusijos importo deklaracijų, tačiau mokesčių administratorius taip pat nepamėgino jų gauti, pasinaudodamas PVM įstatymo
56 straipsnio 5 dalimi.
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12. Atsakovas Inspekcija atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo apeliaciniu skundu
nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (III t., b. l. 161–164). Atsiliepimą į apeliacinį
skundą atsakovas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti atsiliepime į pareiškėjo skundą, be kita ko, akcentuodamas, kad užbaigtų eksporto deklaracijų
pateikimas nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis realų prekių eksportą.
13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį
skundą teismui nepateikė.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
14. Pagal pareiškėjo apeliacinį skundą byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d. Todėl, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo
įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII-2399) 8 straipsnio 2 dalimi, ši administracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki 2016 m. liepos 1 d.
15. Byloje nagrinėjamas mokestinis ginčas kilo dėl Kauno AVMI 2015 m. liepos
7 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (04.7.1)-FR0682-441 (toliau – ir
Sprendimas) ir jį patvirtinusių Inspekcijos 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 69113 bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo.
Skundžiamu sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo buvo papildomai apskaičiuota ir
nurodyta sumokėti PVM bei su juo susijusias sumas už 2009–2010 metais vykdytus tiekimus, konkrečiai: (1) per Estiją vykdytus tiekimus į Rusiją pagal 2009 m. liepos 13 d. PVM
sąskaitą faktūrą Nr. NRB 0900003 ir 2009 m. spalio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. NRB
0900006 bei, atitinkamai, elektronines eksporto deklaracijas Nr. 09LTKA1000EK000AD8
ir Nr. 09LTKA1000EK003FC8 (toliau – Tiekimai per Estiją); (2) per Lenkiją vykdytą tiekimą į Ukrainą pagal 2010 m. vasario 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. NRB 1000001 bei
elektroninę eksporto deklaraciją Nr. 10LTKA1000EK001D17 (toliau – Tiekimas per
Lenkiją).
16. Pareiškėjas, remdamasis PVM įstatymo 41 straipsniu (toliau tekste remiamasi
2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) šiuos tiekimus apmokestino taikydamas 0 proc. PVM tarifą. Vietos mokesčių administratorius tikrinamu Sprendimu atsisakė pripažinti pareiškėjo teisę į ginčo tiekimų apmokestinimą taikant minėtą tarifą.
17. Analizuojant 2015 m. balandžio 30 d. patikrinimo akto FR0680-281 ir jį patvirtinusio Sprendimo turinį matyti, jog viešojo administravimo subjektas tokį savo vertinimą iš esmės grindė vienintele aplinkybe, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų (neįrodė), kad prekės buvo fiziškai išvežtos (eksportuotos) už Europos Sąjungos teritorijos ribų.
Centrinis mokesčių administratorius (atsakovas) taip pat išimtinai vertino, jog pareiškėjas neįrodė realaus prekių išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos fakto, kad galėtų
remtis PVM įstatymo 41 straipsnyje numatyta apmokestinimo išimtimi (taikyti 0 proc.
PVM tarifą).
18. Šiuo klausimu PVM įstatymo 56 straipsnio 1 dalis (toliau tekste remiamasi
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2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) įtvirtino, kad „PVM mokėtojas, pritaikęs 0 procentų PVM tarifą pagal šio Įstatymo 41 straipsnį, privalo turėti dokumentus,
įrodančius, kad prekės išgabentos iš Europos Bendrijų teritorijos <...>“. To paties straipsnio 4 dalis (2009 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XI-317 redakcija), kuria taip pat rėmėsi
mokesčių administratorius, įtvirtina, kad, „nepaisant kitų šio straipsnio nuostatų, mokesčio administratorius <...> turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus papildomus įrodymus
0 procentų PVM tarifo pritaikymo pagrįstumui įvertinti. Kai PVM mokėtojas negali įrodyti, kad prekių tiekimui <...> 0 procentų PVM tarifas pritaikytas pagrįstai, toks prekių
tiekimas <...> apmokestinamas taikant standartinį PVM tarifą arba lengvatinį PVM tarifą, jeigu jis šioms prekėms arba paslaugoms nustatytas“.
19. Taigi nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl 0 proc. PVM tarifą prekių tiekimui pagal PVM įstatymo 41 straipsnį pritaikiusio apmokestinamojo asmens (pareiškėjo) pareigos įrodyti aptariamą faktinį prekių išgabenimą.
V.
20. Prieš pasisakant dėl cituotų PVM įstatymo 56 straipsnio nuostatų taikymo
nagrinėjamoje byloje primintina, kad ginčo teisiniams santykiams taikytinu PVM įstatymu į nacionalinę teisę, be kita ko, yra perkeliama 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, su paskutiniais
pakeitimais, atliktais Direktyva 2009/69/ES (toliau – ir PVM direktyva; PVM įstatymo
2 priedo 7 d. (2007 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. X-1322 redakcija), todėl nacionalinės teisės normos aiškintinos bei taikytinos kuo labiau atsižvelgdami į direktyvos tekstą ir į jos tikslą (pvz., žr. Teisingumo Teismo 1990 m. lapkričio 13 d. sprendimo byloje
Marleasing, C-106/89, 8 p., 2004 m. spalio 5 d. sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt.,
C-397/01–C-403/01, 113 p.). Aktuali ir susijusi Teisingumo Teismo praktika aiškinant
atitinkamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
21. Ginčo mokestinių santykių kvalifikavimo aspektu atkreiptinas dėmesys į tai,
kad tiek vietos mokesčių administratorius, tiek mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos
sprendimuose nurodė PVM įstatymo 41 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad, „jeigu šiame
skyriuje nenustatyta kitaip, tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 procentų PVM
tarifą, jeigu jas tiekėjas ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš Europos Bendrijų teritorijos“. Tačiau tiek mokestinio patikrinimo, sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo
bei mokestinio ginčo nagrinėjimo metu nebuvo ginčo dėl faktinės aplinkybės, jog prekių
išgabenimą (vežimą) iš Lietuvos vykdė (organizavo) pirkėjas (jo vardu (užsakymu, sąskaita) veikę asmenys). Todėl aktuali tampa to paties straipsnio 2 dalis, numatanti, kad,
„jeigu šiame skyriuje nenustatyta kitaip, tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, jeigu jas pirkėjas, įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturintis šalies
teritorijoje padalinio, ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš Europos Bendrijų teritorijos <...>“.
22. Šia nuostata iš esmės pažodžiui į nacionalinę teisę yra perkeliamas PVM direktyvos 146 straipsnio 1 dalies b punktas, kurį aiškindamas Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad iš šio punkto ir, be kita ko, iš vartojamo žodžio „išsiųstų“ matyti, kad prekė eksportuojama ir tiekimas eksportui neapmokestinamas, tik kai pirkėjui perduodama teisė
disponuoti prekėmis kaip savo, o tiekėjas nustato, kad šios prekės buvo išsiųstos ar išga234
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bentos už Sąjungos ribų ir kad po šio išsiuntimo ar išgabenimo jų fiziškai neliko Sąjungos
teritorijoje. Kai tenkinamos Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos eksporto neapmokestinimo sąlygos, t. y., be kita ko, kad atitinkamos prekės būtų
išgabentos iš Sąjungos muitų teritorijos, toks tiekimas neturi būti apmokestinamas PVM
(žr. Teisingumo Teismo 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo byloje BDV Hungary trading,
C-563/12, 24 ir 40 p.). Svarbu paminėti ir tai, kad PVM direktyvos 146 straipsnis susijęs su eksporto sandorių už Europos Sąjungos ribų neapmokestinimu PVM. Tarptautinės
prekybos atveju tokiu neapmokestinimu siekiama laikytis principo, pagal kurį atitinkamos prekės ir paslaugos apmokestinamos jų paskirties vietoje. Bet koks eksportas ar
jam prilyginamas sandoris turi būti neapmokestinamas PVM, kad būtų užtikrinta, jog
nagrinėjamas sandoris bus apmokestinamas tik atitinkamų prekių vartojimo vietoje (žr. Teisingumo Teismo 2017 m. birželio 29 d. sprendimo byloje „L.Č.“ IK, C-288/16,
18 punktą ir jame nurodytą praktiką).
23. Taigi tiekėjas turi nustatyti, kad atitinkamos prekės buvo išsiųstos ar išgabentos
už Sąjungos ribų ir kad po šio išsiuntimo ar išgabenimo jų fiziškai neliko Sąjungos teritorijoje. Tačiau PVM direktyvoje nėra nurodyta, kokių veiksmų tiekėjas (apmokestinamasis
asmuo) privalo imtis bei kokius dokumentus turėti, siekdamas įrodyti, jog prekės iš tiesų
buvo eksportuotos.
24. Šiuo aspektu primintina, kad Teisingumo Teismas ne kartą yra akcentavęs,
jog, nesant atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, pareigos, tenkančios apmokestinamajam asmeniui įrodymų srityje, turi būti nustatomos remiantis aiškiai šiuo
atžvilgiu nacionalinėje teisėje ir įprastoje praktikoje, nustatytoje panašiems sandoriams,
numatytomis sąlygomis. Pagal teisinio saugumo principą reikalaujama, kad apmokestinamieji asmenys žinotų savo mokestinius įsipareigojimus prieš sudarydami sandorį
(šiuo klausimu pagal analogiją žr. Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo
byloje Mecsek-Gabona, C-273/11. 36, 38 ir 39 p.; 2014 m. spalio 9 d. sprendimo byloje Traum, C-492/13, 30–34 p.). Taikant šį principą reikalaujama, viena vertus, kad teisės
normos būtų aiškios ir tikslios, o kita vertus, kad teisės subjektai numatytų jų taikymą
(Teisingumo Teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo byloje Plantanol, C-201/08, 46 p.).
25. Tai reiškia, kad Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos mokesčių įstatymuose (juos įgyvendinančiuose norminiuose teisės aktuose) nesant aiškiai nurodytų
(įvardintų) įrodymų (dokumentų), kuriuos turi turėti apmokestinamieji asmenys (PVM
mokėtojai), siekiantys įrodyti prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos, ši aplinkybė (faktinis išvežimas) įrodinėtina konkrečių tiekimo sandorių įprastoje praktikoje apmokestinamojo asmens (paprastai) turimais prekių išgabenimą patvirtinančiais dokumentais (šiuo klausimu pagal analogiją taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1477-438/2017; išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A516602/2017). Vertinant priešingai apmokestinamojo asmens padėtis tampa nesaugi dėl
galimybės neapmokestinti prekių eksporto arba būtinybės įskaičiuoti PVM į pardavimo kainą (Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt.,
C-409/04, 49 ir 51 p.).
26. Nėra ginčo dėl to, kad aptariamos prekės į trečiąsias šalis buvo gabenamos
įforminus negrąžinamojo eksporto muitinės procedūrą, kurios vykdytoju buvo pareiškėjas. Kadangi mokestinis ginčas išimtinai yra kilęs dėl šių prekių faktinio išgabenimo,
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t. y. realaus prekių eksporto, aptariamu atveju aktualiomis, be kita ko, tampa su muitinės veikla susijusius teisinius santykius reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai – 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos
muitinės kodeksą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1791/2006 (toliau – ir Muitinės kodeksas), bei 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, su paskutiniais pakeitimais, atliktais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 414/2009 (toliau – ir Įgyvendinimo reglamentas).
27. Muitinės kodekso 161 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad, išskyrus tam tikrus
atvejus, kurie nagrinėjamu atveju nėra aktualūs, tik įforminus eksporto procedūrą leidžiama Bendrijos prekes išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos. Šiuo tikslu atitinkamai
muitinės įstaigai pateikiama nustatytos formos ir turinio eksporto deklaracija (Muitinės
kodekso 161 str. 5 d.). Skirtingai nei tiekimo Bendrijos viduje atveju, išorinės Europos
Sąjungos sienos yra kontroliuojamos, eksporto muitinės procedūros atliekamos prekėms
esant muitinės priežiūroje, o fizinio prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos priežiūrą vykdo išvežimo muitinės įstaiga (Įgyvendinimo reglamento 793a str. 1 d., 796d str.
1 d.). Pagal bendrą taisyklę, remdamasi pastarosios (išvežimo) muitinės įstaigos pateikta
informacija arba pagal savo vertinimą, būtent eksporto muitinės įstaiga patvirtina prekių
išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos faktą (ginčui aktualaus Įgyvendinimo reglamento
796e str.).
28. Atitinkamai spręstina, kad taikant PVM įstatymo 56 straipsnio 1 dalies nuostatas tinkamu pirminiu ir pagrindiniu įrodymu, jog prekės buvo išgabentos iš Europos
Sąjungos teritorijos, ir yra kompetentingos eksporto muitinės patvirtinimas apie prekių
išvežimo faktą. Šiuo aspektu, kiek tai susiję su Tiekimais per Estiją, Kauno teritorinė
muitinė 2015 m. rugpjūčio 13 d. priėmė sprendimus Nr. 1KP-376 ir 1KP-377 dėl prekių pripažinimo išgabentomis iš Bendrijos muitų teritorijos, kuriais, be kita ko, remiantis
Estijos kompetentingų institucijų pateikta informacija bei vadovaujantis Įgyvendinimo
reglamento 796e straipsnio 1 dalies b punktu, buvo pripažinta, kad šių tiekimų prekės
buvo išgabentos iš Bendrijos muitų teritorijos bei nutarta užbaigti šių prekių negrąžinamojo eksporto muitinės procedūras.
29. Esant eksporto muitinės patvirtinimui dėl minėtų prekių išgabenimo iš
Europos Sąjungos teritorijos fakto bei atsižvelgiant į minėtą vertinimą dėl muitinės įstaigų atliekamos faktinio prekių išgabenimo kontrolės, nagrinėjamu atveju pripažintina,
kad apeliantas įvykdė pirminę jam tenkančią ir PVM įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą turėti prekių išgabenimą patvirtinančius dokumentus, kiek tai susiję su
Tiekimais per Estiją.
30. Šio vertinimo, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje,
savaime negali paneigti vietos mokesčių administratoriaus bei mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų argumentai dėl su aptariamu tiekimu susijusių CMR važtaraščių trūkumų (prekes priėmusio asmens (gavėjo) žymų nebuvimas, t. y., kad 24 laukelyje – krovinys
gautas – nėra prekes priėmusio asmens parašo, spaudo). Be to, prekių išgabenimo faktas,
dėl kurio (ne)pripažinimo išimtinai yra kilęs šis mokestinis ginčas, yra objektyvi aplinkybė, kurios egzistavimas tiesiogiai nepriklauso nuo to, kad mokesčių mokėtojas nesudarė
su įgijėju sutarčių, galbūt nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nesurūpino savo veiklos partnerio ir jį atstovaujančių asmenų identifikavimu. Galiausiai reikalavimas tiekėjui
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visada turėti bei pateikti importo valstybės (ginčo atveju – Rusijos, Ukrainos) kompetentingų institucijų patvirtinimus apie prekių importą nėra numatytas teisės aktuose; tokių
dokumentų turėjimas akivaizdžiai nėra įprastas PVM įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.
31. Mokesčių administratorius, norėdamas paneigti kompetentingos muitinės įstaigos sprendimą dėl tinkamo negrįžtamojo eksporto procedūros užbaigimo, privalėjo,
be kita ko, vadovaudamasis PVM įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi (2009 m. birželio 23 d.
įstatymo Nr. XI-317 redakcija), surinkti įrodymus, leidžiančius neabejotinai paneigti eksporto deklaracijų (muitinės įstaigų sprendimų) pagrįstumą (teisingumą).
32. Tokios pozicijos ne tik, kad nepaneigia, bet ir ją patvirtina Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6021547/2014, kurią selektyviai ir akivaizdžiai klaidingai rėmėsi centrinis mokesčių administratorius bei pirmosios instancijos teismas. Iš tiesų, kaip matyti iš šios nutarties turinio, eksporto deklaracijos teisingumas buvo paneigtas mokestinio patikrinimo metu
mokesčių administratoriaus bei kitų (teisėsaugos) institucijų surinktais priešpriešiniais,
tinkamais ir pakankamais įrodymais. Tačiau nagrinėjamu atveju tokių įrodymų mokesčių
administratorius net nerinko, iš esmės ir išimtinai apsiribojo klaidingu vertinimu, kad
pareiškėjas neįvykdė jam tenkančios įrodinėjimo naštos.
33. Apibendrinus išdėstytą konstatuotina, kad, kiek tai susiję su Tiekimais per
Estiją, pareiškėjas įvykdė PVM įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje jam tenkančią dokumentų (įrodymų) dėl prekių išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos pateikimo pareigą.
Kadangi mokesčių administratorius nesurinko jokių įrodymų, galinčių paneigti pareiškėjo pateiktų eksporto faktą patvirtinančių dokumentų pagrįstumą, spręstina, jog nebuvo įvykdytą Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga
pagrįsti papildomai apskaičiuotą PVM ir su juo susijusias sumas (baudą ir delspinigius).
Atitinkamai ginčijamas vietos mokesčių administratoriaus Sprendimas ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų sprendimai dalyje dėl prekių Tiekimų per Estiją apmokestinimo PVM yra naikintini.
VI.
34. Kita vertus, teisėjų kolegija, nekartodama tų pačių argumentų, sutinka su vietos mokesčių administratoriaus ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų vertinimu, kad
Tiekimo per Lenkiją atvejų pareiškėjas neįrodė (nepateikė įrodymų, kurių pagrįstai gali
būti iš jo reikalaujama), jog ginčo prekės buvo išvežtos už Europos Sąjungos teritorijos ribų.
35. Iš tiesų dėl šio tiekimo pareiškėjas, kaip eksportuotojas Muitinės kodekso ir Įgyvendinimo reglamento prasme, nepateikė eksporto muitinės patvirtinimo apie
prekių išgabenimo iš Bendrijos muitų teritorijos faktą. Sutiktina, kad tokio dokumento nepateikimas, ypač atsižvelgiant į šios Nutarties 22 punkte nurodytą Teisingumo
Teismo praktiką, savaime nepaneigia teisės į eksporto neapmokestinimą (apmokestinimą taikant 0 proc. PVM tarifą), jei yra kitų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtina prekių išgabenimo faktą. Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių (tinkamų)
Įgyvendinimo reglamento 796da straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų; CMR važtaraščio trūkumai neleidžia patvirtinti prekių išgabenimo fakto); antriniai (netiesioginiai)
pareiškėjo teikti įrodymai, be kita ko, juos vertinant pagal Administracinių bylų teise237
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nos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje numatytas proceso taisykles, taip pat nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti faktinį prekių išvežimą, ypač atsižvelgiant į kompetentingos išvežimo valstybės narės (Lenkijos) muitinės įstaigos pateiktą informaciją, jog ginčo
prekių eksporto deklaracija šiai įstaigai iš viso nebuvo pateikta, kai pareiškėjo nurodoma transporto priemonė, kurioje jo teigimu buvo gabenamos aptariamos prekės, vyko
eksporto kryptimi.
36. Todėl pripažintina, kad vietos mokesčių administratorius Tiekimo per Lenkiją
atveju pareiškėjui mokėtiną PVM apskaičiavo pagrįstai; šio mokesčio baudą, ypač atsižvelgiant į pareiškėjui, kaip eksportuotojui, tenkančią atsakomybę už tinkamą muitinės
procedūros įvykdymą, yra tinkama; nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo atleisti
pareiškėjo nuo su šiuo tiekimu susijusios baudos ir (ar) delspinigių, be kita ko, atsižvelgiant į tai, jog nėra tenkinamas Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 2 dalyje numatytas reikalavimas („nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir
(arba) priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas šio Įstatymo nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas“).
37. Atitinkamai vietos mokesčių administratoriaus ir mokestinį ginčą nagrinėjusių
institucijų sprendimai dalyje dėl Tiekimo per Lenkiją paliekami nepakeisti, apeliacinis
skundas šioje dalyje atmetamas kaip nepagrįstas.
VII.
38. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų
atlyginimą. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas
Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 6 d.).
39. Pareiškėjo skundas iš dalies yra tenkinamas, todėl jam pripažintina teisė į su
bylos nagrinėjimu susijusios išlaidų dalies, proporcingos patenkintų skundo reikalavimų daliai, atlyginimą. Byloje yra dokumentai dėl žyminio mokesčio sumokėjimo –
28 Eur paduodant skundą pirmosios instancijos teismui ir 14 Eur paduodant apeliacinį
skundą. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui taip pat pateikė jam suteiktų teisinių
paslaugų išlaidas patvirtinantį pinigų priėmimo kvitą (Serija LAT Nr. 732807) 2000 Eur
sumai bei šias išlaidas detalizuojančią Ataskaitą už suteiktas teisines paslaugas. Vertinant
šią ataskaitą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio
už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir
Rekomendacijos) 8 punkto kontekste matyti, kad priteistinas atstovavimo išlaidas pirmosios instancijos teisme iš esmės sudarė skundo centriniam mokesčių administratoriui,
kaip ikiteisminei institucijai, rengimas (319 Eur) bei skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui rengimas (434,00 Eur). Kitos ataskaitoje nurodytos išlaidos yra susijusios su pareiškėjo, kaip ginčo prekių eksportuotojo, pareigų vykdymu, o abstrakčiai
nurodytos „dokumentų analizės“ išlaidos nėra detalizuotos, todėl visos šios išlaidos nevertintinos sprendžiant klausimą dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio.
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40. Atitinkamai, atsižvelgiant į tenkintus pareiškėjo reikalavimus bei remiantis inter alia Rekomendacijų 2 punkte numatytais kriterijais ir 8 punkte numatytais maksimaliais dydžiais, nagrinėjamu atveju pareiškėjo naudai priteistina 510 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Narbuntas ir sūnus“ apeliacinį skundą
tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą pakeisti ir šio teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Narbuntas ir sūnus“ skundą tenkinti
iš dalies.
Panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. liepos 7 d.
sprendimo Nr. (04.7.1)-FR0682-441 ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 69-113 dalis,
kuriomis pareiškėjui apskaičiuota ir nurodyta sumokėti pridėtinės vertės mokestį, šio
mokesčio delspinigius bei skirta bauda už tiekimus pagal 2009 m. liepos 20 d. eksporto deklaraciją Nr. 09LTKA1000EK000AD8 ir 2009 m. spalio 7 d. eksporto deklaraciją
Nr. 09LTKA1000EK003FC8.
Likusią pareiškėjo skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.“
Priteisti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Narbuntas ir sūnus“ naudai iš
atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 510 Eur (penki šimtai dešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų.
Nutartis neskundžiama.

3.2. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
3.2.1. Dėl pareigos sudaryti galimybę valstybės tarnautojui, įtariamam tarnybinio
nusižengimo padarymu, pateikti rašytinį paaiškinimą
Dėl pareigos aiškiai suformuluoti kaltinimą valstybės tarnautojui, įtariamam
tarnybinio nusižengimo padarymu
Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių (toliau – Taisyklės) 8 punktas, jį sistemiškai
vertinant Taisyklių ir Valstybės tarnybos įstatymo kontekste, aiškintinas kaip įpareigojantis už įstaigos personalo tvarkymą atsakingą asmenį arba kitą tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotą valstybės tarnautoją (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisiją)
pranešime apie tarnybinį nusižengimą nurodyti, iki kada valstybės tarnautojas, įtariamas
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padaręs tarnybinį nusižengimą, gali pateikti rašytinį paaiškinimą dėl nurodyto tarnybinio
nusižengimo (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) ir objektyviai sudaryti galimybę jam tokį
paaiškinimą pateikti. Taisyklių 8 punkte vartojami žodžiai „gali pateikti“ aiškintini kaip
suponuojantys valstybės tarnautojo teisę pateikti tokį paaiškinimą, tačiau ne už įstaigos
personalo tvarkymą atsakingo asmens arba kito tarnybinį nusižengimą tirti įgalioto valstybės tarnautojo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijos) pasirinkimą,
sprendžiant dėl tarnybinio nusižengimo padarymu įtariamo valstybės tarnautojo teisės
pateikti tokį paaiškinimą (49 punktas).
Kitos viešojo administravimo įstaigos ar institucijos raštu pateikta informacija dėl
galimo valstybės tarnautojo tarnybinio nusižengimo tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūroje negali būti vertinama kaip dokumentas, pakeičiantis Taisyklių 7 punkte numatytą pranešimą apie tarnybinį nusižengimą. Būtent už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui arba kitam tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotam valstybės tarnautojui
(Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijai) kyla pareiga išsiaiškinti, kokios
viešojo administravimo įstaigos ar institucijos pateiktoje informacijoje dėl galimo tarnybinio nusižengimo nurodytos aplinkybės gali turėti tarnybinio nusižengimo požymių, ir
aiškiai suformuluoti kaltinimą valstybės tarnautojui, įtariamam padariusį tarnybinį nusižengimą, nurodant konkretų tarnybinį nusižengimą ir aplinkybes (veikas (veiksmus ar neveikimą), kuriomis buvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys šio valstybės tarnautojo
pareigas, nustatytas įstatymais, detalizuotas pareigybės aprašyme) (52 punktas).
Administracinė byla Nr. A-3008-662/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01061-2017-1
Procesinio sprendimo kategorijos: 21.2; 21.3.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. vasario 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto, Stasio Gagio, Dalios
Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2017 m. birželio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. Z.
skundą atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl
įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas D. Z. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos (toliau – ir atsakovas, Direkcija) direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymą
Nr. K-63 „Dėl D. Z. atleidimo iš valstybės tarnybos“ (toliau – ir Įsakymas); 2) grąžinti
pareiškėją į valstybės tarnybą – Direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigas; 3) priteisti
vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo dieną nuo
atleidimo iš darbo dienos (2017 m. kovo 6 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
2. Pareiškėjo nuomone, Įsakymas buvo priimtas iš esmės pažeidžiant pagrindines procedūrines taisykles, galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo apskritai netyrus, visą
procedūrą atlikus ir sprendimą dėl jo atleidimo iš tarnybos priėmus vos per vieną dieną.
Pareiškėjas teigė, kad Direkcijos vadovas, 2017 m. kovo 6 d. iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos gavęs Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir
STT) 2017 m. vasario 17 d. raštą Nr. 4-01-1353 (toliau – ir Raštas) apie pareiškėjo galbūt padarytas ir daromas korupcinio pobūdžio neteisėtas veikas, turinčias tarnybinio
nusižengimo požymių, tą pačią dieną sudarė komisiją dėl galimo Direkcijos direktoriaus
pavaduotojo D. Z. galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo (toliau – ir Komisija), ši tą
pačią dieną atliko tarnybinį patikrinimą ir priėmė 2017 m. kovo 6 d. išvadą Nr. 6-157
dėl direktoriaus pavaduotojo D. Z. galimo tarnybinio nusižengimo (toliau – ir Išvada).
Direkcijos vadovas, atsižvelgęs į šią išvadą, pareiškėją tą pačią dieną pripažino padariusį
šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir paskyrė griežčiausią tarnybinę nuobaudą – atleidimą
iš tarnybos.
3. Pareiškėjas nurodė, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 7 punktu, komisija per 5 darbo dienas
nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo surašo pranešimą apie tarnybinį
nusižengimą pagal Taisyklių priedą. Pareiškėjo atžvilgiu 2017 m. kovo 6 d. buvo parašytas ir Komisijos pirmininko pasirašytas pranešimas apie galimą tarnybinį nusižengimą
Nr. 6-156 (toliau – ir Pranešimas), tačiau jis, pareiškėjo teigimu, neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų. Pranešimas yra neinformatyvus, jame nenurodomi jokie
jo tariamai padaryti pažeidimai, nenurodoma, kokiais duomenimis remiantis pareiškėjas
yra kaltinimas padaręs tarnybinį pažeidimą. Pranešime apie galimą tarnybinį nusižengimą nesuteikiama informacijos apie konkrečius padarytus pažeidimus, tik nurodoma,
kad iš STT buvo gautas Raštas, ir pareiškėjo prašoma pasiaiškinti, tačiau nepasiūloma per
5 darbo dienas pateikti rašytinį paaiškinimą apie tarnybinį nusižengimą. Pranešime apie
galimą tarnybinį nusižengimą nesuformavus jokio kaltinimo, nepateikus tokius kaltinimus pagrindžiančių duomenų, pareiškėjui nėra aišku, dėl ko jis turėtų gintis ir apie ką
pateikti paaiškinimus. Jam buvo atimta teisė gintis nuo pareikštų kaltinimų. Pareiškėjas
teigė, kad neturėjo teisės teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su tarnybiniu nusi241
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žengimu, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje, pareikšti nušalinimą tarnybinį
nusižengimą tirti įgaliotam valstybės tarnautojui, susipažinti su motyvuota išvada apie
tyrimo rezultatus ir kita tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga, turėti atstovą.
4. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašė priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
5. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui įteiktas Pranešimas atitinka Taisyklių priede nustatytus formos ir turinio reikalavimus. Su Pranešimu jis buvo supažindintas pasirašytinai, atitinkamai jam buvo įteikta visa turima informacija, įskaitant ir STT Raštą,
kuriame buvo detaliai nurodyta, dėl kokių korupcinio pobūdžio veikų buvo kreiptasi į
Direkcijos vadovą ir buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Pranešimas, kurio pagrindas
ir kartu sudėtinė dalis yra STT Raštas, yra aiškus ir informatyvus, nes iš šių dokumentų
turinio pareiškėjas galėjo aiškiai suvokti ir suvokė įtariamo tarnybinio nusižengimo turinį, tai atskleidžia ir išsamus pateiktas jo žodinis paaiškinimas.
6. Atsakovo teigimu, pareiškėjas pasinaudojo teise pateikti paaiškinimą išsamiai
paaiškindamas faktines aplinkybes. Pareiškėjas komisijos nariams išsamiai žodžiu paaiškino rašte nurodomas aplinkybes, nurodė, kad negali komentuoti kitų asmenų pokalbių
apie jį, taip pat faktų, kurių jis nežino, o informacija, susijusi su neteisėto atlygio gavimu ar sprendimų priėmimu UAB „MG Baltic“ ar AB „Kauno tiltai“ naudai, yra neteisinga, nes jam vadovaujant pirkimų komisijai nėra priimtų jokių galutinių sprendimų.
Pareiškėjas pateikdamas paaiškinimus nurodė, kad daugiau neturi ką pasakyti, todėl
skundo teiginys, kad buvo apribota jo galimybė pateikti rašytinius paaiškinimus, yra
nepagrįstas.
7. Direkcija pažymėjo, kad Komisijos Išvadoje nurodytos STT Rašte pateiktos faktinės aplinkybės (jame išsamiai aprašoma veikla, susijusi su tarnybinio nusižengimo padarymu), taip pat įvertinti pareiškėjo paaiškinimai. Išvadoje konstatuota, kad, remiantis
STT Rašte nurodytomis aplinkybėmis, galima teigti, jog pareiškėjas, palaikydamas asmeninius ryšius su jo veiklos sferoje interesų turinčiais privataus verslo atstovais, veikiamas
jų, priimdamas sprendimus ir darydamas įtaką kitų Direkcijos darbuotojų priimamiems
sprendimams, asmeniniais ryšiais ir kita įtaka su juo susietų verslo atstovų atstovaujamų bendrovių naudai veikė priešingai valstybės ir tarnybos interesams, todėl pareiškėjas
padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo (toliau – ir VTĮ) 29 straipsnio 5 dalyje ir 29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktuose.
STT Rašte nurodytų aplinkybių, kurios STT vertinamos kaip korupcinio pobūdžio neteisėtos veikos, atsakovas, nebūdamas kriminalinės žvalgybos subjektas, negalėjo patikrinti
ir (ar) kvestionuoti. Su Išvada pareiškėjas buvo supažindintas pasirašytinai.
8. Atsakovas teigė, kad pareiškėjas nurodydamas, kad neva buvo pažeisti Taisyklių
9 ir 10 punktai, nenurodė, kaip konkrečiai pastarieji pažeidimai pasireiškė, kokiomis teisėmis nebuvo leista ar buvo apribota jam pasinaudoti, todėl šie jo skundo argumentai
vertintini kaip nepagrįsti. Pareiškėjas susipažino su visa informacija, kuria disponavo ir
atsakovo sudarytos Komisijos nariai, nepageidavo teikti ir neteikė jokių jo poziciją pagrindžiančių dokumentų, savo noru ir neribojamas teikė paaiškinimus Komisijai, neprašė daugiau laiko pasinaudoti advokato pagalba, todėl jo teiginiai apie minėtus pažeidimus
yra visiškai deklaratyvūs ir prieštaraujantys jo pozicijai tarnybinio nusižengimo tyrimo
metu. Taisyklių 11 punkte numatytas terminas yra skirtas nustatyti maksimaliai galimą
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tarnybinio nusižengimo tyrimo laiką, konkrečiu atveju jis nebuvo pažeistas, o tai, kad tyrimas užtruko trumpiau nei nustatytas laikotarpis, nereiškia, jog tyrimas nebuvo atliktas.
II.
9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 27 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė ir priteisė atsakovui iš pareiškėjo 1 149,50 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.
10. Teismas pažymėjo, kad byloje ginčas kilo dėl Direkcijos direktoriaus Įsakymo,
kuriuo pareiškėjui skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos, – teisėtumo ir
pagrįstumo.
11. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui įteiktas Pranešimas, teismo nuomone, yra pakankamai aiškus ir nedviprasmiškas. Su Pranešimu pareiškėjas buvo supažindintas pasirašytinai, jam buvo įteikta visa turima informacija, įskaitant ir STT Raštą, kuriame detaliai nurodyta, dėl kokių korupcinio pobūdžio veikų buvo kreiptasi į atsakovo vadovą ir
buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Pranešimas, kurio pagrindas ir kartu sudėtinė dalis buvo STT Raštas, buvo aiškus ir informatyvus, nes iš šių dokumentų turinio pareiškėjas galėjo aiškiai suvokti ir suvokė įtariamo tarnybinio nusižengimo turinį, tai atskleidžia
ir išsamus pateiktas jo žodinis paaiškinimas.
12. Įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatavo, kad tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada, su kuria pasirašytinai buvo supažindintas pareiškėjas, yra motyvuota, išsami
ir objektyvi. Išvadoje nurodytos faktinės aplinkybės, pagrįstos STT surinkta informacija,
leidžia konstatuoti, kad pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą – neteisėtą korupcinio
pobūdžio veiką.
13. Nustatyta, kad pareiškėjas susipažino su visa informacija, kuria disponavo ir
atsakovo sudarytos Komisijos nariai, jis nepageidavo teikti ir neteikė jokių jo poziciją
pagrindžiančių dokumentų, savo noru ir neribojamas teikė paaiškinimus Komisijai, neprašė daugiau laiko apgalvoti savo poziciją ar pasinaudoti advokato pagalba. Pareiškėjas,
teigdamas, kad buvo pažeistos Taisyklių 9 ir 10 punktuose nustatytos teisės, nenurodė,
kaip konkrečiai tai pasireiškė, todėl šie pareiškėjo skundo argumentai teismo vertinti
kaip nepagrįsti.
14. Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 11 punkte nurodytas terminas yra skirtas nustatyti maksimaliai galimą tarnybinio nusižengimo tyrimo laiką, kuris konkrečiu atveju
nėra ir nebuvo pažeistas, o tai, kad tyrimas užtruko trumpiau, nei nustatytas laikotarpis,
nereiškia, jog tyrimas nebuvo atliktas. Teismas vertino kaip nepagrįstus pareiškėjo skundo argumentus, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas nebuvo atliekamas, nes tai paneigia
bylos duomenys.
15. Teismas nustatė, kad Pranešimas apie tarnybinį nusižengimą buvo surašytas
2017 m. kovo 6 d. Motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada pateikta valstybės
tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui 2017 m. kovo 6 d., skundžiama tarnybinė
nuobauda pareiškėjui buvo paskirta taip pat 2017 m. kovo 6 d., todėl atsakovas nuobaudą
paskyrė nepraleidęs VTĮ 30 straipsnyje nustatytų terminų.
16. Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kurie būtų pagrindas daryti išvadą,
jog pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda yra neproporcinga padarytam nusižengimui. Nagrinėjamu atveju atsakovas laikėsi tarnybinio pažeidimo tyrimo ir nuobaudos
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skyrimo procedūros reikalavimų bei bendrųjų tarnybinės nuobaudos skyrimo principų,
o ginčijamame Įsakyme dėl pareiškėjo atleidimo iš tarnybos aiškiai nurodė, kokiu pagrindu jis atleidžiamas iš tarnybos. Todėl ginčijamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas.
Atsižvelgęs į tai, kad Įsakymas yra pagrįstas ir teisėtas, teismas neturėjo pagrindo tenkinti
ir išvestinį pareiškėjo reikalavimą – grąžinti pareiškėją į valstybės tarnybą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.
17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad proceso šalis,
kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą,
atsakovui priteisė iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų už advokato parengtą atsiliepimą į
skundą ir atstovavimą teisme atlyginimą.
III.
18. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Pareiškėjas taip pat prašo:
1) priteisti visų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą; 2) prie nagrinėjamos bylos pridėti kartu su apeliaciniu skundu teikiamus naujus įrodymus – 2017 m. liepos 3 d. paklausimo STT dėl panaudotos informacijos gavimo pagrindo ir 2017 m. liepos 11 d. STT
atsakymo kopijas bei išrašus iš interneto svetainių; 3) sustabdyti administracinės bylos
nagrinėjimą, iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis
Teismas) išnagrinės bylas Nr. 9/2017 ir Nr. 12/2017 dėl kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo.
19. Pareiškėjas teigia, kad jis apie STT Raštą ir pradėtą tarnybinio nusižengimo
tyrimą, nesilaikant Taisyklių nuostatų, informuotas tik Komisijos posėdžio metu. Tik
atėjęs į Komisijos posėdį pareiškėjas sužinojo, dėl kokių priežasčių yra pakviestas – dėl
galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo. Pranešimas surašytas pažeidžiant Taisyklių
7 punkto nuostatas, kadangi neatitinka Taisyklių priede numatytos formos reikalavimų. Pirma, nėra nurodyta, kokių konkrečių pažeidimų padarymu pareiškėjas yra įtariamas, nurodant tik, kad įtariamas galbūt padaręs tarnybinį nusižengimą, t. y. korupcinio
pobūdžio neteisėtas veikas. Nėra nurodyta, nei kokios tai veikos, nei kur numatyta atsakomybė už jų padarymą. Antra, nėra nurodytos tarnybinio nusižengimo padarymo
aplinkybės – kur, kaip, kada padarytas tarnybinis nusižengimas. Trečia, pareiškėjas nėra
informuotas apie teisę pateikti rašytinį paaiškinimą ir nenurodomas terminas tokiam paaiškinimui pateikti. Pranešime taip pat nurodyta, kad jo įteikimo pasirašytinai data yra
2017 m. kovo 7 d., t. y. kita diena, einanti po Įsakymo ir Išvados surašymo, o tai pažeidžia
Taisyklių 7 punkto nuostatas.
20. Pareiškėjo nuomone, STT Raštas negali būti laikomas Pranešimo sudėtine dalimi, kadangi tai tik informacinio pobūdžio dokumentas, skirtas informuoti Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministrą apie STT disponuojamą informaciją. Būtent pačiam
atsakovui teko pareiga išsiaiškinti, kurios STT Rašte nurodytos aplinkybės gali turėti tarnybinio nusižengimo požymių ir aiškiai suformuoti įtarimą pareiškėjui Pranešime nurodant konkrečias galbūt pažeistas teisės normas ir jų pažeidimo aplinkybes.
21. Pareiškėjas pažymėjo, kad jam galimybė ne vėliau kaip per 5 dienas pateikti rašytinį paaiškinimą apskritai nebuvo suteikta. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradėtas,
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Komisijos posėdis dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo įvyko (trukęs tik 30 min., įskaitant
pareiškėjo paaiškinimą žodžiu ir laiką, per kurį buvo leista susipažinti su STT Raštu), įsakymas priimtas ir pareiškėjui tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos – paskirti tą
pačią dieną, per keletą valandų. Komisijos posėdžio metu buvo apribota pareiškėjo teisė
į gynybą. Pareiškėjui buvo suteikta teisė duoti paaiškinimus tik žodžiu, nesuteikus galimybės pasiruošti komisijos posėdžiui ir išsamiai susipažinti su STT Raštu (visas posėdis ir susipažinimas įvyko per 30 min.). Pareiškėjas buvo priverstas paaiškinimus žodžiu
duoti aiškiai net nesuvokdamas, kuo yra įtariamas. Todėl tarnybinio nusižengimo tyrimo
metu buvo pažeistas audiatur et altera pars (tebūnie išklausyta ir antroji pusė) principas.
Principo audiatur et altera pars pažeidimą patvirtina ir aplinkybė, kad Išvadoje yra tik
pacituojami pareiškėjo Komisijos posėdyje pasakyti paaiškinimai, nevertinant jų turinio,
nelyginant su STT Raštu, apskritai nepateikiant jokio jų vertinimo. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino esminių procedūrinių pažeidimų, t. y. Taisyklių
8 ir 9 punktų nuostatų pažeidimo, taip pat teisės būti išklausytam ir išgirstam pažeidimo,
dėl ko Įsakymas buvo priimtas neteisėtai. Be to, tai, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras paskelbė pranešimą spaudai apie pareiškėjo atleidimą iš tarnybos, kai dar
nebuvo surašyta Išvada ir nebuvo priimtas Įsakymas, galima konstatuoti nekaltumo prezumpcijos pažeidimą.
22. Pareiškėjo nuomone, Komisijos Išvada yra pagrįsta prielaidomis ir spėjimais.
Išvados motyvuojamoje dalyje nenurodyti jokie susitikimai, pareiškėjo priimti sprendimai, gautas atlygis, kokios korupcinio pobūdžio veikos padarytos ir kada padarytos, kokie asmeniniai ryšiai ir su kokiais asmenimis gali lemti tarnybinį nusižengimą, kokiems
atsakovo darbuotojams daryta įtaka ir kt. Taigi pati Išvada nėra motyvuota. Pranešimu
apie galbūt padarytą tarnybinį nusižengimą pareiškėjui pranešta apie tai, kad jis įtariamas galbūt padaręs tarnybinį nusižengimą, t. y. korupcinio pobūdžio neteisėtas veikas.
Tačiau Įsakymu pareiškėjas atleistas iš tarnybos už tai, kad piktnaudžiavo tarnyba, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus. Taigi tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas dėl visiškai kito pažeidimo.
Tai suponuoja ne tik teisės į gynybą pažeidimą, bet ir tarnybinio nusižengimo tyrimo
ribų peržengimą, dėl ko Įsakymas yra neteisėtas ir naikintinas. Atsakovas net nenurodė,
kokios korupcinės veikos požymių galėjo turėti kokia nors pareiškėjo veika bei kas tai
patvirtina, apskritai net nėra nurodoma, kad pareiškėjo tariamai padaryta korupcinės
veikos požymių turinti veika turi nusikalstamos veikos požymių. Įsakyme apskritai nenurodyta, kad pareiškėjas būtų padaręs VTĮ 29 straipsnio 6 dalies 3 punkto pažeidimą, nors
toks pažeidimas nurodytas Išvadoje, o paskirta tik tarnybinė nuobauda, numatyta VTĮ
29 straipsnio 6 dalies 4 punkte.
23. Pareiškėjas Direkcijoje pradėjo dirbti tik nuo 2016 m. kovo 8 d. Todėl jam
galbūt inkriminuoto tarnybinio nusižengimo dėl 2016 m. vasario 4 d. trečiųjų asmenų
pokalbio metu jis net nedirbo Direkcijoje. Todėl tarnybinio nusižengimo net negalėjo
padaryti. Nagrinėjamu atveju net nenurodyta, dėl kurių aplinkybių pareiškėjas padarė
tarnybinį nusižengimą ir kaip toks tarnybinis nusižengimas buvo padarytas bei kokių teisės aktų nuostatos buvo pažeistos. Komisija padarė tik prielaidą, kad pareiškėjas padarė
šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Atsakovas neįrodė, kad pareiškėjas būtų padaręs tarnybinį nusižengimą ir apskritai net nerinko tokių įrodymų, nors turėjo tokią teisę ir pareigą
pagal Taisyklių 12 punktą. Nagrinėjamu atveju pažeistas ir Taisyklių 13 punktas, nes ne245
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buvo surašyta išsami ir objektyvi tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada, kurios pagrindu
būtų galima spręsti, ar buvo padarytas tarnybinis nusižengimas, ar buvo visi objektyvieji
ir subjektyvieji šio pažeidimo požymiai, ar pareiškėjas kaltas pažeidimo padarymu (jei
taip, kokia kaltės forma ir kt.). Neįrodžius tarnybinio nusižengimo sudėties, pareiškėjui
negalėjo būti taikyta tarnybinė atsakomybė.
24. STT Rašte ir Išvadoje bei Pranešime nurodoma apie korupcinio pobūdžio
neteisėtas veikas, bet ne apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką. Todėl tokia informacija apskritai negalėjo būti naudojama pagal Lietuvos
Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo (toliau – ir KŽĮ) 19 straipsnio 3 dalį. Tai
suponuoja, kad STT Raštas yra neteisėtas ir atitinkamai jo pagrindu pagrįsta Išvada bei
Įsakymas yra neteisėti. Kriminalinės žvalgybos tyrimo metu gauti duomenys negalėjo
būti panaudoti tiriant pareiškėjo tarnybinius nusižengimus, kadangi tai prieštarauja KŽĮ
19 straipsnio 3 daliai, o pareiškėjo atžvilgiu tarnybinis patikrinimas pradėtas neteisėtai. Byloje nėra jokių duomenų, kad STT Rašte nurodoma informacija būtų buvusi išslaptinta kriminalinės žvalgybos institucijos, t. y. STT vadovo sprendimu, ir kad su tuo
būtų sutikęs prokuroras. Taigi nėra ir duomenų, kad STT Raštas priimtas laikantis KŽĮ
19 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos.
25. Pareiškėjas pabrėžia, kad Įsakymas buvo priimtas dėl galimų tarnybinių nusižengimų, kurie, kaip matyti iš Išvados, net neaišku, kada buvo padaryti. STT Rašte paskutinis aprašomas veiksmas nurodytas 2016 m. balandžio 20 d. Tarnybinio nusižengimo
tyrimas pradėtas tik 2017 m. kovo 6 d. Todėl, pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju
nėra VTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytos specialiosios sąlygos, kada galėtų būti taikomas ne 6 mėnesių, bet 3 metų terminas tarnybinei nuobaudai paskirti. Todėl tarnybinė
nuobauda buvo paskirta pasibaigus minėtam 6 mėnesių terminui.
26. Pareiškėjas pažymi, kad pagal ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktus yra
pagrindas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kadangi Konstituciniame Teisme šiuo metu
nagrinėjamose bylose keliami teisės klausimai, tiesiogiai susiję su nagrinėjama byla.
Pripažinus, kad KŽĮ 19 straipsnio 3 dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(toliau – ir Konstitucija), tai būtų savarankiškas pagrindas panaikinti Įsakymą, nes byloje remtasi vieninteliu įrodymu – STT Raštu, kuris atsakovui pateiktas vadovaujantis
KŽĮ 19 straipsnio 3 dalimi.
27. Pareiškėjo teigimu, jo pateikti papildomi įrodymai (STT 2017 m. liepos 11 d.
atsakymo kopija bei išrašai iš interneto svetainių) akivaizdžiai patvirtina, kad STT Raštas
negalėjo būti panaudotas byloje kaip įrodymas, nesant jo teisėtumą patvirtinančių įrodymų, t. y. neįvertinus, ar įrodymai gauti įstatymų nustatyta tvarka (leistinumo kriterijus). Tokios informacijos panaudojimas, nesant tam pagrindo, prieštarauja Konstitucijos
22 straipsnio 2 daliai, skelbiančiai, kad informacija apie privatų asmens gyvenimą gali
būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Byloje nėra jokių
duomenų, kad toks teismo sprendimas apskritai būtų priimtas. Todėl STT Raštas ir tik
atsižvelgus į jį priimtas Įsakymas prieštarauja KŽĮ 19 straipsnio 3 daliai ir Konstitucijos
22 straipsnio 2 daliai.
28. Pareiškėjas, atsikirsdamas į atsakovo atsiliepimą, taip pat papildomai nurodo,
kad teismas apeliacinio proceso metu turėtų nagrinėti visus apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kadangi ir pirmosios instancijos teismas privalėjo išnagrinėti visas bylai reikšmingas aplinkybes, tačiau to nepadarė. Paaiškina, kad remtis Lietuvos vyriausiojo
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administracinio teismo 2005 m. vasario 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A7146/2005 šioje byloje nėra jokio pagrindo – paminėtos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) skiriasi.
29. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi
išlaidų atlyginimą.
30. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė daugiau argumentų (apeliacinio skundo pagrindų) nei skunde pirmosios instancijos teismui. Pabrėžia,
kad pareiškėjas skunde teikė argumentus tik dėl procedūrinių pažeidimų Įsakymu jam
paskiriant drausminę nuobaudą. Todėl, atsakovo nuomone, kiti pareiškėjo apeliaciniame
skunde pateikti argumentai neturėtų būti nagrinėjami apeliacinio proceso tvarka.
31. Direkcija pabrėžia, kad ginčo dėl to, kad Pranešimą pareiškėjas gavo 2017 m.
kovo 6 d., nėra. Taip pat nėra ginčo dėl to, kad kartu su Pranešimu pareiškėjui buvo įteiktas STT Raštas, kuriame detaliai nurodytos veikos, dėl kurių STT siūlė pradėti tarnybinį
patikrinimą ir kurias vienareikšmiškai įvardijo kaip pareiškėjo galbūt padarytas ir daromas korupcinio pobūdžio neteisėtas veikas. Atsižvelgiant į tai, kad su Pranešimu pareiškėjas buvo supažindintas pasirašytinai, jam buvo įteikta visa su tarnybiniu nusižengimu
turima informacija, įskaitant ir STT Raštą, iš šių dokumentų turinio pareiškėjas galėjo
aiškiai suvokti ir suvokė įtariamo tarnybinio nusižengimo turinį. STT Raštas yra sudėtinė
Pranešimo dalis. Atsakovas pažymi, kad ne tik Komisijai, bet ir teismo posėdžio metu
pareiškėjas jokių papildomų įrodymų ar kitokių nei Komisijai faktinių aplinkybių nepateikė, todėl skundo teiginys, kad neva buvo apribota jo galimybė pateikti paaiškinimus,
teikti tyrimui reikšmingą medžiagą ir įrodymus, yra nepagrįstas. Nustatyti faktai patvirtina Komisijos padarytas išvadas apie pareiškėjo atliktus įstatymų bei etikos taisyklių
pažeidimus.
32. Atsakovas pažymi, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro komentaras
„Įstaigos, kuri kontroliuoja valstybės keliams išleidžiamus šimtus milijonų, vadovų reputacijos negali temdyti net menkiausias šešėlis“ buvo išsakytas pareiškėjui pateiktų kaltinimų ir STT pateiktos informacijos kontekste, pareiškiant principinę bendro pobūdžio
poziciją, tačiau nepateikiant nei pozicijos, nei užuominų apie pareiškėjo veiksmų tyrimą
ar jo baigtį, todėl teigti, kad šiuo pasisakymu buvo pažeista nekaltumo prezumpcija, nėra
jokio pagrindo.
33. Direkcija pažymi, kad pareiškėjas atleistas tais pagrindais, dėl kurių buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas. Pareiškėjo argumentai, kad tarnybinio nusižengimo
sudėčiai, numatytai VTĮ 29 straipsnio 6 dalies 4 punkte, dėl įstatymų leidėjo vartojamos
konjunkcijos (jungtuko „ir”) reikalinga, kad valstybės tarnautojas būtų ir piktnaudžiavęs
tarnyba, ir šiurkščiai pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, neatitinka teismų praktikos išaiškinimų. Pareiškėjas klaidina
teigdamas, kad Komisijos Išvada ir siūlymas Direkcijos vadovui suformuluotas remiantis
prielaidomis.
34. Atsakovas pabrėžia, kad, aiškindamas VTĮ 30 straipsnio 1 dalį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą nurodė, jog tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena yra ta diena, kai motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada pateikiama valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui. Nagrinėjamu
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atveju tarnybinis nusižengimas paaiškėjo 2017 m. kovo 6 d., kuomet Komisijos Išvada
buvo pateikta Direkcijos vadovui, todėl VTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas
nebuvo praleistas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
35. Nagrinėjamoje byloje kilo tarnybinis ginčas dėl pareiškėjui paskirtos tarnybinės nuobaudos (atleidimo iš pareigų) teisėtumo ir pagrįstumo, pareiškėjo grąžinimo į eitas pareigas ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.
36. Pareiškėjui skundžiamu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. K-63 „Dėl D. Z. atleidimo iš
valstybės tarnybos“ paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš valstybės tarnybos
(b. l. 11–12). Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog Direkcijos 2017 m. kovo
6 d. išvadoje Nr. 6-157 „Dėl direktoriaus pavaduotojo D. Z. galimo tarnybinio nusižengimo“ (b. l. 42–44) konstatuota, jog pareiškėjas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą,
numatytą Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktuose, bei į tai,
jog Įsakymo įžanginėje dalyje, be kita ko, vadovaujamasi Valstybės tarnybos įstatymo
29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktais, vertina, jog pareiškėjas buvo atleistas už Valstybės
tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktuose numatytų tarnybinių nusižengimų padarymą.
37. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą,
skundžiamu sprendimu jį atmetė ir Įsakymą pripažino teisėtu.
38. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo
sprendimu ir, be kita ko, teigia, jog tarnybinio nusižengimo tyrimas buvo atliktas pažeidžiant pagrindines procedūrines taisykles, kas sudaro pagrindą Įsakymą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.
V.
Dėl pagrindinių tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros taisyklių
39. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog paprastai pagrindas tarnybinei atsakomybei kilti inter alia tarnybinėms nuobaudoms skirti yra tarnybinis nusižengimas. Pagal
Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalį, tarnybinis nusižengimas apibrėžiamas
kaip valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės. Tarnybinė nuobauda valstybės tarnautojui gali būti paskirta pagal
Tarnybinių nuobaudų skyrimo taisyklėse numatytą procedūrą nustačius konkrečias jo
veikas (veiksmus ar neveikimą), kuriomis buvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys jo
pareigas, nustatytas įstatymais, detalizuotas pareigybės aprašyme, ir kurios sudaro tarnybinio nusižengimo sudėtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m.
gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-700/2010, 2016 m. sausio 12 d. nu248
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tartį administracinėje byloje Nr. A-98-575/2016, 2017 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-454-261/2017). Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintos bendrosios
valstybės tarnautojų pareigos, o atitinkamų viešojo administravimo veiklos sričių valstybės tarnautojų pareigos nustatomos specialiaisiais įstatymais, detalizuojamos pareigybių
aprašymuose ir kituose aktuose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2416/2012).
40. Pareiškėjas apeliacinį skundą, be kita ko, grindžia argumentais, susijusiais su
pagrindinių tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros taisyklių pažeidimu, dėl to svarbu įvertinti, ar atliekant pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūrą buvo laikytasi pagrindinių tokią procedūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
41. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką detalizuoja Valstybės tarnybos įstatymo
30 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977
patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės. Pastebėtina,
jog tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarką reglamentuojančios
normos yra dvejopos pagal jų pažeidimo pasekmes paskirtos nuobaudos teisėtumui.
Vienų tarnybinės nuobaudos skyrimo taisyklių pažeidimą įstatymų leidėjas besąlygiškai
sieja su paskirtosios nuobaudos neteisėtumu. Kitų tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos pažeidimų įtaka paskirtos nuobaudos teisėtumui turi būti vertinama pagal bendrąsias taisykles, įtvirtintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies
3 punkte – administracinis aktas turi būti panaikintas, jeigu jis neteisėtas dėl to, kad jį
priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (šiuo aspektu žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-736/2004, 2009 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556231/2009, 2015 m. kovo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-497-492/2015).
42. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl tarnybinių nuobaudų teisėtumo ir pagrįstumo, ne kartą yra konstatavęs, jog pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 30 straipsnio ir Taisyklių nuostatas nuobaudų skyrimo procedūra yra
būtina, o ji pati ir jos metu priimti baigiamieji administraciniai aktai turi griežtai atitikti teisės normų nustatytus reikalavimus. Viena iš svarbiausių tokios procedūros sudėtinių dalių yra tarnybinio nusižengimo tyrimas, kuris nėra vien formalus veiksmas, apsiribojantis tik tarnautojo veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tai – plati įstaigos vadovo
įpareigoto pareigūno ar komisijos veikla, susijusi su išsamiu visų tariamo tarnybinio nusižengimo padarymo aplinkybių ir priežasčių, nulėmusių nusižengimą, išaiškinimu (šiais
aspektais žr., pvz., 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A631836/2008, 2010 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1227/2010,
2010 m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-700/2010, 2012 m. birželio
14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2362/2012, 2013 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-565/2013 ir kt.).
43. Pareiškėjas teigia, jog atliekant tarnybinio nusižengimo tyrimą buvo padaryti
esminiai procedūriniai tarnybinio nusižengimo tyrimo pažeidimai – Taisyklių 7, 8, 9 ir
13 punktų bei kt.
44. Iš faktinių bylos aplinkybių nustatyta, jog tarnybinio nusižengimo tyrimas
Direkcijoje iš esmės buvo atliktas STT Rašto pagrindu, kuris Susisiekimo ministerijoje
gautas 2017 m. vasario 27 d., o Susisiekimo ministerijai persiuntus STT Raštą, 2017 m.
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kovo 6 d. jis buvo užregistruotas Direkcijoje (b. l. 34). Direkcijos direktoriaus 2017 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. V-78 sudaryta komisija pareiškėjo tarnybiniam nusižengimui tirti
(b. l. 40). Tą pačią dieną pareiškėjui buvo įteiktas Pranešimas apie galimą tarnybinį nusižengimą Nr. 6-156 (b. l. 41).
45. Taisyklių 7 punkte numatyta, jog už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir
6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) per 5 darbo dienas nuo įpareigojimo pradėti
tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais –
nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo) surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą pagal Taisyklių priedą. Šiuo pranešimu jis pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio
nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. <...> Iš šios normos išplaukia, jog už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės
tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) pasirašytinai pranešimu informuoti valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, kad
pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, gali ir anksčiau nei per 5 darbo dienas nuo
įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose
nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo), svarbu,
kad toks informavimas nebūtų atliktas vėliau nei po 5 darbo dienų.
46. Taisyklių 8 punkte išdėstyta, jog valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto
pranešimo gavimo gali pateikti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui arba
kitam tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotam valstybės tarnautojui (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijai) rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo.
47. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima,
kad Taisyklių 7 ir 8 punktų nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į jų
priėmimo tikslus. Jomis, be kita ko, siekiama užtikrinti, kad asmuo, įtariamas padaręs
tarnybinį nusižengimą, aiškiai suvoktų, kuo jis kaltinamas, ir galėtų tinkamai įgyvendinti
savo teisę į gynybą, be kita ko, pateikdamas paaiškinimus dėl nusižengimo, kurio padarymu jis yra įtariamas. Taigi pranešimas apie tarnybinį nusižengimą turi būti pakankamai
aiškus ir išsamus, kad asmuo, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, galėtų tinkamai
įgyvendinti pirmiau minėtas teises. Kartu šiomis nuostatomis siekiama užtikrinti įtariamo pažeidimo tyrimo išsamumą ir objektyvumą. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas savo praktikoje pabrėžia minėtų nuostatų imperatyvų pobūdį (žr., pvz., 2009 m.
birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-651/2009, 2012 m. balandžio 27 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1364/2012, 2015 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-602/2015). Pranešime apie valstybės tarnautojo padarytą tarnybinį nusižengimą turi būti tiksliai nurodoma, kokio nusižengimo padarymu įtariamas
valstybės tarnautojas (nurodomi konkretūs jo veiksmai (neveikimas), padarymo laikas
ir kitos reikšmingos aplinkybės (žr., pvz., 2012 m. birželio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2373/2012, 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A502-1386/2008). Tiriant nusižengimą, būtina visapusiškai išsiaiškinti visas nusižengimo padarymo aplinkybes. Tam skirtas ir valstybės tarnautojo paaiškinimas, kuriame
nurodytas nusižengimo padarymo priežastis nusižengimą tiriantis pareigūnas privalo
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patikrinti ir įvertinti (žr., pvz., 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-1836/2008, 2009 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63651/2009, 2009 m. spalio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A662-1076/2009,
taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl
tarnybinių ginčų, apibendrinimą (II dalis), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikos biuletenis Nr. 25).
48. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad
Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tarnybinė nuobauda
skiriama atsižvelgiant inter alia į tarnybinio nusižengimo padarymo aplinkybes, kas iš
principo reiškia, kad, prieš skiriant tarnybinę nuobaudą, tos aplinkybės turi būti ištirtos objektyviai ir visapusiškai, vadinasi, be kita ko, vadovaujantis ir principu audiatur et
altera pars (tebūnie išklausyta ir antroji pusė), žinoma, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautojas pagal Taisyklių 8 punktą pats atsisako savo teisės pateikti paaiškinimą.
Tai yra svarbi valstybės tarnautojo, įtariamo padarius tarnybinį nusižengimą, galimybės
gintis nuo pareikšto įtarimo garantija, kuri negali būti ignoruojama nei atliekant valstybės tarnautojo tarnybinio nusižengimo tyrimą, nei sprendžiant dėl to kilusį ginčą teisme
(žr., pvz., 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-1386/2008).
49. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Taisyklių 8 punktas, jį sistemiškai vertinant Taisyklių ir Valstybės tarnybos įstatymo kontekste, aiškintinas kaip įpareigojantis
už įstaigos personalo tvarkymą atsakingą asmenį arba kitą tarnybinį nusižengimą tirti
įgaliotą valstybės tarnautoją (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisiją)
pranešime apie tarnybinį nusižengimą nurodyti, iki kada valstybės tarnautojas, įtariamas
padaręs tarnybinį nusižengimą, gali pateikti rašytinį paaiškinimą dėl nurodyto tarnybinio nusižengimo (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) ir objektyviai sudaryti galimybę jam
tokį paaiškinimą pateikti. Taisyklių 8 punkte vartojami žodžiai „gali pateikti“ aiškintini
kaip suponuojantys valstybės tarnautojo teisę pateikti tokį paaiškinimą, tačiau ne už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens arba kito tarnybinį nusižengimą tirti įgalioto valstybės tarnautojo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijos)
pasirinkimą, sprendžiant dėl tarnybinio nusižengimo padarymu įtariamo valstybės tarnautojo teisės pateikti rašytinį paaiškinimą dėl nurodyto tarnybinio nusižengimo.
50. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjui įteiktame Pranešime nurodyta, jog „pranešame, kad pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. vasario 17 d. raštą dėl informacijos apie galbūt padarytą tarnybinį nusižengimą yra duomenų, jog esate įtariamas galbūt
padaręs tarnybinį nusižengimą, t. y. korupcinio pobūdžio neteisėtas veikas.“ Taip pat
Pranešime nurodoma: „Prašome nedelsiant pateikti paaiškinimą dėl nurodyto galimo
tarnybinio nusižengimo“. Ta aplinkybė, jog Pranešime nurodyta, kad pareiškėjas su juo
susipažino 2017 m. kovo 7 d., laikytina rašymo apsirikimu, kadangi pareiškėjas iš esmės
pripažįsta, jog Pranešimas jam buvo įteiktas 2017 m. kovo 6 d.
51. Byloje nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjui
įteikto Pranešimo turinį ir Taisyklių 7 punkte tokiam pranešimui keliamus reikalavimus,
taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką šiuo klausimu,
pažymi, jog Pranešime nurodytas įtarimas (korupcinio pobūdžio neteisėtos veikos), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje
pateiktą korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sąvoką (kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administra251
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vimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas
oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas,
turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar
viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti
ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.), vertintinas kaip abstraktus ir nekonkretus.
Tikslesnis ar išsamesnis nurodymas, kokio tarnybinio nusižengimo padarymu pareiškėjas yra įtariamas, – konkretūs jo veiksmai (neveikimas), kurie vertinami kaip tarnybinis
nusižengimas, – Pranešime nėra pateiktas, nors Taisyklių priede pateiktame Pranešimo
apie tarnybinį nusižengimą formos pavyzdyje nustatyta, kad tokiame pranešime turi būti
nurodomas tarnybinis nusižengimas ir aplinkybės. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
Pranešime nurodyta informacija apsunkino galimybę pareiškėjui aiškiai suvokti, kuo jis
yra kaltinamas, ir tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą, pateikti paaiškinimus dėl tarnybinio nusižengimo, kurio padarymu jis yra įtariamas.
52. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog kitos viešojo administravimo įstaigos ar institucijos raštu pateikta informacija dėl galimo valstybės tarnautojo tarnybinio
nusižengimo tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūroje negali būti vertinama kaip dokumentas, pakeičiantis Taisyklių 7 punkte numatytą pranešimą apie tarnybinį nusižengimą. Būtent už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui arba kitam tarnybinį
nusižengimą tirti įgaliotam valstybės tarnautojui (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais
atvejais – komisijai) kyla pareiga išsiaiškinti, kokios viešojo administravimo įstaigos ar
institucijos pateiktoje informacijoje dėl galimo tarnybinio nusižengimo nurodytos aplinkybės gali turėti tarnybinio nusižengimo požymių, ir aiškiai suformuluoti kaltinimą valstybės tarnautojui, įtariamam padariusį tarnybinį nusižengimą, nurodant konkretų tarnybinį nusižengimą ir aplinkybes (veikas (veiksmus ar neveikimą), kuriomis buvo pažeisti
teisės aktai, reglamentuojantys šio valstybės tarnautojo pareigas, nustatytas įstatymais,
detalizuotas pareigybės aprašyme). Šiuo atveju tokia pareiga aiškiai suformuluoti kaltinimą pareiškėjui, įtariamam padariusį tarnybinį nusižengimą, nurodant konkretų tarnybinį
nusižengimą ir aplinkybes, kilo atsakovui Direkcijai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, STT
Raštas byloje nevertintinas kaip dokumentas, iš kurio pareiškėjas turėjo ir galėjo aiškiai
suprasti, kokio pobūdžio tarnybinio nusižengimo padarymu jis yra kaltinamas.
53. Taip pat pažymėtina, jog Pranešime vartojama formuluotė „prašome nedelsiant pateikti paaiškinimą“ neatitinka Taisyklių priede pateiktame Pranešimo apie tarnybinį nusižengimą formos pavyzdyje nurodytos formuluotės, pagal kurią pranešime apie
tarnybinį nusižengimą turi būti nurodoma, iki kada pateikti paaiškinimą dėl tarnybinio
nusižengimo. Tokiu būdu pareiškėjas aiškiai nebuvo informuotas, iki kada jis gali pateikti rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo. Kita vertus, pastebėtina, jog netgi ir
pareiškėjui žinant, jog jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo gali
pateikti rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo, byloje nagrinėjamu atveju pareiškėjui Pranešimą apie tarnybinį nusižengimą įteikus 2017 m. kovo 6 d., rašytinį paaiškinimą dėl nusižengimo, kurio padarymu jis yra įtariamas, jam pateikti apsunkino ir
tą pačią dieną, t. y. praėjus kelioms valandos po sužinojimo, jog jis yra įtariamas pada252
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ręs tarnybinį nusižengimą, įvykęs Komisijos posėdis, kuriame pareiškėjas teikė žodinius
paaiškinimus.
VI.
54. Toliau vertinant pareiškėjo argumentus, kuriais jis teigia, jog Išvada yra nemotyvuota, grįsta spėjimais ir prielaidomis, pažymėtina, kad Taisyklių 13 punkte nurodyta,
jog ištyręs tarnybinį nusižengimą, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba
kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) raštu pateikia valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį
tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusiam asmeniui motyvuotą išvadą apie tyrimo
rezultatus ne vėliau kaip 21 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios.
<...> Jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas (nurodomas atitinkamas Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, jo dalis ir punktas), nurodoma jo padarymo diena, jeigu ją įmanoma nustatyti, įvykdymo aplinkybės, ar jis padarytas tyčia,
dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai, tarnybinę atsakomybę lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir siūloma konkreti tarnybinė nuobauda. <...>
55. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada, kuria remiamasi priimant individualų administracinį aktą
dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, yra tokio akto sudedamoji (motyvuojamoji) dalis.
Motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada yra tas juridinę reikšmę turintis aktas,
kuriuo nustatomas (jei nustatomas) valstybės tarnautojo padaryto konkretus tarnybinio
nusižengimo padarymo faktas, visi tarnybinio nusižengimo sudėties elementai, pateikiamas tarnybinio nusižengimo kvalifikavimas pagal atitinkamas pažeistų teisės aktų normas, apibrėžiamos tarnybinės atsakomybės ribos, taip pat kaltinimo, nuo kurio valstybės
tarnautojas turi teisę gintis, apimtis (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1368/2010, 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-2635/2012, 2016 m. vasario 9 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A-463-662/2016, 2018 m. vasario 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-504520/2018). Tarnybinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas (komisija) turi surinkti visus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tiriamo valstybės tarnautojo nusižengimo faktą, jo kaltę, patikrinti valstybės tarnautojo paaiškinime (jei toks pateiktas)
nurodytas su tiriamu nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinti, tyrimo rezultatus įforminant motyvuotoje tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje. Nepakanka išvadoje tik formaliai įvardyti nusižengimą ir konstatuoti, kad jį padarė konkretus valstybės tarnautojas. Būtina tokį nusižengimą dar pagrįsti įrodymais, nurodant jo padarymo
aplinkybes ir priežastis, dėl nusižengimo atsiradusias pasekmes, tarnautojo kaltę ir kitas
reikšmingas Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes
(šiais aspektais žr., pvz., 2010 m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146700/2010, 2012 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2362/2012,
2013 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-565/2013, 2015 m. gruodžio
2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1867-492/2015 ir kt.).
56. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo
56 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos
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galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip
pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Akcentuotina, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę teismas nustato pagal vidinį įsitikinimą.
Teismo įsitikinimas turi būti pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad
tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas
turi įvertinti įrodymų įrodomąją reikšmę ir iš jų visumos daryti išvadą apie tam tikrų
įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Be to, teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai
duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs
šalutiniai įrodomieji faktai. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo
kriterijais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A-500-756/2016, 2016 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje A-1670-520/2016, 2018 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. eA-251-552/2018).
57. Byloje nagrinėjamu atveju Išvada (b. l. 42–44) susideda iš trijų puslapių: pirmajame puslapyje yra išdėstoma bendro pobūdžio faktinė informacija apie tarnybinio nusižengimo tyrimą ir jo eigą; antrajame puslapyje išdėstoma informacija, nurodyta STT
Rašte, taip pat pareiškėjo žodinio paaiškinimo metu pateikti argumentai, informacija,
nuo kada pareiškėjas dirba Direkcijoje, kad per darbo laiką neturėjo nuobaudų, išdėstomos Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies nuostatos, taip pat nurodoma,
jog iš esamų dokumentų ir pateiktos informacijos galima daryti prielaidą, jog pareiškėjas
padarė šiurkštų pažeidimą, numatytą Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje
ir 29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktuose, todėl siūloma pareiškėjui skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų; trečiajame puslapyje Komisija konstatuoja, jog pareiškėjas
padarė anksčiau nurodytą tarnybinį nusižengimą, todėl siūlo skirti Valstybės tarnybos
įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytą nuobaudą – atleidimą iš pareigų.
58. Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog šiurkštus tarnybinis nusižengimas – tai nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos valstybės tarnybos bei kitų valstybės tarnautojo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių
teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms
ar valstybės tarnautojo veiklos etikos principams. Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje numatyta, kas yra laikoma šiurkščiu pažeidimu, t. y., be kita ko, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinti veika, susijusi su tarnybinių pareigų
atlikimu, nors už šią veiką valstybės tarnautojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar
administracinėn atsakomybėn, (3 p.) bei piktnaudžiavimas tarnyba ir šiurkštus Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas (4 p.).
59. Atsakovas nurodo, jog jis vadovavosi STT pateikta informacija kaip vada tarnybinio nusižengimo tyrimui pradėti, nevertindamas ir negalėdamas vertinti nei STT
Rašto, nei juo pateiktos informacijos. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas pagrįstai STT Rašte pateiktą informaciją įvertino kaip vadą pradėti tarnybinio nusižengimo
tyrimą, tačiau ištirti ir išsiaiškinti, kokia veika (veiksmais ar neveikimu) pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą, t. y. atlikti tarnybinio nusižengimo kvalifikavimą, atskleisti tar254
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nybinio nusižengimo objektyviąją ir subjektyviąją puses, nurodyti nusižengimo padarymo dieną, jo įvykdymo aplinkybes, išsiaiškinti ir nustatyti kaltės formą – ar jis padarytas
tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padarinius, tarnybinę atsakomybę lengvinančias,
sunkinančias aplinkybes, kilo atsakovui.
60. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, jog objektyviai nesant sąlygų (taip vadinamos faktinės sudėties (juridinių faktų), kai jos tiesiogiai
nurodytos teisės normoje, pastarojoje suformuluotos elgesio taisyklės taikymas yra negalimas ir neįmanomas. Tai reiškia, kad bet kokia teisės norma (elgesio taisyklė, t. y. dispozicija) gali būti taikoma konkrečių teisinių santykių subjektų atžvilgiu tik esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms / sąlygoms, nurodytoms jos hipotezėje (žr., pvz., 2017 m.
spalio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1228-662/2017). Atsižvelgdama į tai,
išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 3
ir 4 punktuose nurodytų teisės normų taikymui tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje
buvo būtina nustatyti aplinkybes (sąlygas), kurių buvimas (atsiradimas) yra šių normų
taikymo sąlyga. Pastebint tai, jog šiuo atveju minimose teisės normose nustatytos taikymo sąlygose įtvirtinta santykinai apibrėžta hipotezė, vertintina, jog kiekvienu atveju jas
taikydamas kompetentingas viešojo administravimo subjektas tai turi konkretizuoti tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje. Šiuo atveju nepakako vien tik konstatuoti, kad tokios sąlygos arba faktinės aplinkybės atsirado (kilo), bet jas buvo būtina aiškiai ir konkrečiai įvardyti tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje.
61. Byloje esantys duomenys sudaro pagrindą vertinti, jog Išvadoje nėra aiškiai,
nuosekliai ir nedviprasmiškai nurodyta, kokia veika (veiksmais ar neveikimu) pareiškėjas padarė Išvadoje konstatuotus Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje ir
29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktuose numatytus tarnybinius nusižengimus, t. y. tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje nenustatytos aplinkybės (sąlygos), kurių buvimas (atsiradimas) buvo Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje ir 29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktų taikymo sąlyga. Įvertinus Išvadą matyti, jog joje yra perkelta dalis STT
Rašte pateiktos informacijos, tačiau STT Rašte pateiktos informacijos tyrimas ar vertinimas dėl pareiškėjo veikimo priešingai valstybės ir tarnybos interesams, dėl pareiškėjo ryšių palaikymo su jo veiklos sferoje interesų turinčiais privataus verslo atstovais, dėl
pareiškėjo gautos ar gaunamos neteisėtos naudos Direkcijoje organizuojant bei vykdant
viešuosius pirkimus, priimant sprendimus ir veikiant su juo susietų verslo atstovų atstovaujamų bendrovių naudai, ar tokios informacijos sulyginimas su pareiškėjo atliekamomis tarnybinėmis funkcijomis, pareiškėjo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, nėra
atliktas. Išvadoje išdėstyti pareiškėjo Komisijos posėdyje pateikti paaiškinimai, tačiau
Komisijos vertinimas dėl pareiškėjo paaiškinimų, kuriais pareiškėjas neigė, jog gavo kokį
nors atlyginimą ar priėmė kokį nors sprendimą koncerno „MB Baltic“ ar AB „Kauno tiltai“ naudai, ar keitė viešojo pirkimo sąlygas, ir dėl tiriamo tarnybinio nusižengimo aplinkybių taip pat neatliktas. Išvadoje nėra nurodyta, kokias apskritai funkcijas pagal savo
pareigybės aprašymą atlieka pareiškėjas, kokie reikalavimai keliami jo pareigybei, kokių
numatytų pareigų neatliko pareiškėjas arba kokias pareigas atliko netinkamai.
62. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui pritaikyta viena iš griežčiausių tarnybinės atsakomybės priemonių – atleidimas iš valstybės tarnybos, tačiau tai, kokia veika pareiškėjas
padarė korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką, susijusią su
tarnybinių pareigų atlikimu, nors už šią veiką valstybės tarnautojas ir nebuvo traukiamas
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baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, (VTĮ 29 str. 6 d. 3 p.) bei piktnaudžiavo
tarnyba ir padarė šiurkštų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimą (VTĮ 29 str. 6 d. 4 p.) tarnybinio nusižengimo tyrimo
išvadoje nedetalizuota. Taigi Išvadoje nėra atskleista tarnybinio nusižengimo objektyvioji
pusė – pareiškėjo neteisėtas elgesys (tarnybos pareigų, nustatytų Valstybės tarnybos įstatyme, pareiškėjo viešojo administravimo veiklos sričių pareigų, nustatytų specialiais įstatymais, detalizuotų pareigybės aprašyme ir kituose aktuose, neatlikimas arba netinkamas
atlikimas, suponavę Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktų pažeidimą), taip pat tarnybinio nusižengimo subjektyvioji pusė – pareiškėjo, neatlikusio ar
netinkamai atlikusio pareigas, kaltė, taip pat neatskleistas pareiškėjo padaryto pažeidimo
šiurkštumas. Atsakovas nagrinėjamu atveju atlikdamas tarnybinio nusižengimo tyrimą
pareiškėjo atžvilgiu nevykdė jam nustatytų pareigų pateikti tarnybinio nusižengimo kvalifikavimą ir nesurinko visų įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių tiriamo pareiškėjo
nusižengimo faktą, jo kaltę, nepatikrino pareiškėjo paaiškinime pateiktų su tiriamu nusižengimu susijusių aplinkybių ir netinkamai įformino tyrimo rezultatus. Vertinant bylos
aplinkybes įrodymų teorijos suformuluotų kriterijų (įrodymų šaltinio patikimumo, jų pakankamumo) kontekste akivaizdu, kad jų nepakanka priimti objektyvų, pagrįstą ir teisingą sprendimą. Išdėstyti argumentai sudaro pagrindą Išvadą vertinti kaip nemotyvuotą.
Be kita ko, pareiga aptarti anksčiau išdėstytus aspektus išplaukia ir iš Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta, jog individualus administracinis
aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (žr.,
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-94/2011).
63. Papildomai pažymėtina, jog Išvados pirmajame lape, kurioje dėstoma bendro
pobūdžio informacija apie pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimą, nurodoma, jog
Direkcijos direktoriaus pavaduotojas D. Z. yra įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą
pagal Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Minėtoje normoje numatyta, jog valstybės tarnautojai privalo laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose
nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, nepiktnaudžiauti tarnyba. Tačiau pareiškėjui pranešant apie tarnybinio nusižengimo padarymą
nebuvo nurodoma, jog jis įtariamas pažeidęs minėtą nuostatą, taip pat toliau Išvadoje šis
pažeidimas neminimas.
64. Be to, Pranešime suformuluoti kaltinimai „korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos“ skiriasi nuo tų, kurie konstatuoti Išvadoje (VTĮ 29 straipsnio 5 dalyje ir
29 straipsnio 6 dalies 3 ir 4 punktuose numatytų tarnybinių nusižengimų padarymas).
Taigi tarnybinio nusižengimo tyrimo ribos buvo išplėstos, o pareiškėjas negalėjo pasiaiškinti dėl visų Išvadoje konstatuotų pažeidimų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad jei tyrimo metu paaiškėja, jog tas asmuo padarė ir kitą veiką, kuri turi tarnybinio nusižengimo požymių, tai turi būti įforminama ta pačia tvarka,
kaip ir pradinis nusižengimas. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojui turi būti įteikiamas
ir naujas pranešimas apie tarnybinį nusižengimą, o tarnybinė išvada turi būti surašoma
ir tarnybinė nuobauda gali būti skiriama tik už tą tarnybinį nusižengimą, apie kurio padarymą nustatyta tvarka pranešta nusižengimo padarymu įtariamam valstybės tarnautojui (žr., pvz., 2012 m. birželio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2373/2012,
256

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2416/2012).
65. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, aptartų procedūrinio pobūdžio
Taisyklių 7, 8 ir 13 punktų pažeidimų visuma lėmė, jog atliekant pareiškėjo tarnybinio
nusižengimo tyrimą nebuvo užtikrintas objektyvus ir visapusiškas faktinių aplinkybių
visumos ištyrimas ir įvertinimas, visų nusižengimo padarymo aplinkybių išsiaiškinimas,
dėl ko buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. Byloje konstatuoti pagrindinių tarnybinės
nuobaudos skyrimo procedūros taisyklių, turinčių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą bei sprendimo skirti tarnybinę nuobaudą pagrįstumą, pažeidimai suponuoja,
jog tarnybinės nuobaudos paskyrimas negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas,
dėl to yra pagrindas panaikinti Įsakymą (ABTĮ 91 str. 1 d. 3 p.). Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino tarnybinės
nuobaudos skyrimo procedūros taisyklių nuostatas ir įvertino faktines bylos aplinkybes,
netinkamai taikė materialiosios teisės normas, ir dėl to byla buvo išspręsta neteisingai
(ABTĮ 147 str.). Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos
teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo
skundas tenkinamas, o skundžiamas Įsakymas panaikinamas.
66. Kiti pareiškėjo argumentai, tokie, kaip kad informacijos apie jo atleidimą pasirodymas žiniasklaidoje dar prieš jo atleidimą, laikytini neturinčiais esminės reikšmės
bylai. Aplinkybė, jog Direkcijos vadovas atnešė pareiškėjui pasirašyti Išvadą, kurios buvo
tik pirmas ir paskutinis lapas, laikytina neįrodyta.
67. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo teisės nagrinėjamu atveju yra apginamos ir
tarnybinės nuobaudos paskyrimas pareiškėjui pripažįstamas neteisėtu dėl byloje konstatuotų pagrindinių tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros taisyklių, turinčių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo skirti tarnybinę nuobaudą pagrįstumą, pažeidimo, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog nėra tikslinga stabdyti bylos
nagrinėjimą, kol Konstituciniame Teisme bus išnagrinėti pasikreipimai dėl Kriminalinės
žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalies teisėtumo.
VII.
Dėl pareiškėjo pažeistų teisių gynimo būdo
68. Įsakymą, kuriuo pareiškėjui buvo paskirta tarnybinė nuobauda, panaikinus ir
pareiškėjo atleidimą pripažinus neteisėtu, toliau spręstina dėl pareiškėjo teisių gynimo.
Pareiškėjas skunde suformulavo reikalavimą grąžinti jį į Direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.
69. Valstybės tarnybos įstatyme nėra nustatyti teisiniai padariniai, kai valstybės
tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas neteisėtu. Darbo santykius ir socialines
garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi
tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas
(Valstybės tarnybos įstatymo 5 str.). Tokiais atvejais sistemiškai su Valstybės tarnybos
įstatymu taikomos neteisėto atleidimo iš darbo pasekmes reglamentuojančios Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nuostatos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-773/2011, 2016 m.
gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4600-520/2016, išplėstinės teisėjų ko257

I. Administracinių teismų praktika

legijos 2017 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-5042-556/2017).
70. 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio 7 dalis numato, kad jeigu
skundas, prašymas nagrinėti individualų darbo ginčą yra paduotas ar ieškinys dėl darbo teisių įgyvendinimo yra pareikštas iki Darbo kodekso įsigaliojimo, skundas, prašymas
yra sprendžiami pagal iki Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Pareiškėjas
buvo neteisėtai atleistas iš tarnybos ir kreipėsi į teismą dar galiojant 2002 m. birželio 4 d.
įstatymu Nr. IX-926 patvirtintam Darbo kodeksui (galiojo iki 2017 m. liepos 1 d.), todėl
būtent šio kodekso nuostatos taikytinos neteisėto pareiškėjo atleidimo iš tarnybos teisinėms pasekmėms.
71. Darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu darbuotojas buvo
atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas
grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės
pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos
arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje.
72. Išplėstinė teisėjų kolegija, spręsdama dėl pareiškėjo pažeistų teisių gynimo, taiko Darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalį ir sprendžia, jog pareiškėjas grąžinamas į eitas
Direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.
73. Tam, jog pareiškėjo teisės būtų visiškai apgintos, vadovaujantis Darbo kodekso
300 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjui turi būti priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už
visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2017 m. kovo 7 d.) iki
teismo sprendimo įvykdymo dienos arba darbo užmokesčio skirtumas už šį laikotarpį,
jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje.
74. Byloje pateiktas Direkcijos 2017 m. lapkričio 30 d. raštas, kuriame nurodyta, jog pareiškėjo vienos dienos vidutinis darbo užmokestis buvo 127,65 Eur (b. l. 138).
2017 m. metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius, esant penkių darbo dienų savaitei, buvo 21 darbo diena (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio
27 d. įsakymo Nr. A1-687 1.2.1.1 p.), dėl to pareiškėjui už laikotarpį nuo 2017 m. kovo
7 d. iki 2017 m. gruodžio 7 d. turėtų būti priteisiama 24 125,85 Eur (21 d. d. × 9 mėn. ×
127,65) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, o už laikotarpį nuo
2017 m. gruodžio 8 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 1 787,10 Eur (14 d. d. × 127,65 Eur).
2018 m. metinis vidutinis darbo dienų skaičius, esant penkių darbo dienų savaitei, yra
20,9 darbo dienos (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo
Nr. A1-629 1.1.1 p.), dėl to už 2018 m. sausio mėn. pareiškėjui turėtų būti priteisiama
2 667,89 Eur (1 mėn. × 20,9 × 127,65 Eur) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės
pravaikštos laiką, už 2018 m. vasario mėn. – 1 276,50 Eur (10 d. d. × 127,65 Eur).
75. Iš registro duomenų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sistemoje nustatyta, kad pareiškėjas priverstinės pravaikštos laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 12 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo
įsidarbinęs kitoje darbovietėje UAB „Daelita“ ir gavo 395,95 Eur (30,52 Eur + (48 Eur ×
6 mėn.) + 77,43 Eur) atlyginimo už darbą, dėl to ši suma išskaičiuojama iš pareiškėjui
priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką.
76. Iš viso pareiškėjui priteisiama 29 461,39 Eur (24 125,85 Eur + 1 787,10 Eur +
2 667,89 Eur + 1 276,50 Eur – 395,95 Eur) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės
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pravaikštos laiką už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 7 d. iki 2018 m. vasario 14 d., neatskaičius su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių (įmokų).
77. Be to, pareiškėjui iš atsakovo priteistinas vidutinis darbo užmokestis po
127,65 Eur už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną iki šio procesinio sprendimo įvykdymo dienos, pradedant skaičiuoti šį terminą kitą dieną nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.
VIII.
Dėl teismo išlaidų
78. Atsakovas pateikė prašymą priteisti teismo išlaidų atlyginimą. Tačiau, tenkinus
pareiškėjo apeliacinį skundą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo teisės apginamos, atsakovas nelaikytinas proceso šalimi, kurios naudai priimtas sprendimas (ABTĮ
40 str. 1 d.), dėl to atsakovo prašymo atlyginti teismo išlaidas nėra pagrindo tenkinti.
79. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat išdėstė prašymą priteisti jam bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui
pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pareiškėjas prašymo su
patirtų bylinėjimosi išlaidų detaliu apskaičiavimu ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų
nepateikė, todėl klausimas dėl teismo išlaidų atlyginimo nespręstinas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal ABTĮ 41 straipsnio 1 dalį prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti
teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip
per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo D. Z. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo D. Z. skundą tenkinti.
Panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. K-63
„Dėl D. Z. atleidimo iš valstybės tarnybos“.
Grąžinti pareiškėją D. Z. į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir priteisti jam
29 461,39 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt vieną eurą trisdešimt devynis euro centus) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2017 m. kovo 7 d.) iki šio teismo sprendimo priėmimo
dienos (neatskaičius su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių (įmokų).
Priteisti pareiškėjui D. Z. vidutinį darbo užmokestį po 127,65 Eur (vieną šimtą
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dvidešimt septynis eurus šešiasdešimt penkis euro centus) už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną iki šio procesinio sprendimo įvykdymo dienos, pradedant skaičiuoti
šį terminą kitą dieną nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos (neatskaičius su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių (įmokų).
Sprendimas neskundžiamas.

3.3. Bylos dėl energetikos teisinių santykių
3.3.1. Dėl elektros energijos kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio
pratęsimo
Sprendimas pratęsti elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį privalo būti motyvuotas ir priimtas nepraleidus nustatyto termino. Aiškinant sprendimo motyvuotumo reikalavimą atsižvelgtina į tai, kad
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. rugsėjo
25 d. nutarimu Nr. O3-139 patvirtintoje Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikoje šis reikalavimas įtvirtintas kaip speciali norma Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintai taisyklei, kad individualūs administraciniai aktai privalo būti tinkamai motyvuoti. Minėtoje metodikoje nėra
konkrečiai reglamentuotos priežastys, kurioms esant gali būti priimamas sprendimas
pratęsti reguliavimo laikotarpį, todėl joje įtvirtintas reikalavimas, kad šis sprendimas būtų
motyvuotas, negali būti suprantamas kaip įtvirtinantis įprastinę viešojo administravimo
subjekto pareigą motyvuoti savo priimamus individualius administracinius aktus. Sąlyga,
kad sprendimas pratęsti perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį turi būti motyvuotas, reiškia, kad jis negali būti priimamas remiantis atsitiktinėmis aplinkybėmis, o tik dėl objektyvių priežasčių, kurios sutrukdė Komisijai iš naujo
apskaičiuoti ir patvirtinti aptariamas kainas (28 punktas).
Tačiau vertinant, ar Komisijos nurodytos aplinkybės yra svarbi priežastis pratęsti reguliavimo laikotarpį, atsižvelgtina į tai, ar Komisija veikė apdairiai ir rūpestingai.
Nustačius, kad Komisijos veiksmai neatitiko šių standartų, lemiančią reikšmę turi tai, ar
apdairus ir rūpestingas veikimas būtų sudaręs prielaidas Komisijai per protingą laiką atlikti kainų viršutinių ribų patvirtinimui reikalingus veiksmus – jeigu ne, susiklosčiusios
aplinkybės pripažintinos svarbia priežastimi, kuria remiantis priimtas sprendimas pratęsti
aptariamą reguliavimo laikotarpį gali būti laikomas tinkamai motyvuotu (30 punktas).
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Administracinė byla Nr. eA-2979-822/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04986-2014-7
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.6; 30.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. kovo 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Arūno
Sutkevičiaus ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Julijai Krinickienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Augustui Dragūnui, Simonai Jasonienei, Donatui
Kimsai, Erikai Ragauskienei,
atsakovo atstovams Rimgailei Baliūnaitei, Giedrei Deventinaitei-Puzarienei ir Renatui
Pociui,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusi akcinė bendrovė „Lesto“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lesto“ skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl nutarimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusi akcinė
bendrovė „Lesto“) (toliau – ir AB „Lesto“ arba AB LESTO, pareiškėjas) kreipėsi į teismą
su skundu prašydamas:
1.1. panaikinti atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija, atsakovas) 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-841 „Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-253 „Dėl
AB Rytų skirstomųjų tinklų, AB „VST“ ir AB LESTO visuomeninio tiekimo paslaugos
kainos viršutinės ribos 2011–2014 metams nustatymo“ ir 2010 m. spalio 29 d. nutarimo
Nr. O3-255 „Dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų, AB LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir
žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2011-2014 metams nustatymo“ pakeitimo“
(toliau – ir Nutarimas Nr. O3-841) 2 punktą, 2.1 punktą ir 2.2 punktą;
1.2. panaikinti Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-845 „Dėl AB
LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų
2015 metams perskaičiavimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. O3-845) 1 punktą ir 4 punktą;
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1.3. įpareigoti Komisiją pašalinti padarytą pažeidimą – nustatant AB LESTO viršutines skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų ribas kitam laikotarpiui, į ribų skaičiavimams naudojamą pajamų lygį įtraukti už 2015 metus susidariusį
skirtumą dėl Komisijos netinkamai pritaikyto vidutinės svertinės kapitalo kainos (toliau – ir WACC) dydžio – 26,854 mln. Lt ;
1.4. įpareigoti Komisiją pašalinti padarytą pažeidimą – nustatant AB LESTO viršutines skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų ribas kitam laikotarpiui, į ribų skaičiavimams naudojamą pajamų lygį įtraukti už 2015 metus susidariusį
skirtumą dėl Komisijos netinkamai pritaikytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
rugsėjo 24 d. Nr. 1026 nutarimu patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo (toliau – ir Principų aprašas) 20.2.4 punkto
reikalavimų – 16,013 mln. Lt.
2. Pareiškėjas iš dalies nesutiko su Komisijos Nutarimu Nr. O3-841, kuriuo pratęstas 2011–2014 m. galiojęs elektros energijos skirstymo paslaugos reguliavimo periodas 2015 metams, ir Nutarimu Nr. O3-845, kuriuo nustatyta elektros energijos skirstymo
paslaugų kainodara 2015 metams. Pareiškėjo teigimu, Komisija neturėjo reikiamų įgalinimų ir kompetencijos pratęsti jau nustatyto AB „Lesto“ elektros skirstymo paslaugos reguliavimo periodo trukmės ir tuo viršijo įstatymu nustatytą kompetenciją. Nurodė, kad
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (toliau – Elektros energetikos įstatymas) suteikia teisę Komisijai nustatyti ilgesnės ar trumpesnės nei 5 metų trukmės reguliavimo periodą, kuris prasidėtų pasibaigus esamam periodui, bet negali keisti jau nustatytos trukmės. Pagal Komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3-139 patvirtintos
Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo
metodikos (toliau – Metodika) 2 punktą, kainų viršutinių ribų skaičiavimo tvarka yra pagrįsta skatinamojo reguliavimo principais; jos nustatomos visam reguliavimo periodui,
nustatant pradinį pajamų lygį už teikiamas elektros energijos skirstymo paslaugas, kuris suskaičiuojamas ekonomiškai pagrindžiant energijos skirstymui būtinas sąnaudas bei
investicijų grąžą. Toks kainodaros reguliavimas leidžia AB „Lesto“ ir Komisijai įvertinti tik pirminiu reguliavimo periodu būtinas veiklos sąnaudas, kurių pagrindu Komisija
tvirtina elektros energijos skirstymo paslaugos viršutinę ribą, o reguliavimo trukmės
pratęsimas iškraipo šią sistemą, nes tokiu būdu nustatytos kainos neatspindi rinkos ir
paslaugos teikėjo veiklos pokyčių bei pasikeitusių sąnaudų. Ūkio subjektas atitinkamam
periodui iš anksto planuoja savo veiklą, investicijas ir sąnaudas. Komisija, pratęsdama
reguliavimo periodą 2015 metams, viršijo savo kompetencijos ribas ir pažeidė Elektros
energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje
įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei konstitucinio teisinės valstybės principo reikalavimus. Be to, ginčijamame nutarime nenurodyti jokie teisės aktais pagrįsti motyvai,
o pateikiamos nuorodos į anksčiau nurodytus teisės aktus bei Komisijos Dujų ir elektros
departamento 2014 m. spalio 10 d. pažymą nėra tinkamas nutarimo pagrindimas. Be to,
Komisija nesilaikė pačios nustatytų reguliavimo periodo pratęsimo procedūrinių reikalavimų. Pagal Metodikos 5 punktą, sprendimas dėl kainų viršutinių ribų reguliavimo
laikotarpio pratęsimo turi būti priimtas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki laikotarpio
pabaigos, t. y. šiuo atveju turėjo būti priimtas iki 2014 m. birželio 30 d., o ne 2014 m.
spalio 17 d. Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 29 d. pateikė Komisijai informaciją, reikalingą
skirstymo paslaugos kainos nustatymui naujam 2015–2019 m. periodui, todėl Komisija
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galėjo nustatyti kainos viršutinę ribą būtent šiam periodui. Be to, Komisija kainų viršutines ribas nustatyti turėjo pagal Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašą, įsigaliojusį 2015 m. sausio 1 d. Panaikinus ginčijamą
nutarimą dėl periodo pratęsimo, naikintinas ir nutarimas dėl kainos viršutinės ribos nustatymo 2015 metams, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktuose įtvirtintam investicijų grąžos normos reglamentavimui. Reguliuojanti institucija, nustatydama investicijų grąžą, negali dirbtinai jos mažinti, ji vertinama remiantis dviem rodikliais: paslaugai
priskirto reguliuojamo turto verte ir investicijų grąžos norma. Reguliuojamas paslaugas
teikiančios bendrovės kapitalo grąža turi padengti alternatyviuosius kapitalo panaudojimo kaštus – uždirbti adekvačią kapitalo grąžą mainais į investicijos riziką. Pareiškėjas
veikia kaip skirstomųjų tinklų operatorius, todėl jo atžvilgiu aktualus investicijų grąžos
(WACC) dydžio reguliavimas, pateikiamas Metodikoje, investicijų grąža turi atitikti protingumo kriterijų. Pareiškėjo nuomone, Komisija nepagrįstai pritaikė 6,129236 proc.
dydžio investicijų grąžos normą: Komisija yra paskelbusi WACC skaičiavimo duomenis 2014 m. rugpjūčio 1 d. datai, jog WACC dydis sudaro 6,79 proc., kuris bus taikomas
nustatant kainų viršutines ribas 2015–2020 m., tačiau šio dydžio nesilaikė. Vis dėlto, pareiškėjo teigimu, net ir 6,79 proc. dydis neatitinka Metodikos reikalavimų, Komisija nenurodo konkrečių duomenų, kuriais remiantis apskaičiuotas šis dydis; AB „Lesto“ skaičiavimais, nuosavo kapitalo rizikos premija turėtų būti lygi 7,5 proc. Komisija nenurodė,
kokias šaltiniais remiantis buvo nustatyta, kad optimali finansavimo struktūra atitinka
skolinto/nuosavo kapitalo santykį, lygų 70/30. Energetikos sektoriuje toks santykis laikytinas neracionaliai rizikingu, nes smarkiai išaugtų įmonės likvidumo rizika. Pareiškėjo
vertinimu, optimali finansavimo struktūra turi būti nustatyta remiantis komunalinių
paslaugų sektoriuje veikiančių įmonių vidurkiu, kuris JAV rinkoje 69,35 proc. Naudojant
WACC rodiklį apskaičiuojama investicijų grąža 2015 metams, turi tiesioginės įtakos pareiškėjo pajamoms, nes yra viena iš sudedamųjų pajamų lygio dalių. Taikant 7,5 proc.
WACC dydį, šis rodiklis būtų 1,37 proc. didesnis. Dėl netinkamo dydžio taikymo negauta suma sudarys 26,854 mln. Lt, dėl to pareiškėjas neturės galimybių atlikti planuojamų investicijų skirstymo žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklų rekonstravimui ir
remontui. Komisija, nepritaikiusi Principų aprašo 20.2.4 punkto nuostatų, nustatančių
kompensavimo mechanizmą, pažeidė teisėtus AB „Lesto“ interesus ir dėl tokio sprendimo į kainų ribas nebuvo įtraukta 16,013 mln. Lt suma už 2015 metus.
3. Atsakovas Komisija teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.
4. Nurodė, kad Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, jog 5
metų reguliavimo laikotarpis gali būti keičiamas motyvuotu Komisijos sprendimu. Taigi
tam numatytos dvi sąlygos: sprendimas turi būti motyvuotas, jis pradedamas taikyti ne
anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniam reguliavimo laikotarpiui. Įstatymas nenustato,
koks reguliavimo laikotarpis gali būti keičiamas, todėl neriboja Komisijos diskrecijos
pakeisti jau nustatytą laikotarpio trukmę. Be to, ši teisės norma turi būti aiškinama sistemiškai. Vienas iš Elektros energetikos įstatymo tikslų – nustatyti aukštą vartotojų teisių ir interesų apsaugos lygį. Reguliavimo laikotarpio nustatymas negali būti išimtinai
siejamas tik su elektros energetikos įmonių ekonominiais interesais, bet neišvengiamai
susijęs ir su viešuoju interesu paslaugą gauti už pagrįstą kainą. Pažymėjo, kad Komisija,
remdamasi Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi, buvo pratęsusi ir regu263
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liavimo laikotarpio trukmę 2014 m., tačiau pareiškėjas atitinkamo sprendimo neskundė. Be to, pareiškėjas ginčija tik nutarimo 2, 2.1 ir 2.2 punktus, kuriais buvo pratęstas
paslaugos reguliavimo laikotarpis, bet neginčija 1 punkto, kuriuo tais pačiais teisiniais
pagrindais 2015 metams pratęstas visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės
ribos reguliavimo laikotarpis. Tokiu būdu pareiškėjas pripažįsta, kad Komisija turi teisę atlikti atitinkamus veiksmus. Pažymėjo, kad ginčijamas nutarimas pradedamas taikyti nuo 2015 m., t. y. ne anksčiau nei pasibaigus ankstesniam 2010–2014 m. laikotarpiui.
Ginčijamas nutarimas yra motyvuotas ir pagrįstas objektyviais duomenimis. Jo preambulėje nurodoma, kad Komisija jį priėmė vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo
69 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Metodikos 5 punktu, atsižvelgus į Dujų ir elektros departamento pažymą. Metodikos 5 punkto nuostatos neprieštarauja įstatymo normoms, su jomis nekonkuruoja. Komisija priima sprendimus, kuriems pagrįsti dažnai reikalinga nurodyti ne tik teisės aktų normas, bet ir pateikti skaičiavimus, lenteles ir kitus duomenis,
todėl medžiagą sudaro ne tik nutarimas, be ir pažyma, kuri laikytina neatsiejama sudėtine nutarimo dalimi. Dujų ir elektros departamentas pažymoje siūlė pritarti reguliavimo
laikotarpio pratęsimo projektui, atsižvelgęs į tai, kad Komisija parengė Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą, kuris
buvo parengtas pagal patvirtintą ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio, kuris būtų taikomas nustatant perdavimo ir skirstymo paslaugų sąnaudas,
įskaitant protingumo kriterijų atitinkančių investicijų grąžą, metodines gaires. Komisija
jau buvo parengusi ir viešai konsultacijai paskelbusi nutarimo dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės
ribos nustatymo metodikos, kuria būtų vadovaujamasi nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą naujam reguliavimo laikotarpiui. Pažymėjo, kad
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) nutarimu patvirtintas Principų
aprašas iš esmės skiriasi nuo Komisijos Vyriausybei pateikto projekto, todėl projektas
dėl elektros energijos perdavimo negalėjo būti priimtas. Pažymoje išdėstytos aplinkybės
ir motyvai išsamiai pagrindžia priežastis, dėl kurių elektros energijos skirstymo kainos
viršutinė riba naujam reguliavimo periodui pagal Elektros energetikos įstatyme nustatytus terminus negalėjo būti patvirtinta. Komisija jau anksčiau buvo pratęsusi reguliavimo
laikotarpį 2014 metams, nespėjus patvirtinti ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio. Pareiškėjas teikė pastabas dėl projektų, todėl jam buvo žinomos
aplinkybės ir dokumentai, kuriais rėmėsi Komisija. Atsakovo nuomone, pareiškėjo argumentas dėl Metodikos 5 punkto procedūrinio pažeidimo taip pat nepagrįstas, nes įstatyme nėra įtvirtinti nei terminas sprendimui dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo priimti, nei tokio termino nesilaikymo pasekmės. Komisija, priimdama nutarimą, skaičiavo
investicijų grąžą pritaikydama 6,129236 proc. dydžio investicijų grąžos normą WACC,
kuri buvo patvirtinta Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu, perskaičiuojant pareiškėjo skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2013 metams. Nei vienas iš Metodikoje
įtvirtintų koeficientų nenumato kainų viršutinių ribų perskaičiavimo metu koreguojamų
dėl perskaičiuojamos investicijų grąžos normos WACC, nes ji fiksuojama visam reguliuojamam laikotarpiui ir perskaičiuojama tik nustatant kainų viršutines ribas, o ne jas
perskaičiuojant. Kadangi Komisija yra paskelbusi WACC skaičiavimo duomenis ir apskaičiavusi WACC 2014 m. rugpjūčio 1 d. datai, kuri yra 6,79 proc., ši norma taikoma
nustatant kainų viršutines ribas penkeriems metams, o ne jas perskaičiuojant. Atsakovas
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pabrėžė, kad administraciniai teismai negali vertinti ginčijamo nutarimo ekonominio
tikslingumo aspektu, todėl pareiškėjo ekonominiai teiginiai dėl investicijų grąžos normos
nenagrinėtini. WACC apskaičiuojama visam elektros energetikos sektoriui pagal optimalią kapitalo struktūrą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos komerciniai bankai linkę skolinti
nuo 60 iki 70 proc. įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės. Reguliuojami sektoriai laikomi mažiau rizikingais, todėl labiau patraukliais investuotojams, atitinkamai skaičiuojant
WACC taikoma vidutinė rizikos palūkanų norma. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių Komisijos atliktos investicijų grąžos normos skaičiavimų pagrįstumą ir teisėtumą. Komisija jai nustatytą kompetenciją vykdo vadovaudamasi
Elektros energetikos įstatymu ir Metodika, teisės aktai nenumato, kad ji privalo vadovautis ir Vyriausybės patvirtintais valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principais.
Vyriausybės nutarimu buvo tik pasiūlyta Komisijai, remiantis patvirtintais principais, parengti ir patvirtinti Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodiką, Principų aprašas netaikomas tiesiogiai Komisijai nustatant reguliuojamų
elektros energetikos paslaugų kainas. Pažymėta, kad įstatymu Komisijai suteikta išimtinė
kompetencija nustatyti elektros energetikos paslaugos kainos viršutinę ribą ir teismas neturi teisės nurodyti, kokį administracinės procedūros rezultatą viešojo administravimo
subjektas turi priimti.
II.
5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
6. Teismas nustatė, kad Komisijos 2010 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3-255 „Dėl
AB Rytų skirstomųjų tinklų, AB „VST“ ir AB LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2011–2013 metams nustatymo“ AB „Lesto“
nustatytas 3 metų reguliavimo laikotarpis, apimantis 2011–2013 metus, ir 4,89 ct/kWh
elektros skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais bei 6,39 ct/kWh elektros skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais viršutinę ribą 2011–2013 metams.
7. Komisijos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3-260, vadovaujantis Elektros
energetikos įstatymo 9 straipsniu, 68 straipsnio 5, 9 ir 11 dalimis, Metodikos 5 punktu,
Komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-87 „Dėl sąnaudų apskaitos modelio
elektros energetikos sektoriuje“, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m.
liepos 13 d. Direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių preambulės 36 punktą ir 31 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento
(EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų 13 straipsnio 6 dalį bei Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus
2013 m. birželio 21 d. pažymą Nr. O5-226, pakeistas Komisijos 2010 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3-255 AB „Lesto“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir AB „VST“ nustatytas
2011–2013 metų reguliavimo laikotarpis, nustatant jį iki 2014 metų.
8. Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3-841, vadovaujantis Elektros
energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Metodikos 5 punktu, atsižvelgiant į
Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2014 m. spalio 10 d. pažymą
Nr. O5-273, pakeistas 2010 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3-255 AB „Lesto“ nustatytas
2011–2014 metų reguliavimo laikotarpis, nustatant jį iki 2015 metų (2 punktas).
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9. Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3-845, vadovaujantis Elektros
energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalimi, 69 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Metodika,
Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3-841, atsižvelgiant į AB „Lesto“ 2014 m.
spalio 9 d. raštą Nr. 30210-2620 bei Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros
skyriaus 2014 m. spalio 15 d. pažymą Nr. O5-285, buvo perskaičiuota AB „Lesto“ skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba 2015 metams, nustatant
4,439 ct/kWh, ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba 2015
metams, nustatant 5,822 ct/kWh.
10. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas neginčijo Komisijos teisės nustatyti elektros
energijos perdavimo paslaugos kainų viršutinę ribą konkrečiam reguliavimo laikotarpiui,
tačiau, pareiškėjo nuomone, Komisijai nesuteikta diskrecijos teisė pratęsti reguliavimo
laikotarpį.
11. Teismas pažymėjo, kad remiantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
2 dalies nuostatomis, siekiant nustatyti kitą nei 5 metų reguliavimo laikotarpį, turi būti
įgyvendintos dvi sąlygos: 1) Komisijos sprendimas turi būti motyvuotas; 2) Komisijos
sprendimas pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniam reguliavimo
laikotarpiui. Įstatyme neįtvirtinta, jog keičiamas gali būti tik būsimas reguliavimo laikotarpis. Šią įstatymo nuostatą aiškinant lingvistiškai, darytina išvada, kad Komisija sprendimu turi teisę pratęsti jau nustatyto reguliavimo laikotarpio trukmę. Teismo vertinimu,
toks Komisijos diskrecijos apimties aiškinimas kyla ir iš šiame įstatyme įtvirtinto elektros energijos prieinamumo ir pakankamumo vartotojams už ekonomiškai pagrįstą kainą bei socialiai pažeidžiamų vartotojų grupių teisių ir teisėtų interesų apsaugos principo
įgyvendinimo.
12. Pareiškėjo teigimu, ginčijamas nutarimas dėl reguliavimo periodo yra neteisėtas ir todėl, kad jį priimant nebuvo laikomasi Metodikos 5 punkte įtvirtinto 6 mėnesių
termino.
13. Teismas, atsakydamas į šį argumentą, pažymėjo, kad viena iš Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų sprendimui dėl reguliavimo laikotarpio pakeitimo priimti – tai, kad toks sprendimas turi būti pradedamas taikyti ne
anksčiau, nei pasibaigus ankstesniam reguliavimo laikotarpiui; įstatymas nereglamentuoja, per kokį terminą Komisija gali priimti atitinkamą sprendimą. Pažymėta, kad atsakovas neginčija, jog Metodikos 5 punkte nustatyto termino šiuo atveju nebuvo laikomasi.
Teismas, atsižvelgdamas į Pažymoje nustatytas aplinkybes ir pateiktus argumentus bei
įvertindamas tai, kad Komisija pagal įstatymo nuostatas privalo užtikrinti viešąjį interesą,
t. y. vartotojų teises ir teisėtus interesus gauti elektros energijos perdavimo paslaugą už
pagrįstą kainą, užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir nepertraukiamumą, padarė išvadą, jog šis pažeidimas nėra esminis ir nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą
nutarimą.
14. Nagrinėdamas atsakovo argumentus dėl ginčijamo nutarimo atitikimo Viešojo
administravimo įstatymo individualiam administraciniam aktui keliamiems reikalavimams, teismas nustatė, kad nutarimas dėl reguliavimo periodo priimtas vadovaujantis,
be kita ko, Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2014 m. spalio 10 d. pažymos
Nr. O5-273 „Dėl AB „Lesto“ visuomeninio tiekimo paslaugos ir AB „Lesto“ skirstymo
paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ (toliau – Pažyma) duomenimis.
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15. Pagal Komisijos darbo reglamento, patvirtinto Komisijos 2012 m. vasario 28 d.
nutarimu Nr. O3-47, (2014 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. O3- 95 redakcija) 59 punktą,
Komisijos posėdžiui teikiami klausimai turi būti visapusiškai išnagrinėti, tiksliai ir aiškiai suformuluoti, turi būti pateikiami siūlomi nutarimų projektai ir pažymos dėl jų.
Nagrinėjamu atveju Dujų ir elektros departamentas Pažymoje išdėstė tiek teisės normas,
kuriomis vadovaudamasi Komisija priėmė sprendimą pratęsti reguliavimo laikotarpį, tiek
faktines aplinkybes bei motyvus. Šios Pažymos išvada, kad perdavimo kainos viršutinė
riba naujam reguliavimo laikotarpiui pagal Elektros energetikos įstatymo nustatytus terminus negalės būti patvirtinta, todėl reguliavimo periodas turi būti pratęstas, grindžiama iš esmės tuo, kad Vyriausybė nepatvirtino Komisijos parengto Elektros energijos
perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos projekto, parengto atsižvelgus į Komisijos Valstybės
reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą,
nes šis skyrėsi nuo Vyriausybės patvirtinto Principų aprašo, įsigaliojusio 2014 m. spalio
1 d. Nurodyta, kad Komisija objektyviai negalėjo įvertinti šio aprašo, pagal juos parengti
Metodikos pakeitimų, juos pateikti viešai konsultacijai bei, įvertinus gautas pastabas ir
pasiūlymus bei duomenis iš AB „Lesto“, priimti galutinį sprendimą dėl kainų ribos nustatymo vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
16. Bylos medžiaga patvirtinta ir nėra ginčo dėl to, kad AB „Lesto“ teikė siūlymus
ir pastabas Komisijai rengiant Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą ir Metodikos pakeitimus. Be to, Komisija analogiškais motyvais AB „Lesto“ jau buvo pratęsusi reguliavimo laikotarpį 2014 metams, ir
šio sprendimo pareiškėjas neginčijo. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjui buvo žinomi Komisijos argumentai ir aplinkybės, dėl kurių reguliavimo terminas pratęsiamas 2015 metams. Dėl to spręsta, kad ginčijamas nutarimas buvo pakankamai motyvuotas ir atitiko individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus.
Dėl nurodytų motyvų teismas padarė išvadą, kad Komisija, neviršydama jai įstatymo suteiktos kompetencijos, priėmė teisėtą ir pagrįstą Nutarimą dėl reguliavimo periodo, kurio
naikinti nėra teisinio pagrindo.
17. Pareiškėjas taip pat ginčijo Nutarimą dėl kainų viršutinių ribų 2015 metams
perskaičiavimo, motyvuodamas tuo, kad šiame nutarime viršutinė kainos riba nustatyta
pažeidžiant investicijų grąžos normos nustatymo reglamentavimą, be to, netinkamai taikytos taisyklės dėl reguliuojamo turto vertės nustatymo.
18. Teismas pažymėjo, kad remiantis teisiniu reglamentavimu (Elektros energetikos įstatymo 68 str. 1 d. 1 p., 3 d., 3 d., 69 str. 3 d., Metodikos 2 p., 16 p.), matyti, kad
viršutinė kainų riba nustatoma penkeriems metams ir gali būti koreguojama atsižvelgiant
į šiuos veiksnius: nenumatytų pasikeitimų koeficientą, elektros energijos kiekio poveikio
koeficientą, indeksavimo koeficientą arba korekcijos koeficientą, t. y. nei vienas iš nurodytų atvejų nėra susijęs su investicijų grąžos normos perskaičiavimu. Daryta išvada, kad
investicijų grąžos norma nustatoma reguliavimo periodui ir ją perskaičiuoti galima, kai
kainų viršutinės ribos nustatomos iš naujo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu
atveju Komisija rėmėsi investicijų grąžos norma, lygia 6,129236 proc., kuri buvo nustatyta perskaičiuojant kainų viršutines ribas 2013 metams. Komisijos internetiniame tinklapyje paskelbtas 6,79 proc. dydis bus taikomas nustatant kainų viršutines ribas penkeriems metams.
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19. Teismas pažymėjo, kad nevertina pareiškėjo argumentų, jog investicijų grąžos norma neatitinka protingumo kriterijų ir prieštarauja ekonominei logikai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
Administracinių bylų teisenos įstatymas) 3 straipsnio 2 dalimi.
20. Taip pat atmesti pareiškėjo argumentai dėl netinkamo Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo nuostatų taikymo.
Remiantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi, Komisija jai priskirtas
funkcijas įgyvendina vadovaudamasi šiuo įstatymu, Energetikos įstatymu ir Metodika.
Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 1026, kuriuo patvirtintas minėtas aprašas, 3 punkte nurodyta siūlyti Komisijai parengti ir patvirtinti Valstybės reguliuojamų
kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodiką, vadovaujantis apraše išdėstytais principais. Aprašo 2 punkte nustatyta, kad juo vadovaujasi Komisija, teisės aktų nustatyta tvarka rengdama ir tvirtindama reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodikas ir sąnaudų apskaitos sistemą. Taigi, neparengus ir nepatvirtinus
atitinkamo teisės akto, šiuo atveju – Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos
sektoriuje nustatymo metodikos, aprašo nuostatos Komisijos veikloje netaikytinos.
21. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad Komisija, priimdama ginčijamą nutarimą dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams nustatymo, tinkamai vadovavosi
Metodikos nuostatomis, todėl nutarimas yra teisėtas ir jo naikinti nėra pagrindo.
22. Apeliantas AB „Energijos skirstymo operatorius“ (pareiškėjo AB „Lesto“ teisių
perėmėjas) (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
22.1. Teismas, netinkamai aiškindamas ir taikydamas viešojo administravimo
principus, nepagrįstai įvertino, jog Komisija sprendimu turi teisę pratęsti jau nustatyto
reguliavimo laikotarpio trukmę. Pareiškėjo įsitikinimu, teismo pateiktas Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies aiškinimas prieštarauja pagrindiniams viešojo administravimo principams, nes minėta įstatymo nuostata aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia
teisę Komisijai nustatyti ilgesnės ar trumpesnės nei 5 metų trukmės Reguliavimo periodą, kuris prasidėtų pasibaigus esamam Reguliavimo periodui, tačiau Komisija negali pratęsti ar sutrumpinti jos jau nustatyto Reguliavimo periodo trukmės. Komisijos 2010 m.
spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-255 priėmimo metu galioję teisės aktai numatė būtent 3
metų reguliavimo periodą, kuriam nustatomos viršutinės skirstymo paslaugų kainų ribos, t. y. tokios trukmės Reguliavimo periodas buvo nustatytas tiek tuo metu galiojusios
Elektros energetikos įstatymo redakcijos 43 straipsnio 2 dalyje, tiek Metodikoje.
22.2. Teismas neteisingai ir nepagrįstai vertino byloje esančius įrodymus ir neteisingai įvertino ginčijamus Komisijos nutarimus kaip pakankamai motyvuotus.
Pareiškėjas pažymi, kad nors Metodikos 5 punktas numato Komisijos teisę motyvuotu sprendimu pratęsti Reguliavimo periodo trukmę, tokia Metodikos nuostata prieštarauja Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 daliai. Net ir Metodikos 5 punktas
reikalauja, kad Komisija, nuspręsdama pratęsti Reguliavimo periodo trukmę, aiškiai ir
suprantamai išdėstytų tokio sprendimo motyvus. Teismas sprendime tik deklaratyviai
konstatavo, jog nutarimas dėl reguliavimo periodo priimtas vadovaujantis, be kita ko,
Pažymos duomenimis, kurioje išdėstytos teisės normos, kuriomis vadovavosi Komisija,
faktinės aplinkybės bei motyvai, tačiau iš šio teiginio lieka neaišku, kokie motyvai ir fak268
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tinės aplinkybės Pažymoje pagrindė Komisijos sprendimą pratęsti Reguliavimo periodą.
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis suponuoja pareiškėjo teisę žinoti,
kodėl taikomas būtent toks investicijų grąžos normos (WACC) dydis, kodėl pratęsiamas
reguliavimo laikotarpis 2015 metams, o ne nustatomas naujas Reguliavimo periodas, kuris būtų skaičiuojamas nuo 2015 m. sausio 1 d. Komisija taip pat nepaaiškino duomenų
(jų verčių) nustatymo / naudojimo vidutinės svertinės kapitalo kainos skaičiavime, naudotame perskaičiuojant elektros kainą (jos dedamąsias).
Faktas, kad pareiškėjas anksčiau neginčijo jo atžvilgiu priimto nepagrįsto ir neteisėto
teisės akto, savaime negali lemti tokio teisės akto ar kitų, ateityje priimamų teisės aktų teisėtumo, be to, tai neturi būti laikoma aplinkybe, patvirtinančia kokio nors, net ir neteisėto
akto, pripažinimą, nes bet kurio teisės akto teisėtumą nulemia objektyvūs kriterijai.
22.3. Teismas neteisingai įvertino, kad Komisija neviršijo jai suteiktos diskrecijos
ribų.
Apeliantas pažymi, kad teismai privalo užtikrinti, jog, reguliuodama visuomeninius santykius, administracinė institucija neperžengtų suteiktos diskrecijos ribų, ją vykdydama naudotų nustatytas priemones bei metodus. Pripažinus teisę Komisijai ar bet kuriam kitam reguliatoriui nekontroliuojamai naudotis savo diskrecijos teise ir atsisakant
tikrinti reguliatoriaus sprendimus, motyvuojant ekonominiu tikslingumu, visų pirma,
yra neteisingai interpretuojama sąvoka „ekonominis tikslingumas“ (apelianto įsitikinimu,
ši sąvoka parodo, ar esant tam tikroms ekonominėms sąlygoms, tam tikrai ekonominei
situacijai, buvo reikalinga priimti kokį nors sprendimą, o ne tai, ar teisingais skaičiavimais sprendimas yra pagrįstas), be to, būtų patvirtinta, kad tam tikrais klausimais bet kuris reguliatorius yra vienintelė ir galutinė instancija, kurios sprendimai negali būti ginčijami net ir tuo atveju, jeigu būtų akivaizdu, kad priimtas sprendimas yra pagrįstas aiškiai
neteisingais skaičiais, netinkamomis formulėmis ir pan.
Apelianto nuomone, teismo išdėstyta pozicija dėl viršutinės kainų ribos koregavimo ir investicijų grąžos normos nustatymo prasilenkia tiek su protingumo principu, tiek
su ekonomine logika, nes pratęsinėjant Reguliavimo periodą ir nekeičiant investicijų grąžos normos, būtų akivaizdžiai iškreipiama juridinio asmens finansinė būklė.
Apeliantas pažymi, kad teismo posėdyje pareiškėjas aiškiai ir pagrįstai sukritikavo,
kodėl Komisijos atsiliepimo į pareiškėjo skundą teiginiai dėl bankų nusiteikimo skolinti
iki 70 proc. projektų vertės yra klaidingai naudojami šioje situacijoje. Tačiau pastarieji
pareiškėjo argumentai sprendime nėra vertinami.
Apelianto nuomone, teisinė ekonominių rodiklių interpretacijos kontrolė šiuo
atveju yra būtina, t. y. būtina Komisijos diskrecijos teisės ribose atlikti sudėtingų ekonominių vertinimų teisminę kontrolę.
Pareiškėjas pažymi, kad nekvestionuoja teisinio reguliavimo, kuris jam užtikrina
protingą investicijų grąžą. Pareiškėjo manymu, yra nepagrįsta vertinti, kad jeigu WACC
būtų nustatytas pagal pareiškėjo skaičiavimus (kurie atitinka visus teisės aktų reikalavimus, ką patvirtina ir pateikta 2015 m. gegužės 28 d. specialisto išvada dėl elektros energetikos įmonėms nustatytos investicijų grąžos normos (toliau – Išvada), neva būtų nukrypstama nuo „protingumo kriterijaus atitinkančios investicijų grąžos“ reikalavimo.
Tokiu atveju galimi tik du situacijos variantai: arba Metodika neatitinka aukštesnės teisinės galios teisės aktų reikalavimų, arba atsakovas nukrypo nuo Metodikos reikalavimų ir
taip pažeidė jam suteiktos diskrecijos ribas.
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Teismas sprendime ignoruoja faktą, kad priimdama Nutarimą dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams Komisija nepaaiškino, kokiais šaltiniais remiantis buvo nustatyta, jog „optimali finansavimo struktūra“ atitinka skolinto/nuosavo kapitalo santykį, lygų
70/30 (atitinka 70 proc. skolos dalį kapitalo struktūroje arba skolos/nuosavybės santykį,
lygų 233 proc.). Teismas tiesiog preziumuoja, kad atsakovo pateikiami kriterijai yra teisingi. Apeliantas pažymi, kad kapitalo struktūra, kur 70 proc. skolinto ir 30 proc. nuosavo kapitalo, energetikos sektoriuje būtų laikoma neracionaliai rizikinga, nes smarkiai
išaugtų bendrovės likvidumo rizika, o kartu ir skolinimosi kaina.
Komisija, skaičiuodama investicijų grąžos normą ir taikydama teorinį, ženkliai
rinkos vidurkį viršijantį nuosavo/skolinto kapitalo santykį, tuo pačiu taikė vidutinę rinkos palūkanų normą. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad nuo įmonių įsiskolinimo lygio
(kapitalo struktūros) priklauso skolinimosi kaina. Jeigu įmonės įsiskolinimo lygis yra
reikšmingai didesnis už atitinkamo sektoriaus vidurkį, tokiu atveju, kitoms sąlygoms nekintant, skolinimosi kaina taip pat bus didesnė, nes įmonės su tokia kapitalo struktūra
likvidumo rizika yra didesnė. Dėl šios priežasties, apskaičiuojant investicijų grąžos normą (WACC), atsakovo nustatyta kapitalo struktūra buvo nesuderinama su vidutinėmis
skolinimosi kainomis rinkoje, taikytinomis tik toms įmonėms, kurių rizika reikšmingai
nesiskiria nuo rinkos vidurkio, t. y. kurių įsiskolinimo lygis nėra reikšmingai didesnis.
Be to, į bylą pateiktoje specialisto Išvadoje nurodoma, jog Komisijos pasirinkta 70 proc.
fiksuota skolinto kapitalo dalis nėra paremta aiškiais skaičiavimais ir gali būti traktuojama kaip subjektyvus dydis. Nustatant kainų viršutines ribas nėra nurodyta, kodėl pasirinkta būtent 70 proc. Pažymėtina, kad Komisijos taikomas dydis neatitinka nei vienos iš
Išvadoje įvardintų rodiklio apskaičiavimo alternatyvų ir reikšmingai jas viršija (Išvados
29–30 psl.). Specialistas nurodo, jog skolos kapitalo dalis bendroje (skolinto ir nuosavo)
kapitalo struktūroje galėtų būti nuo 44 iki 48 proc. (Išvados 33 psl.). Tačiau teismas šių
įrodymų nevertino, kaip susijusių su ekonominio tikslingumo įvertinimu. Apelianto įsitikinimu, tokia pozicija yra nepagrįsta.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vėliau Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu
Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos10 punkte jau numatoma, kad
„skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra yra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas
sudaro 60 proc., nuosavas – 40 proc.“, tačiau teismas neatsižvelgė į tokius akivaizdžius
nesuderinamumus ir atsakovo pozicijos nenuoseklumą. Komisijos 2015 m. rugsėjo
22 d. nutarimas Nr. O3-510 ir pareiškėjo pateikta Išvada turėjo pirmosios instancijos
teismui sukelti abejonę dėl atsakovo Nutarimo dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams
pagrįstumo.
Pareiškėjas pažymi, kad nagrinėjamu atveju Komisija vadovavosi investicijų grąžos
norma, lygia 6,129236 proc., kuri buvo nustatyta perskaičiuojant kainų viršutines ribas
2013 metams, tuo tarpu reguliavimo periodas buvo pratęstas tiek 2014, tiek 2015 metams. Todėl pratęsus reguliavimo periodą papildomai dar 2 metams, 2010 metais nustatyti sąnaudų skaičiavimai neatspindi faktinės situacijos ir neatitinka realiai planuojamų
sąnaudų. Atitinkamai, Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams nustatyta skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba yra grindžiama 2010 metais 3 metų laikotarpiui apskaičiuotomis būtinomis veiklos sąnaudomis, o 2014–2015 metais pareiškėjo planuojamos sąnaudos visa apimtimi nėra įvertintos.
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Pareiškėjo nuomone, tokie Komisijos veiksmai, kai WACC nustatomas reguliavimo periodui, kuris vėliau pratęsiamas dukart, nebeįvertinant, ar ankstesnė WACC norma
yra pagrįsta ir atitinka teisės aktų reikalavimus bei protingumo kriterijų, leido atsakovui
įteisinti savo diskrecijos ribų viršijimą, kai pratęsinėjant nustatytą reguliavimo laikotarpį protingumo kriterijaus neatitinkanti WACC norma yra paliekama nepakeista eilę
metų. Šių aplinkybių teismas neįvertino, tik deklaratyviai atkartojo atsakovo argumentus.
Pažymi, kad Išvadoje pateikiama ir daugiau argumentų dėl nepagrįsto atsakovo atlikto
WACC skaičiavimo.
Apelianto teigimu, pažeisdama nustatytas diskrecijos ribas, Komisija pažeidė
Elektros energetikos įstatymo 4 straipsnio 7 punktą, 67 straipsnio 2 dalį, 68 straipsnio
1, 2, 3 dalis, 69 straipsnio 2 dalį, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.
Teismas šiuos atsakovo pažeidimus patvirtino, todėl sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.
22.4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad neparengus ir nepatvirtinus naujos redakcijos Komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3-139 „Dėl elektros energijos
perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų
viršutinių ribų nustatymo metodikos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo
24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos
sektoriuje nustatymo principų aprašo nuostatos Komisijos veikloje netaikytinos.
Apeliantas pažymi, jog tai, kad Komisija laiku neįvykdė jai teisės aktu pavestos
funkcijos, t. y. neparengė ir nepatvirtino Metodikos, kuri atitiktų Principų aprašo nuostatas, negali būti argumentu, leidžiančiu teigti, kad dėl to atsakovas galėjo nesivadovauti aukštesnės galios teisės aktu – Principų aprašu. Vyriausybei priskiriama reguliuojamų
kainų kainodaros principų formavimo kompetencija užtikrina didesnį reguliuojamų
kainų nustatymo skaidrumą ir elektros energetikos sektoriaus investicinės aplinkos stabilumą. Pareiškėjo nuomone, ši svarbi funkcija negali būti ignoruojama ar paneigiama
prisidengiant vien Komisijos nepriklausomumu ir diskrecija. Nesivadovaudama Principų
aprašu, Komisija pažeidė teisėtus pareiškėjo interesus ir dėl tokio sprendimo pareiškėjui
nebuvo įtraukta į kainų ribas 16,013 mln. Lt suma už 2015 metus, kurią pareiškėjas būtų
galėjęs skirti investicijoms atnaujinant skirstymo tinklus. Apeliantas akcentuoja, kad tai
nėra ekonominio tikslingumo klausimas, kadangi akivaizdu, kad atsakovo skaičiavimai
yra atlikti nepagrįstai ir neteisėtai, t. y. nukrypstant nuo aukštesnės galios teisės aktų reikalavimų, o tai jau neabejotinai yra teisminio tyrimo objektas.
22.5. Teismas nepagrįstai nevertino rašytinių įrodymų – nepriklausomo eksperto
išvados.
Apeliantas pažymi, kad atsakovas net nebandė kokiomis nors papildomomis priemonėmis paneigti Išvadą, todėl pareiškėjas neturėjo pagrindo manyti, kad Išvada gali
pasirodyti nepakankama ir / ar nereikšminga įrodinėjimo priemone. Teismo sprendime
Išvada liko neįvertinta. Sprendimas laikytinas neteisėtu ir naikintinas, nes, pažeidžiant
procesinę teisės normą – Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
86 straipsnio 2 dalį, nebuvo įvertinti visi įrodymai byloje. Apelianto įsitikinimu, toks
pažeidimas nulėmė neteisingą bylos išnagrinėjimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 str. 1 d.). Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nesivadovaudamas Išvada,
nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje suformuotos
271

I. Administracinių teismų praktika

teisminės kontrolės standarto, kuris yra taikomas tokio pobūdžio, kaip ši, byloms, dėl ko
sprendimas laikytinas nepagrįstu ir yra naikintinas.
23. Atsakovas Komisija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
23.1. Komisijos įsitikinimu, apeliaciniame skunde pateikti teiginiai, kad Elektros
energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalis nesuteikia Komisijai teisės pratęsti ar sutrumpinti Komisijos jau nustatyto Reguliavimo laikotarpio trukmės, yra visiškai nemotyvuoti ir neargumentuoti. Teismas, aiškindamas Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
2 dalyje įtvirtintos normos turinį, atsižvelgė ne tik į pačios normos lingvistinę formuluotę, bet ir į jos tikslus, loginius ryšius ir sąveiką su kitomis teisinio reglamentavimo, kurio dalis ji yra, nuostatomis. Komisijos įsitikinimu, teismo sprendime pateiktas Komisijos
diskrecijos pakeisti Reguliavimo laikotarpio trukmę aiškinimas ir kildinimas iš bendrojo
Elektros energetikos įstatymo tikslo nustatyti aukštą vartotojų, o ypač socialiai pažeidžiamų vartotojų, teisių ir teisėtų interesų apsaugos lygį, grindžiamą vartotojų teise mokėti
už suteiktas reguliuojamas paslaugas ekonomiškai pagrįstą kainą, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymu ir Elektros energetikos įstatymu Komisijai priskirtas
energetikos sektoriaus reguliavimo funkcijas, teisinį reguliavimo pobūdį, Elektros energetikos įstatymo tikslus, yra visiškai pagrįstas sisteminiu bei teleologiniu teisės normų
aiškinimo metodais. Komisijos nuomone, apeliaciniame skunde pateikiami argumentai
akivaizdžiai grindžiami ne teisės aktų nuostatų aiškinimu, pagrįstu atitinkamais visuotinai pripažįstamais teisės aiškinimo metodais, bet pavieniu, subjektyviu, nemotyvuotu
ir neargumentuotu Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies interpretavimu,
visiškai neatsižvelgiant į bendrąjį Elektros energetikos sektoriaus teisinį reguliavimo
pobūdį.
23.2. Apeliantas nepateikia visiškai jokių argumentų ar motyvų, kodėl, jo nuomone, teismo sprendime pateiktas konstatavimas, jog Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio
pratęsimo priimtas vadovaujantis Pažyma, yra nepagrįstas. Komisijos nuomone, teismas
pagrįstai rėmėsi Pažyma, kaip dokumentu, kuriame pateikti šio individualaus akto priėmimo motyvai. Toks Pažymoje pateiktų duomenų vertinimas visiškai atitinka teismų
praktiką, taip pat yra pagrįstas Komisijos darbo reglamentu (59 p.).
Priešingai nei teigia apeliantas, teismas sprendime visiškai aiškiai išskyrė tuos
Pažymoje nurodytus motyvus ir faktines aplinkybes, kurias įvertinęs nusprendė, jog
Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo buvo pakankamai motyvuotas ir atitiko
individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus.
Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką
(pvz., 2011 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-336/2011; 2014 m.
rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1205/2014 ir kt.), Komisijos
nuomone, teismas, vertindamas, ar apeliantui buvo žinomi Nutarimo dėl reguliavimo
laikotarpio pratęsimo priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai, visiškai pagrįstai vertino ir kitas byloje nustatytas aplinkybes, t. y. tai, jog apeliantas teikė siūlymus ir
pastabas Komisijai rengiant Principų aprašo projektą ir Metodikos pakeitimus, o taip
pat ir tai, jog Komisija analogiškais motyvais apeliantui jau buvo pratęsusi reguliavimo
laikotarpį 2014 metams, ir šio sprendimo apeliantas neginčijo. Priešingai nei bando argumentuoti apeliantas, iš skundžiamo sprendimo akivaizdžiai matyti, kad šių aplinkybių
vertinimas per se nenulėmė teismo padarytos išvados dėl Nutarimo dėl reguliavimo lai272
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kotarpio pratęsimo teisėtumo, tačiau buvo tik vienas iš kelių motyvų konstatuojant, kokios aplinkybės ir priežastys, lėmusios Nutarimo dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo
priėmimą, apeliantui buvo žinomos, t. y. atliekant šių aplinkybių vertinimą individualaus
administracinio akto adresato – apelianto – požiūriu. Tokių aplinkybių vertinimas, vadovaujantis pateikta teismų praktika, yra būtinas sprendžiant teisės akto atitiktį Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams.
Priimant Nutarimą dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams investicijų grąžos normos (WACC) taikymą aiškiai reglamentavo Elektros energetikos įstatymas (69 str. 3 d.) ir
Metodika (2 ir 16 p.), o 6,79 proc. dydžio investicijų grąžos norma (WACC), kurios apskaičiavimą šioje byloje ginčija apeliantas, šiuo atveju apskritai neturėjo būti taikoma. Tą
skundžiamame sprendime pažymėjo ir teismas.
23.3. Atsakovas pažymi, kad Komisija, nei priimdama Nutarimą dėl reguliavimo
laikotarpio pratęsimo, nei Nutarimą dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams, neatliko
nei apelianto patikrinimo, nei rinkos tyrimo, t. y. tokio ekonominio pobūdžio tyrimo, kuris buvo nagrinėtas minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A415-2203/2006, atitinkamai ir Komisijai
priimant ginčijamus sprendimus jokios tokio ekonominio pobūdžio tyrimo išvados nebuvo padarytos. Vadinasi, nagrinėjamu atveju kilusio ginčo pobūdis yra skirtingas, nei
nagrinėtas apelianto pateikiamoje nutartyje.
Visgi iš Metodikoje pateikiamų skirstymo paslaugos kainų viršutinių ribų skaičiavimo taisyklių ir formulių matyti, jog elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos apskaičiavimas yra susijęs su kompleksine ir sudėtinga tiriamąja, analitine
ir vertinamojo pobūdžio Komisijos veikla. Atitinkamai ir Komisijos diskrecija nustatant
elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinę ribą lemia ginčo dėl Komisijos
nustatytų kainų ribų specifiką, ginčijamo Nutarimo dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams teisminės kontrolės ribas.
Nagrinėdamas būtent Komisijos priimtų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą tokio
pobūdžio bylose kaip ši, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog teismo veikla, tikrinant Komisijos atliktus sudėtingus vertinimus, iš esmės
turėtų apsiriboti patikrinimu, ar įgyvendindama savo diskreciją, Komisiją nepadarė aiškios klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų.
Teismas taip pat turėtų įvertinti, ar priimant skundžiamą Komisijos sprendimą buvo laikytasi atitinkamų procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčytinas pasirinkimas (pvz., 2009 m. balandžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-72/2009; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1626/2010). Atitinkamai teismas pagrįstai nevertino apelianto
pateiktų su ginčijamu Komisijos atliktu investicijų grąžos normos (WACC) apskaičiavimu susijusių subjektyvių, vertinamojo pobūdžio ekonominių aspektų, akivaizdžiai ekonominės prigimties argumentų, nes tai yra išimtinai Komisijos, o ne bylą nagrinėjančio
teismo kompetencija.
23.3.1. Dėl apelianto argumentų, susijusių su tuo, jog Nutarimas dėl kainų viršutinių ribų 2015 metams neva buvo priimtas pažeidžiant investicijų grąžos normos nustatymo reglamentavimą, atsakovas pažymi, jog priešingai nei teigia apeliantas, teismas
sprendime išsamiai įvertino šiuos pareiškėjo argumentus ir šio vertinimo nepriskyrė ekonominio tikslingumo kategorijai. Teismas savo išvadą pagrindė konkrečiomis Elektros
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energetikos įstatymo ir Metodikos nuostatomis, kurios aiškiai įtvirtina, kad investicijų
grąžos norma (WACC) yra fiksuojama visam reguliavimo laikotarpiui ir perskaičiuojama tik nustatant kainų viršutines ribas, o ne jas perskaičiuojant, kas ir buvo padaryta
Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams. Apeliantas savo teiginius grindžia teisiškai visiškai nepagrįstu, abstrakčiu ir subjektyviu samprotavimu, niekaip nepaneigiančiu teisės normomis pagrįstos teismo išvados.
Kaip nepagrįstas ir prieštaraujantis teisės aktų nuostatoms atmestinas ir kitas su
tuo susijęs apelianto teiginys, jog nepagrįsti Komisijos atsiliepime į skundą pateikti argumentai, kad investicijų grąžos norma (WACC) yra fiksuojama visam reguliavimo laikotarpiui ir perskaičiuojama tik nustatant kainų viršutines ribas, o ne jas perskaičiuojant.
Komisija pažymi, kad apeliantui perskaičiavo investicijų grąžos normos (WACC) dydį,
atsižvelgdama į pasikeitusį įstatyminį investicijų grąžos normos apskaičiavimo reglamentavimą, ir gautą 6,129236 proc. dydį teisėtai užfiksavo visam Reguliavimo laikotarpiui.
Atsižvelgiant į tai, jog vadovaujantis Metodikos 2 ir 16 punktais, investicijų grąžos norma (WACC) yra fiksuojama visam reguliavimo laikotarpiui ir perskaičiuojama tik
nustatant kainų viršutines ribas, apelianto teiginiai niekaip nepagrindžia Komisijos diskrecijos ribų viršijimo, priimant Nutarimą dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams, nes
yra susiję ne su Komisijos nukrypimu nuo Metodikos reikalavimų ar investicijų grąžos
normos nustatymo reglamentavimo pažeidimu, o su Metodikoje įtvirtintų nuostatų teisėtumu ir pagrįstumu, kurių šioje administracinėje byloje apeliantas neginčija. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ir paties apelianto 2012–2013 metais atlikti veiksmai suponuoja
visiškai priešingą išvadą nei jo teiginiai. Tiek Komisijai priimant Nutarimą Nr. O3-295,
tiek 2013 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. O3-438 „Dėl akcinės bendrovės LESTO skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2014 metams
perskaičiavimo“ perskaičiuojant apelianto skirstymo paslaugos kainų viršutines ribas
2014 metams, investicijų grąžos normos (WACC) skaičiavimo procedūra buvo analogiška, teisinis reglamentavimas niekuo nesiskyrė nuo ginčijamo šioje administracinėje byloje, pastabų dėl investicijų grąžos normos (WACC) taikymo Komisija iš apelianto nebuvo sulaukusi ir apeliantas nė vieno iš ankstesnių nurodytų Komisijos nutarimų
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis neskundė.
Atsakovas pažymi, kad vadovaujantis Energetikos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies
nuostata, nustatant valstybės reguliuojamas kainas, be kita ko, turi būti numatytos būtinos energijos išteklių skirstymo išlaidos. Taigi ši įstatymo nuostata užtikrina apelianto
būtinų ir pagrįstų sąnaudų, patirtų vykdant reguliuojamą veiklą, padengimą. Vadinasi,
nepaisant to, jog pratęsus Reguliavimo laikotarpį tam tikros planuojamos sąnaudos, vadovaujantis Metodikos nuostatomis, gali būti ir neįvertintos, apeliantui šias sąnaudas
patyrus ir tinkamai pagrindus, jog šios sąnaudos buvo būtinos reguliuojamai veiklai
vykdyti, jos įvertinamos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas kitam Reguliavimo
laikotarpiui.
23.3.2. Komisija akcentuoja, jog apelianto argumentai dėl neva Komisijos atlikto
6,79 proc. dydžio investicijų grąžos normos (WACC) apskaičiavimo neteisingumo, vertinant Nutarimo dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams teisėtumą ir pagrįstumą, yra visiškai teisiškai nereikšmingi, nes šis dydis, vadovaujantis jau pirmiau minėtomis Elektros
energetikos įstatymo ir Metodikos nuostatomis, priimant Nutarimą dėl kainos viršutinės
ribos 2015 metams, apskritai negalėjo būti taikomas. Kaip teisingai sprendime pažymėjo
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teismas, 6,79 proc. dydžio investicijų grąžos normos (WACC) dydis taikomas ne perskaičiuojant, o nustatant reguliuojamų paslaugų kainų ribas naujam Reguliavimo laikotarpiui. Nepaisant to, Komisija tiek atsiliepime į skundą, tiek teismo posėdžio metu pateikė
paaiškinimus dėl investicijų grąžos normos (WACC) dydžio apskaičiavime naudotų duomenų ir įvesties parametrų. Komisija taip pat pateikė paaiškinimus ir dėl kitų investicijų grąžos normos (WACC) apskaičiavime naudotų duomenų, visi duomenų šaltiniai taip
pat buvo viešai paskelbti Komisijos tinklalapyje. Pabrėžtina, kad tai, jog apeliantas nesutinka su Komisijos nustatytu optimaliu skolinto ir nuosavo kapitalo santykiu ar kitais
investicijų grąžos normos (WACC) apskaičiavime naudotais duomenimis, nereiškia, jog
Komisija nepateikė jokių šio santykio nustatymą pagrindžiančių motyvų.
Pažymėtina, kad iki WACC metodikos patvirtinimo, investicijų grąžos normos
(WACC) apskaičiavimas buvo reglamentuotas valstybės reguliuojamų kainų nustatymą
atskiruose energetikos sektoriuose reglamentuojančiose metodikose, kuriose investicijų grąžos normos (WACC) apskaičiavimas buvo reglamentuojamas skirtingai. Priėmusi
WACC metodiką, Komisija suvienodino investicijų grąžos normos (WACC) nustatymo
reikalavimus ir kriterijus visiems ūkio subjektams, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, tokiu būdu iš esmės pakeisdama iki tol galiojusį teisinį reglamentavimą. Be
daugybės kitų Komisijos atliktų reglamentavimo pakeitimų, be kita ko, buvo peržiūrėtas ir skolinto bei nuosavo kapitalo santykis. Komisija užtikrina nuoseklų požiūrį į skolinto ir nuosavo kapitalo santykį reguliuojamų subjektų atžvilgiu ir vien tas faktas, jog
Komisija priėmė WACC metodiką, pats savaime nereiškia, kad iki pakeitimų galiojusios
atitinkamos teisės aktų nuostatos ir juose nustatyti kriterijai nebuvo tinkami.
Atsakovas pažymi, jog nei skunde, nei apeliaciniame skunde pareiškėjas nepateikia jokių konkrečių nukrypimų nuo Metodikos reikalavimų argumentų, grįstų skaičiavimais, faktiniais duomenimis ar konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, o apsiriboja tik sau
naudingais abstrakčia ir nieko nepasakančia „ekonomine logika“ grindžiamais teiginiais,
kurie neturėtų būti vertinami. Be to, tokie apelianto motyvai, nors ir visiškai nepagrįsti, neabejotinai sudaro ekonominio tikslingumo kategoriją, kurių vertinimas nepatenka
į šio ginčo nagrinėjimo ribas. Komisijos įsitikinimu, teismas tinkamai vadovaudamasis
teismų praktika bei šioje byloje aktualiomis teisės aktų nuostatomis pagrįstai konstatavo,
kad Komisija, įgyvendindama savo diskreciją, nepiktnaudžiavo įgaliojimais, neperžengė
diskrecijos ribų, laikėsi Metodikos nuostatų ir nepadarė jokių klaidų.
23.4. Komisija kategoriškai nesutinka su apelianto teiginiais, jog teismas padarė
nepagrįstą išvadą, kad Komisijai neparengus ir nepatvirtinus Metodikos, Principų aprašo
nuostatos Komisijos veikloje netaikytinos. Komisijos įsitikinimu, tokie apelianto teiginiai
fundamentaliai prieštarauja įstatymuose įtvirtintai Komisijos kompetencijai ir diskrecijai,
nustatant valstybės reguliuojamas kainas, esminiams elektros energetikos sektoriaus reguliavimo principams.
Energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio 9 dalies 2 punkto, 9 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 3 dalies 5 punkto nuostatos leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad
elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikų tvirtinimas, valstybės reguliuojamų paslaugų ir elektros energijos kainų viršutinių ribų nustatymas yra priskirtas išimtinai tik Komisijos
kompetencijai. Tiek Direktyvos 2009/72/EB 35 straipsnyje, tiek Direktyvos 2009/73/
EB 39 straipsnyje, tiek šių teisės aktų nuostatas perkeliančiame Energetikos įstatymo
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8 straipsnyje numatyta, kad Komisija, atlikdama savo funkcijas, privalo nepriklausomai,
nešališkai ir skaidriai veikti pagal įgaliojimus.
Nepaisant to, jog Energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte ir Elektros
energetikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir Vyriausybei yra numatyta teisė reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus, ši teisė negali paneigti
tiek Europos Sąjungos teisės aktais, tiek Energetikos įstatymu ir Elektros energetikos įstatymu imperatyviai įtvirtintos išimtinės Komisijos kompetencijos valstybės reguliuojamų
kainų nustatyme, taip pat ir Komisijos nepriklausomumo nuo kitų valdžios institucijų interesų reikalavimo. Išskirtinis elektros energetikos sektoriaus pobūdis ir įstatymais
apibrėžta Komisijos kompetencija nebejotinai suponuoja itin plačią Komisijos diskrecijos teisę jį reguliuoti, t. y. vadovaujantis Energetikos įstatymu ir Elektros energetikos
įstatymu, savo nuožiūra, atsižvelgiant į šiuose teisės aktuose įtvirtintus tikslus, uždavinius ir kompetenciją, laisvai pasirinkti reguliavimo metodus ir juos įtvirtinti Komisijos
tvirtinamose reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo metodikose.
Priešingai aiškinant Vyriausybės teisę reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus, elektros energetikos sektoriuje susiklostytų situacija, kai Vyriausybė
įgyvendintų dvigubą vaidmenį, t. y. Vyriausybė, įgyvendindama reguliuojamų asmenų
savininko vaidmenį, įgyvendintų tų pačių asmenų (šiuo atveju apelianto) de facto reguliuotojo vaidmenį. Tokia situacija yra iš esmės nesuderinama su Direktyvos 2009/72/EB
reikalavimais.
Apelianto teiginiai, kad Komisija privalėjo vadovautis Principų aprašu, prieštarauja Elektros energetikos įstatymui, įstatymo viršenybės principui ir paties Vyriausybės
nutarimo bei Principų aprašo nuostatoms. Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
1 dalyje yra pateiktas baigtinis teisės aktų sąrašas, kuriuo Komisija turi vadovautis nustatant viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas, ir ši
įstatymo nuostata neįtvirtina reikalavimo Komisijai tiesiogiai vadovautis Principų aprašu. Nors Vyriausybei ir yra numatyta teisė reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų
nustatymo principus, šis Vyriausybės priimtas teisės aktas negali prieštarauti ir pakeisti
Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 1 dalies. Dar daugiau, Vyriausybės nutarimo
3 punktu Komisijai yra tik siūloma, vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintu Principų
aprašu, parengti ir patvirtinti Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodiką. Vadinasi, Principų aprašas tiesiogiai siejasi ne su Komisijos
priimamais sprendimais, kuriais nustatomos reguliuojamų kainų viršutinės ribos, o su
Komisijos valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje kainų nustatymo
metodikų, sąnaudų apskaitos sistemų, metodų ir (ar) modelių rengimu ir tvirtinimu.
Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad siekdama patvirtinti viršutines skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas nepažeidžiant Elektros energetikos
įstatymo 69 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto imperatyvaus termino, Komisija buvo parengusi Metodikos pakeitimų projektą, atitinkantį Vyriausybei pateiktą Principų aprašo projektą. Tačiau Vyriausybei nutarimu patvirtinus Principų aprašą, kuris iš esmės skyrėsi
nuo Komisijos Vyriausybei pateikto Principų aprašo projekto, Komisija nebeturėjo jokių objektyvių galimybių tinkamai įvertinti Principų aprašo nuostatų, parengti ir viešajai
konsultacijai paskelbti Metodikos atitinkamų pakeitimų, kaip to reikalauja Elektros energetikos įstatymo 11 straipsnis, juos patvirtinti Komisijos posėdyje, gauti iš apelianto visą
reikiamą informaciją ir patvirtinti viršutines skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų
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kainų ribas, nepažeidžiant imperatyvaus Elektros energetikos įstatyme įtvirtinto termino.
Atsižvelgiant į visa tai, darytina išvada, kad Principų aprašas Komisijai yra rekomendacinio pobūdžio teisės aktas ir tik Komisijai yra suteikta diskrecijos teisė spręsti,
kokiomis aplinkybėmis esant ir kokia apimtimi juo vadovautis, sudarant atitinkamas reguliuojamų elektros energijos paslaugų kainų nustatymo metodikas. Vadinasi, Principų
aprašas nustatant reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainas, Komisijai jo neįvertinus ir nepriėmus jį įgyvendinančio teisės akto, negalėjo būti taikomas tiesiogiai. Tai
reiškia, kad, priešingai nei teigia apeliantas, priimant Nutarimą dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams, Komisijai nebuvo imperatyviai privaloma vadovautis Principų aprašo
nuostatomis.
23.5. Atsakovas pažymi, kad administracinę bylą nagrinėja teismas ir jis priima
sprendimą byloje. Apeliantas, nusprendęs savo iniciatyva kreiptis į specialistą ir pasirinkęs savo reikalavimus grįsti Išvada, negalėjo turėti jokio išankstinio pagrįsto pagrindo
manyti, kad nagrinėjant šią administracinę bylą specialios atitinkamos srities žinios teismui apskritai bus reikalingos ir teismas neabejotinai jomis remsis.
Taip pat atsakovas pažymi, kad nei Administracinių bylų teisenos įstatyme, nei
teismų praktikoje nėra įtvirtinta, jog nagrinėjamoje byloje nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes teismas turi įvertinti proceso šalių pasirinktų įrodinėjimo priemonių ir
pateiktų įrodymų skaičių. Apelianto argumentas, jog nagrinėjant administracinę bylą jis
pateikė Išvadą, o Komisija – ne, todėl teismas Išvadą turėjo vertinti kaip savaime pakankamą ir reikšmingą įrodymą, neabejotinai reiškiantį apelianto pozicijos pagrįstumą, nėra
teisiškai pagrįstas.
Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, atsakovas akcentuoja, kad apelianto pasirinkta
įrodinėjimo priemonė jam negalėjo sukelti jokio išankstinio pagrįsto pagrindo manyti,
kad teismas Išvadai turės suteikti išskirtinę ir prioritetinę įrodomąją galią prieš kitas bylai
teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes ir pateiktus įrodymus. Pažymėtina, kad konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų
visuma, o ne atskirais įrodymais.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
24. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo
Nr. O3-841 2 punkto, kuriuo buvo pratęstas 2010 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. O3-255
3 punkte nustatytų elektros skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų galiojimas, jas taikant 2015 metams, bei dėl 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-845 1 ir 4 punkto, kuriuo Komisija nustatė AB „Lesto“ skirstymo paslaugos
vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinę ribą ir skirstymo paslaugos žemos įtampos
tinklais kainos viršutinę ribą 2015 metams.
25. Apeliantas šiuos nutarimus ginčija nurodydamas, kad Komisija neturėjo teisės pratęsti anksčiau nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimo ir kad šie nutarimai
grindžiami klaidingai apskaičiuota investicijų grąža, bei juos priimdama Komisija ne277
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pagrįstai netaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1026 nutarimu patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo
principų aprašo.
Dėl kainų reguliavimo laikotarpio pratęsimo
26. Elektros energijos kainų reguliavimo laikotarpio klausimas yra reglamentuojamas Elektros energetikos įstatymo (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII-774 redakcija)
69 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią viršutinės perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribos nustatomos 5 metų reguliavimo laikotarpiui. Šis laikotarpis gali
būti keičiamas motyvuotu Komisijos sprendimu. Apie tokį sprendimą Komisija privalo
informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją. Atitinkamas Komisijos sprendimas dėl
reguliavimo laikotarpio pakeitimo pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniajam reguliavimo laikotarpiui.
27. Teisė pratęsti reguliavimo laikotarpį eksplicitiškai įtvirtinta Komisijos 2009 m.
rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3-139 patvirtintos Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 5 punkte, kuriame numatyta, kad motyvuotu Komisijos sprendimu perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų
viršutinių ribų reguliavimo laikotarpis gali būti pratęstas. Komisijos sprendimas dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo turi būti priimtas ne vėliau kaip prieš 6 mėn. iki reguliavimo laikotarpio pabaigos.
28. Nagrinėjamoje byloje yra aktualios dvi šiuose teisės aktuose įtvirtintos sąlygos, kurias turi atitikti sprendimas pratęsti reguliavimo laikotarpį – sprendimas privalo
būti motyvuotas ir priimtas nepraleidus nustatyto termino. Aiškinant sprendimo motyvuotumo reikalavimą atsižvelgtina į tai, kad Metodikoje šis reikalavimas įtvirtintas kaip
speciali norma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintai taisyklei, kad individualūs administraciniai aktai privalo būti tinkamai motyvuoti.
Metodikoje nėra konkrečiai reglamentuotos priežastys, kurioms esant gali būti priimamas sprendimas pratęsti reguliavimo laikotarpį, todėl joje įtvirtintas reikalavimas, kad šis
sprendimas būtų motyvuotas, negali būti suprantamas kaip įtvirtinantis įprastinę viešojo administravimo subjekto pareigą motyvuoti savo priimamus individualius administracinius aktus. Sąlyga, kad sprendimas pratęsti perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų
viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį turi būti motyvuotas, reiškia, kad jis negali būti
priimamas remiantis atsitiktinėmis aplinkybėmis, o tik dėl objektyvių priežasčių, kurios
sutrukdė Komisijai iš naujo apskaičiuoti ir patvirtinti aptariamas kainas.
29. Komisija byloje paaiškino, kad sprendimo pratęsti reguliavimo laikotarpį motyvai yra išdėstyti Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2014 m.
spalio 10 d. pažymoje Nr. O5-273 „Dėl AB „Lesto“ visuomeninio tiekimo paslaugos ir
AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių
ribų reguliavimo laikotarpio pakeitimo“. Šioje pažymoje nurodyta, kad Komisija pateikė
Vyriausybei tvirtinti nutarimo „Dėl valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos
sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ projektą, tačiau viršutinės kainų ribos turi būti nustatytos iki nustatyto termino ir pagal pateiktą aprašo projektą Metodikos
pakeitimai turi būti teikiami viešai konsultacijai. Apibendrinant, Komisijos nurodomas
motyvas pratęsti terminą yra tai, kad ji nesuspėjo atlikti reikalingų veiksmų, kad kainų
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viršutinės ribos būtų nustatytos iš naujo. To priežastimi, be kita ko, Komisija teismo procese įvardijo aplinkybę, kad Vyriausybė patvirtino Principų aprašą, pakoregavusi pirminį
Komisijos pateiktą šio aprašo projektą, ir dėl to Komisijai neliko pakankamai laiko parengti naują su Principų aprašu suderintą Metodikos projektą.
30. Vyriausybė Principų aprašą patvirtino 2014 m. rugsėjo 24 d. Vadovaujantis
Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 5 dalimi, viršutinė perdavimo paslaugos kainos riba turi būti nustatyta ar perskaičiuota ne vėliau kaip likus 90 kalendorinių dienų,
viršutinės skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribos – ne vėliau kaip likus
75 kalendorinėms dienoms iki reguliavimo periodo arba atitinkamų reguliavimo periodo metų pradžios. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Komisijai nuo Principų aprašo
patvirtinimo nebuvo likęs protingas laikotarpis parengti ir patvirtinti su Principų aprašu suderintą metodiką ir iš naujo apskaičiuoti aptariamų kainų viršutines ribas. Tačiau,
vertinant, ar Komisijos nurodytos aplinkybės yra svarbi priežastis pratęsti reguliavimo
laikotarpį, atsižvelgtina į tai, ar Komisija veikė apdairiai ir rūpestingai. Nustačius, kad
Komisijos veiksmai neatitiko šių standartų, lemiančią reikšmę turi tai, ar apdairus ir rūpestingas veikimas būtų sudaręs prielaidas Komisijai per protingą laiką atlikti kainų viršutinių ribų patvirtinimui reikalingus veiksmus – jeigu ne, susiklosčiusios aplinkybės
pripažintinos svarbia priežastimi, kuria remiantis priimtas sprendimas pratęsti aptariamą
reguliavimo laikotarpį gali būti laikomas tinkamai motyvuotu.
31. Iš byloje surinktos medžiagos galima matyti, kad Komisija Vyriausybei pateikė Principų aprašo projektą 2014 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. R2-2072, t. y. likus 135
kalendorinėms dienoms iki naujo reguliavimo periodo pradžios, o Vyriausybė Principų
aprašą patvirtino apytikriai per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo, iki naujo reguliavimo periodo pradžios likus 102 kalendorinėms dienoms. Veikdama apdairiai ir rūpestingai Komisija privalėjo tikėtis, kad jos pateiktą projektą Vyriausybė gali pakoreguoti ir
patvirtinti jį kitokį, negu buvo pateiktas. Atitinkamai pasirengusi tokiai tikėtinai įvykių
eigai, Komisija turėjo galimybę pateikti Principų aprašo projektą anksčiau arba imtis kitų
adekvačių priemonių.
32. Tai reiškia, kad nepasirengusi tam, jog Vyriausybė patvirtins kitokio turinio
Principų aprašą, negu pateiktasis Komisijos projektas, Komisija veikė neapdairiai ir nerūpestingai, nors, jeigu būtų laikiusis šių elgesio standartų, turėjo galimybę viršutines
kainų ribas 2015 metams apskaičiuoti ir patvirtinti laiku bei pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą. Dėl to Komisijos nurodytos aplinkybės, dėl kurių ji nusprendė pratęsti anksčiau nustatytų elektros skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais
kainų viršutinių ribų galiojimą, negali būti laikomos svarbia priežastimi ir šis Komisijos
sprendimas nėra motyvuotas.
33. Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis Metodikos 5 punktu, Komisijos sprendimas dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo turi būti priimtas ne vėliau kaip prieš 6
mėnesius iki reguliavimo laikotarpio pabaigos. Komisijos 2010 m. spalio 29 d. nutarime
Nr. O3-255 (su 2013 m. birželio 27 d. nutarimo O3-260 pakeitimais) reguliavimo laikotarpis buvo nustatytas iki 2014 metų imtinai, t. y. 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija sprendimą pratęsti reguliavimo laikotarpį priėmė 2014 m. spalio 17 d. nutarimu, likus 75 kalendorinėms dienoms iki pratęstojo laikotarpio pabaigos, t. y. mažiau negu 6 mėnesiams.
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Dėl principų aprašo taikymo
34. Byloje nėra ginčo dėl to, kad priimdama ginčijamus nutarimus Komisija netaikė Principų aprašo nuostatų, be kita ko, ir apelianto nurodyto Principų aprašo 20.2.4 papunkčio. Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 1026, kuriuo patvirtintas šis
aprašas, 2 punkte numatyta, kad Principų aprašas taikomas nustatant reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainas nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Ginčijamais nutarimais
buvo reguliuojamos elektros energetikos paslaugų kainos 2015 metams.
35. Principų apraše išdėstytos nuostatos suformuluotos imperatyviai, be kita ko, tai
atsispindi ir apelianto nurodomame 20.2.4 papunktyje, pagal kurį ekonomiškai pagrįsti
(būtini) metiniai kapitalo kaštai apskaičiuojami kiekvieniems metams kaip nusidėvėjimo
kaštų ir investicijų grąžos dydžių suma, atsižvelgiant į <...> sumodeliuotą tinklo elementų ir kito turto vertę (reguliuojamos paslaugos (produkto) turto vertę), kuri Komisijos
sprendimu apskaičiuota <...> elektros perdavimo sistemos operatoriui 2015–2019 metų
laikotarpiu kasmet papildomai įtraukiant po 1/5 Įmonės balansinės turto vertės ir reguliuojamos turto bazės skirtumo, susidariusio 2014 m. birželio 30 d., taip, kad visas susidaręs skirtumas 2019 metais būtų įtrauktas į paslaugai ir (ar) produktui priskirtiną reguliuojamo turto vertę (RAB), o elektros skirstomųjų tinklų operatoriui 2015–2024 metų
laikotarpiu kasmet papildomai įtraukiant po 1/10 Įmonės balansinės turto vertės ir reguliuojamos turto bazės skirtumo, susidariusio 2014 m. birželio 30 d., taip, kad visas susidaręs skirtumas 2024 metais būtų įtrauktas į paslaugai ir (ar) produktui priskirtiną reguliuojamo turto vertę (RAB). Principų aprašo 41 punkte taip pat numatyta, kad elektros
energetikos įmonių ir Komisijos veiksmai arba neveikimas įgyvendinant šį aprašą gali
būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
36. Vyriausybės patvirtinto Principų aprašo privalomumas negali būti aiškinamas taip, kaip tai išdėstyta apeliaciniame skunde ginčijamame pirmosios instancijos
teismo sprendime – kad neparengus ir nepatvirtinus atitinkamo teisės akto, šiuo atveju – Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodikos,
Principų aprašo nuostatos Komisijos veikloje netaikytinos. Vadovaujantis tokia pozicija
Principų aprašo taikymas galėtų būti atidedamas neterminuotai, Komisijai delsiant patvirtinti naują metodiką. Tai sudarytų teisinį neapibrėžtumą, dėl kurio susiklostytų prielaidos pažeisti teisinių santykių dalyvių teisėtus lūkesčius ir kitus teisėtus interesus. Kaip
buvo minėta, Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Principų aprašas, 2 punkte numatyta, kad šis aprašas taikomas nustatant reguliuojamų elektros energetikos paslaugų
kainas nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Komisijai iki šio termino nepatvirtinus su juo suderintos metodikos, pagal šią nutarimo nuostatą, nustatant kainas nuo 2015 m. sausio 1
dienos Komisija turėjo vadovautis Principų aprašu.
37. Ginčijamo sprendimo motyvuotumo ir priėmimo termino reikalavimų pažeidimai kartu su aplinkybe, kad Komisija nesivadovavo sprendimo priėmimo metu galiojusiu ir 2015 m. kainoms taikytinu Vyriausybės patvirtintu Principų aprašu, sudaro
pagrindą pripažinti, kad skundžiami Komisijos nutarimai yra neteisėti dėl to, kad juos
priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.
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Dėl investicijų grąžos dydžio pagrįstumo
38. Dėl investicijų grąžos dydžio nustatymo klausimo pirmosios instancijos teismo
sprendime teisingai pažymėta, kad, vadovaujantis Metodikos 2 punktu, viršutinės minėtų kainų ribos nustatomos penkeriems metams, t. y. pradinis atitinkamų veiklų pajamų
lygis skaičiuojamas ekonomiškai pagrindžiant energijos perdavimo ir skirstymo būtinas
sąnaudas bei protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžos normą, kuri fiksuojama
penkeriems metams.
39. Kaip pripažino Komisija, nagrinėjamoje byloje ginčijami nutarimai buvo priimti pritaikant investicijų grąžos normą, kuri buvo patvirtinta Komisijos 2012 m. spalio
9 d. nutarimu Nr. O3-295 „Dėl akcinės bendrovės LESTO skirstymo paslaugos vidutinės
ir žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2013 metams perskaičiavimo“, perskaičiuojant skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2013 metams. Tačiau, kadangi, kaip
jau buvo pripažinta, kad Komisija nepagrįstai priėmė sprendimą pratęsti reguliavimo
laikotarpį, ji turėjo pareigą apskaičiuoti investicijų grąžą iš naujo, remdamasi naujausiais
duomenimis. Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, apskaičiuodama investicijų grąžą, Komisija atsižvelgia į Lietuvos banko nefinansinėms korporacijoms suteiktų paskolų metinę palūkanų normą, Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų metinę palūkanų normą, valstybės kreditingumo riziką, asmens, kurio atžvilgiu
apskaičiuojama protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža, kapitalo struktūrą ir kitus ekonominius veiksnius, darančius tiesioginę įtaką protingumo kriterijų atitinkančios
investicijų grąžos apskaičiavimui.
40. Kadangi Komisija nepagrįstai priėmė sprendimą pratęsti kainų reguliavimo
laikotarpį, konstatuotina, kad pasibaigus reguliavimo laikotarpiui pritaikiusi 2012 m.
apskaičiuotą investicijų grąžos dydį ir neperskaičiavusi jo iš naujo pagal aktualius duomenis, Komisija ginčijamus nutarimus priėmė remdamasi iš esmės nepagrįstu investicijų
grąžos dydžiu.
Dėl įpareigojimo nuostolius įtraukti į kitų metų kainas
41. Sprendžiant dėl apelianto pažeistų teisių gynimo nagrinėjamoje byloje atsižvelgtina į elektros energijos kainų reguliavimo mechanizmo koncepciją. Vertinant apelianto skunde pirmosios instancijos teismui pateiktą reikalavimą įpareigoti Komisiją į būsimas kainas įtraukti dėl neteisėtų Komisijos veiksmų patirtus nuostolius yra reikšmingas
Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas principas, pagal
kurį reguliuojant elektros energijos kainas rinkos dalyviams sudaromos prielaidos turėti
apyvartą, kuri ne tik padengtų tiesiogines veiklos sąnaudas, bet ir suteiktų protingą investicijų grąžą: šiame punkte numatyta, kad Komisija nustato įpareigojimus teikti paslaugas sąnaudomis pagrįstomis kainomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią
investicijų grąžą. Atitinkamai, Metodikos 11–13 punktuose elektros energijos perdavimo,
skirstymo ir persiuntimo paslaugų kainos apibrėžtos kaip atitinkamos veiklos sąnaudų ir
protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos suma.
42. Teisiniame reguliavime įtvirtinta kainų reguliavimo mechanizmo koncepcija
patvirtina, kad investicijų grąža negali būti siejama išimtinai su vieneriais kalendoriniais
281

I. Administracinių teismų praktika

metais. Elektros energijos suvartojimo dinamika negali būti tiksliai iš anksto numatoma
dėl besikeičiančio vartotojų skaičiaus, konkuruojančių energijos šaltinių ir kitų veiksnių,
todėl Komisija negali užtikrinti, kad kiekvienais metais įmonių faktiškai gauta investicijų grąža sutaps su Komisijos iš anksto nustatytuoju šios grąžos dydžiu. Atitinkamai,
teisinis reguliavimas sudaro prielaidas Komisijai reguliuoti kainas taip, kad faktinis investicijų grąžos dydis atitiktų protingumo reikalavimus jį vertinant ilgesniu nei vienerių
metų laikotarpiu: pagal Metodikos 16 punktą, vienas iš viršutinę kainos ribą lemiančių
dydžių yra korekcijos koeficientas, kuris Metodikos 20 punkte apibrėžtas kaip koeficientas, įvertinantis įmonės pajamų viršijimą/nesurinkimą priklausomai nuo taikomos kainų
diferencijavimo struktūros. Šis principas numatytas ir šiuo metu galiojančioje Metodikos
redakcijoje, pagal kurios 16 punktą apskaičiuojant protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža, atsižvelgiant į taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, skaičiuojamą po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų
reguliavimo periodo metų, o vėliau – viso reguliavimo periodo, kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams, įvertinama, be kita ko,
įmonės uždirbta faktinė grąža iš reguliuojamos veiklos; praėjusių laikotarpių investicijų
grąžos korekcijos, nustatytos Komisijos sprendimu ir kt.
43. Kaip buvo minėta, pagal Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 3 dalį, apskaičiuodama investicijų grąžą, Komisija, be kita ko, atsižvelgia į visus reikšmingus (ne
vien šiame straipsnyje nurodytus) ekonominius veiksnius, darančius tiesioginę įtaką protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos apskaičiavimui. Investicijų grąžos dydį
siejant su ilgalaike, o ne izoliuotai pavieniais metais gaunama grąža, vienas iš reikšmingų
veiksnių yra ankstesniais metais įmonės patirti nuostoliai arba pelnas. Nagrinėjamos bylos kontekstas dėl teisės aktuose nustatyto kainų reguliavimo mechanizmo ypatumų yra
išskirtinis ir jam susiklosčius konstatuotina, kad reikšmingas veiksnys Komisijai reguliuojant elektros energijos kainas yra ir teismo nustatyta aplinkybė, kad praėjusiais metais
Komisija kainas nustatė nesilaikydama teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
44. Į šią aplinkybę Komisija atsižvelgia nustatydama būsimas kainas, vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 3 dalimi. Komisija šiuos veiksmus atliks
ateityje, todėl atskiras teismo įpareigojimas atsižvelgti į minėtą aplinkybę šiame kontekste
būtų nepagrįstas, kol Komisijai nėra suėjęs terminas tai atlikti – administraciniams teismams nepriskirta nagrinėti ginčus, kurie galbūt kils ateityje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143642/2014; 2013 m. vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-168/2013 ir kt.).
Kadangi į aplinkybę, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinta, jog Komisija praėjusiais metais kainas nustatė nesilaikydama teisės aktuose nustatytų reikalavimų, reguliuodama elektros energijos kainas Komisija turės pareigą atsižvelgti tik ateityje, šiuo metu
dėl šios pareigos vykdymo ginčas dar nėra kilęs. Taigi apelianto reikalavimas įtraukti nurodytas sumas į būsimas elektros energijos kainas negali būti tenkinamas. Pažymėtina,
kad ateityje manydamas, jog reguliuodama elektros energijos kainas Komisija nesivadovavo įstatymų nustatytais reikalavimais, apeliantas turės teisę ginti savo pažeistas teises
įstatymų nustatyta tvarka.
45. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino, taikė materialiosios teisės normas, todėl
priimtas sprendimas negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas. Dėl anksčiau nu282
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rodytų motyvų pareiškėjo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusi
akcinė bendrovė „Lesto“) apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas bei priimamas naujas sprendimas, kuriuo Komisijos
2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-841 2, 2.1, 2.2 punktai ir 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-845 1, 4 punktai panaikinami, likusi skundo dalis atmetama kaip nepagrįsta.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ apeliacinį skundą
tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo
operatorius“ skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-841 2, 2.1 ir 2.2 punktus; panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo
Nr. O3-845 1 ir 4 punktus. Likusią skundo dalį atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

3.4. Bylos dėl socialinės apsaugos
3.4.1. Dėl skolininko Vaikų išlaikymo fondo įstatymo prasme ir jam keliamų
pareigų
Kiekvienu atveju pagrindas skirti ir mokėti vaikui išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo
(toliau – Fondas) yra aplinkybė, kad teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi konkrečiam asmeniui yra nustatyta pareiga periodinėmis išmokomis
išlaikyti vaiką, tačiau toks asmuo šią pareigą vykdo netinkamai arba iš viso jos nevykdo
(šią aplinkybę patvirtina antstolio, vykdančio nustatyto išlaikymo išieškojimą, išduota
pažyma). Atitinkamai, paskyrus ir pradėjus mokėti išmokas iš Fondo, asmuo, nevykdantis
ar netinkamai vykdantis teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytą pareigą dėl vaiko išlaikymo, tampa skolininku Vaikų išlaikymo fondo įstatymo prasme. Tapimą skolininku Vaikų išlaikymo fondo įstatymas sieja ne su biologine
vaiko, kuriam yra skiriamos išmokos iš Fondo, tėvyste, o su konkrečiam asmeniui teismo
nustatyta prievole teikti išlaikymą tam vaikui. Tam, kad išmoka iš Fondo būtų skirta, pakanka fakto (ir jį patvirtinančių dokumentų), kad vaikas negauna nustatyto išlaikymo iš
teismo sprendime arba teismo patvirtintoje vaiko išlaikymo sutartyje nurodyto asmens.
Šiems išmokos iš Fondo skyrimo pagrindams išnykus, t. y. skolininkui pradėjus (tinkamai)
vykdyti teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi jam nustatytą vaiko išlaikymo pareigą arba išlaikymo pareigos nelikus, išmokos iš Fondo mokėjimas
nutraukiamas (18 punktas).
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Administracinė byla Nr. A-530-502/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01321-2016-9
Procesinio sprendimo kategorija 7.8

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. kovo 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės
Žalimienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo S. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. J. skundą
atsakovui Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – G. Š.) dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas S. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–2), prašydamas panaikinti Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Fondo administracija)
2016 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. V3-191 (toliau – ir Sprendimas) dėl iš Vaikų išlaikymo
fondo (toliau – ir Fondas) išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko.
2. Pareiškėjas nurodė, kad Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Serologijos ir DNR laboratorijos 2008 m. spalio 17 d. pateiktoje specialisto išvadoje
Nr. S-m156/08(01) nustatyta, jog pareiškėjas nėra D. J. tėvas. Pareiškėjas šią išvadą pateikė Kėdainių antstolių kontorai, kad iš jo nebūtų toliau išieškomos išmokos ne jo vaiko
išlaikymui. Kadangi pareiškėjas nuo 2008 m. pradžios gyvena ne Lietuvos Respublikoje,
D. J. motina G. Š. įsipareigojo nuginčyti tėvystę, materialinį išlaikymą vaikui prisiteisti iš
biologinio vaiko tėvo ir prašyti Fondo administracijos, kad išmokų mokėjimas D. J. būtų
sustabdytas. Atsitiktinai sužinojęs, kad G. Š. į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nuginčijimo
nesikreipė, pareiškėjas 2015 m. vasario 18 d. pateikė ieškinį Kėdainių rajono apylinkės
teismui, kuris 2015 m. birželio 29 d. sprendimu pripažino, jog duomenys 2001 m. rugpjūčio 22 d. gimimo įraše Nr. 278 ir jo pagrindu išduotame gimimo liudijime, kuriame S. J. įrašytas D. J. tėvu, yra neteisingi ir nutraukė alimentų išieškojimą iš S. J. pagal
Kėdainių rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą, išduotą 2005 m. liepos 11 d. Apie tai,
kad pareiškėjas nėra D. J. tėvas, pareiškėjas Fondo administraciją informavo elektroniniu
paštu. Pareiškėjo teigimu, 2008 m. spalio 17 d. specialisto išvada Nr. S-m156/08(01) pa284
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tvirtina, kad pareiškėjas neprivalo išlaikyti D. J., todėl Fondo administracija skundžiamu
Sprendimu nepagrįstai pareiškėją laiko skolininku.
3. Atsakovas Fondo administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 18–22)
prašė jį atmesti.
4. Nurodė, kad kreipimosi į Fondo administraciją metu buvo visi išmokų iš Fondo
skyrimo ir mokėjimo pagrindai, pareiškėjas apie priimtą sprendimą skirti ir mokėti išmokas D. J. buvo informuotas. Fondo administracijoje 2015 m. liepos 31 d. gautas
Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimas dėl duomenų D. J. gimimo įraše panaikinimo bei išlaikymo išieškojimo iš pareiškėjo nutraukimo. Taigi tėvystė teismo tvarka nuginčyta tik Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. teismo sprendimu,
kuriame, be kita ko, nurodyta, kad pareiškėjui nelieka pareigos išlaikyti D. J. ir išlaikymo
išieškojimas nutrauktinas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Fondo administracija atsiliepime taip pat pažymėjo, jog skolininkas Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo
fondo įstatymo prasme nėra siejamas su biologinės tėvystės faktu. Skolininko sąvoką apibrėžia teismo sprendimas priteisti išlaikymą vaikui ir priteisto išlaikymo nemokėjimo ar
netinkamo mokėjimo faktas. Kadangi pareiškėjo pareiga mokėti išlaikymą D. J. buvo nustatyta teismo sprendimu, todėl būtent teismo sprendimas, kurio pagrindu antstolis G. Š.
išdavė pažymą, buvo pagrindas už pareiškėją mokėti išmokas iš Fondo ir laikyti jį skolininku Vaikų išlaikymo fondo įstatymo prasme.
5. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. Š. atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.
II.
6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 18 d. sprendimu
(b. l. 65–69) pareiškėjo skundą atmetė.
7. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad: Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų
administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. 1.35-9851 nuspręsta D. J. nuo 2008 m. vasario 27 d. kiekvieną mėnesį mokėti 150 Lt dydžio išmoką iš Fondo iki kol atsiras Vaikų išlaikymo fondo įstatyme
nustatyti pagrindai sustabdyti ar nutraukti išmokos iš Fondo mokėjimą; sprendimas priimtas G. Š. pateikus 2008 m. gegužės 10 d. prašymą išmokai iš Fondo gauti ir 2008 m. vasario 20 d. antstolio J. K. pažymą Nr. 107 apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą pagal
Kėdainių rajono apylinkės teismo 2001 m. liepos 18 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1693736, kurioje nurodyta, jog išlaikymas iš S. J. nuo 2007 m. lapkričio 30 d. iki 2008 m. sausio 31 d. nebuvo išieškotas; ginčo dėl 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo teisėtumo tarp
šalių nėra; 2008 m. spalio 17 d. Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto
Serologijos ir DNR laboratorijos išvada nustatyta, kad pareiškėjas S. J. nėra D. J. tėvas; apie
tai pareiškėjas 2015 m. sausio 28 d. elektroniniu paštu informavo Fondo administraciją, nurodė, kad vaiko motina G. Š. dėl išieškojimo nutraukimo į antstolį nesikreipė, todėl pareiškėjo atstovė šiuo metu rengia dokumentus teismui dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiam
vaikui išieškojimo nutraukimo; Fondo administracijoje 2015 m. liepos 31 d. gautas įsiteisėjęs Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-838-673/2015, kuriuo, be kita ko, nuspręsta nutraukti išieškojimą iš S. J. vaikui D.
J. pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. liepos 11 d. sprendimą civilinėje byloje
Nr. 2-1693-736/2005; G. Š. 2015 m. rugsėjo 1 d. Fondo administracijai pateikė prašymą nuo
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2015 m. balandžio 1 d. nutraukti Fondo išmokas jos dukrai D. J.; minėto prašymo pagrindu
Fondo administracijos 2015 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. V2-10035 išmokų iš Fondo mokėjimas D. J. nuo 2015 m. balandžio 1 d. buvo sustabdytas; Fondo administracijos 2016 m.
kovo 14 d. Sprendimu nuspręsta išieškoti iš S. J. nuo 2008 m. vasario mėnesio iki 2015 m.
kovo mėnesio iš Fondo D. J. išlaikymui išmokėtą 3 696,89 Eur sumą ir 5 proc. metines palūkanas nuo 2008 m. kovo mėnesio iki visiško skolos grąžinimo.
8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.192 bei
3.193 straipsnių, taip pat Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 1 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio
1, 2 ir 4 dalių, 5 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų nuostatomis, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vien aplinkybė, jog 2008 m. ekspertų išvada buvo
patvirtinta, kad pareiškėjas nėra D. J. biologinis tėvas, savaime nėra pakankama iš Fondo
mokamo išlaikymo nutraukimui. Fondo išmokos mokamos tol, kol yra Vaikų išlaikymo
fondo įstatymo 6 straipsnyje nustatyti pagrindai ir kol vaikas teismo sprendimu arba teismo
patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi turi teisę gauti išlaikymą. Pareiškėjo pareiga
teikti nepilnametei D. J. išlaikymą periodinėmis įmokomis buvo nustatyta 2005 m. liepos
11 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1693-736/2005, kuria buvo patvirtinta S. J. ir
G. Š. sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo mokėti išlaikymą dukrai D. J. po 150 Lt per mėnesį, todėl šią pareigą pareiškėjas privalėjo vykdyti iki teismo tvarka bus nuginčyta jo tėvystė arba atsiras kiti įstatymuose nustatyti
išlaikymo nepilnamečiam vaikui nutraukimo pagrindai. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas
išlaikymo D. J. neteikė, todėl šią pareigą už pareiškėją vykdė Fondas. Pareiškėjo tėvystė nuginčyta Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimu civilinėje byloje
Nr. 2-838-673/2015. Iki šio teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo Fondo administracija neturėjo pagrindo nutraukti išmokų D. J. mokėjimą.
9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad iki pareiškėjo tėvystės nuginčijimo teismo
tvarka nepilnametės D. J. motina G. Š., kurios prašymo pagrindu Fondas teikė išlaikymą už pareiškėją, prašymo sustabdyti išmokų mokėjimą Fondui nepateikė, gautų Fondo
išmokų priimti neatsisakė, motinos valdžia jai nebuvo apribota, todėl Fondo administracijai stabdyti išmokų mokėjimą iš Fondo taip pat nebuvo pagrindo. Pareiškėjas jokių aktyvių veiksmų, kuriais būtų išreiškęs norą neteikti nebiologinei dukrai išlaikymo
iki 2015 metų neatliko, tėvystę ginčyti teismo tvarka delsė. Bylos duomenimis, išmokų iš Fondo mokėjimas nepilnamečiam vaikui sustabdytas nuo 2016 m. balandžio 1 d.,
t. y. nepilnametės D. J. motinai pateikus prašymą (pareiškėjui nuginčijus tėvystę teismo
sprendimu ir jam įsiteisėjus). Skundžiamu Sprendimu iš pareiškėjo nuspręsta išieškoti
3 696,89 Eur sumą, išmokėtą nepilnamečio vaiko išlaikymui nuo 2008 m. vasario 1 d. iki
2015 m. kovo 31 d., t. y. dar iki teismo sprendimo, kuriuo nuginčyta pareiškėjo tėvystė ir
nutrauktas išlaikymo išieškojimas. Ginčo dėl Fondo išmokėtos sumos byloje nėra.
10. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Fondo administracija, įstatymo nustatyta tvarka mokėjusi išmokas iš Fondo, turi teisę išieškoti iš skolininko išmokėtas Fondo
išmokas ir reikalauti 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo išmokėtų sumų išmokėjimo dienos iki visiško jų išieškojimo (Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis).
Iš Fondo išmokėtų išmokų išieškojimą iš skolininkų detalizuoja Išmokėtų iš Vaikų išlaikymo fondo išmokų atgavimo iš skolininkų tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AI-179 (toliau – Aprašas). Pagal
Aprašo 4–5 punktus sprendimas dėl iš Fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko
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priimamas, jeigu nuo išmokų iš Fondo mokėjimo pradžios praėjo ne mažiau kaip 24 mėnesiai arba vaikui iš Fondo išmokėtų išmokų suma yra ne mažesnė kaip 2 500 Lt (724,05
Eur). Sprendimas dėl išieškojimo, nepriklausomai nuo išmokų iš Fondo išmokėjimo pražios ir išmokėtos sumos, taip pat priimamas, kai atsiranda Vaikų išlaikymo fondo įstatymo
5 straipsnio 1 dalyje nustatyti mokėjimo sustabdymo arba 6 straipsnio 4 dalies 1 ir 3 punktuose nustatyti išmokų iš Fondo nutraukimo pagrindai. Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį
reglamentavimą, teismas darė išvadą, kad Fondo administracijai buvo visos sąlygos priimti
ginčijamą Sprendimą dėl iš Fondo išmokėtos sumos ir palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo
(skolininko). Ginčijamas Spendimas motyvuotas, atitinka Aprašo 6 punkto reikalavimus.
Esant šioms aplinkybėms pareiškėjo skundas atmestinas.
III.
11. Pareiškėjas S. J. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 73–75), kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.
12. Pareiškėjas apeliacinį skundą iš esmės grindžia skunde pirmosios instancijos
teismui išdėstytais argumentais, papildomai nurodo, jog Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje nenustatyta, nuo kada nutrauktinas išlaikymo išieškojimas, o tai gali reikšti, kad išieškojimas nutrauktinas nuo 2005 m.
liepos 11 d.
13. Atsakovas Fondo administracija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 80–84)
prašo jį atmesti, atsiliepimą grindžia argumentais, analogiškais išdėstytiems pirmosios
instancijos teismui teiktame atsiliepime į pareiškėjo skundą, mano, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.
14. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. Š. atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą
nepateikė.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
15. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas ir apeliacinis skundas dėl šio sprendimo pateiktas po 2016 m. liepos 1 d. naujos
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijos įsigaliojimo.
Vadovaujantis 2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 1 dalimi, administracinių bylų, pradėtų ir nebaigtų nagrinėti pirmąja instancija iki šio įstatymo įsigaliojimo, procesas pirmojoje instancijoje vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.
Šioje dalyje nurodytų bylų, nagrinėjamų apeliacine tvarka, procesas ir proceso atnaujinimas vyksta šio įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinė
byla apeliacine tvarka nagrinėjama pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo redakciją, galiojančią nuo 2016 m. liepos 1 d.
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16. Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl Fondo administracijos Sprendimo,
kuriuo nuspręsta iš S. J. išieškoti 3 696,89 Eur skolą, susidariusią 2008 m. vasario –
2015 m. kovo laikotarpiu D. J. mokant išmokas iš Fondo, teisėtumo ir pagrįstumo.
Pareiškėjas su tokiu Fondo administracijos sprendimu nesutinka, teigia, kad jis nėra D.
J. biologinis tėvas, todėl neturėjo prievolės ją išlaikyti ir negali būti laikomas skolininku
Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo fondo įstatymo prasme. Atsakovas gi teigia, kad
pareiškėjo tėvystė (įrašas D. J. gimimo įraše) buvo nuginčyta tik 2015 m. birželio 29 d.
Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimu, todėl ir pareiškėjo pareiga išlaikyti D. J.
baigėsi tik minėto teismo sprendimo įsiteisėjimo dieną. Taigi, siekiant išspręsti tarp šalių
kilusį ginčą, būtina nustatyti pareiškėjo pareigos išlaikyti D. J. pasibaigimo momentą.
17. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Vaikų išlaikymo fondo įstatymas
(2012 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. XI-2350 redakcija, galiojusi nuo 2014 m. sausio 1 d.),
kuriame nustatyta, kad skolininkas – asmuo, kuris teismo sprendimu arba pagal teismo
patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį kiekvieną mėnesį privalo mokėti periodines išmokas vaikui išlaikyti, bet nevykdo teismo sprendimo arba nemoka visos teismo priteistos
sumos (2 str. 4 d.). Fondo išmokos pagal šio įstatymo nuostatas mokamos tik tuo atveju,
kai lėšos vaikui išlaikyti yra priteistos teismo sprendimu arba nustatytos teismo patvirtinta
vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi ir yra mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per
mėnesį (3 str. 1 d.). Į Fondo administratorių dėl Fondo išmokų mokėjimo gali būti kreipiamasi, kai vaikas negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo
sutartimi nustatyto išlaikymo ar gauna tik dalį nustatyto išlaikymo. Fondas išmoka teismo
sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytą išlaikymą,
o kai vaikas gauna tik dalį nustatyto išlaikymo, – teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą.
Abiem atvejais išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,5 MGL dydžio
(3 str. 2 d.). Antstolis, vykdantis teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų)
išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo išieškojimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nuostatas, išduoda išieškotojui nustatytos formos pažymą, patvirtinančią,
kad vaikas negauna viso arba dalies teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų)
išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo (3 str. 3 d.). Fondo išmokos mokamos tol, kol yra
šiame straipsnyje nustatyti pagrindai ir kol vaikas teismo sprendimu arba teismo patvirtinta
vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi turi teisę gauti išlaikymą (3 str. 4 d.). Atitinkamai Fondo
administratorius privalo nutraukti Fondo išmokų mokėjimą, jeigu išnyksta Fondo išmokų
mokėjimo pagrindai, nurodyti šio įstatymo 3 straipsnyje (6 str. 1 d. 1 p.).
18. Pateiktą teisinį reguliavimą vertinant byloje nustatytų aplinkybių kontekste
matyti, kad kiekvienu atveju pagrindas skirti ir mokėti vaikui išmoką iš Fondo yra aplinkybė, kad teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi konkrečiam asmeniui yra nustatyta pareiga periodinėmis išmokomis išlaikyti vaiką, tačiau toks
asmuo šią pareigą vykdo netinkamai arba iš viso jos nevykdo (šią aplinkybę patvirtina
antstolio, vykdančio nustatyto išlaikymo išieškojimą, išduota pažyma). Atitinkamai, paskyrus ir pradėjus mokėti išmokas iš Fondo, asmuo, nevykdantis ar netinkamai vykdantis
teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytą pareigą dėl
vaiko išlaikymo, tampa skolininku Vaikų išlaikymo fondo įstatymo prasme. Pažymėtina,
kad tapimą skolininku Vaikų išlaikymo fondo įstatymas sieja ne su biologine vaiko, kuriam yra skiriamos išmokos iš Fondo, tėvyste, o su konkrečiam asmeniui teismo nusta288
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tyta prievole teikti išlaikymą tam vaikui. Kaip minėta, tam, kad išmoka iš Fondo būtų
skirta, pakanka fakto (ir jį patvirtinančių dokumentų), kad vaikas negauna nustatyto
išlaikymo iš teismo sprendime arba teismo patvirtintoje vaiko išlaikymo sutartyje nurodyto asmens. Šiems išmokos iš Fondo skyrimo pagrindams išnykus, t. y. skolininkui
pradėjus (tinkamai) vykdyti teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo
sutartimi jam nustatytą vaiko išlaikymo pareigą arba išlaikymo pareigos nelikus, išmokos
iš Fondo mokėjimas nutraukiamas.
19. Vadovaujantis byloje surinktais įrodymais bei teismų informacinės sistemos
„Liteko“ duomenimis, nustatyta, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. liepos 11 d.
sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1693-736/05 (įsiteisėjo 2005 m. rugpjūčio 11 d.) nutraukta tarp S. J. ir G. J. 2001 m. birželio 22 d. sudaryta santuoka, S. J. įsipareigojo mokėti po
150 Lt dukters D. J. išlaikymui iki jos pilnametystės. G. Š. (buv. J.) 2008 m. gegužės 10 d.
kreipėsi į Garantinio ir Vaikų išlaikymo fondų administraciją, prašydama D. J. mokėti išmoką iš Fondo, skolininku nurodė S. J., pateikė antstolio išduotą pažymą, kad S. J. pareigos
išlaikyti D. J. nevykdo. Garantinio ir Vaikų išlaikymo fondų administracijos 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. 1.35-9851 D. J. nuo 2008 m. vasario 27 d. skirta 150 Lt mėnesinė išmoka iš Fondo. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Serologijos
ir DNR laboratorija 2008 m. lapkričio 6 d. pateikė specialisto išvadą Nr. S-m 156/08(01),
kuria patvirtino, kad S. J. nėra D. J. tėvas, tačiau dėl tėvystės nuginčijimo pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2015 m. kovo 9 d. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 29 d.
sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-838-673/2015 (įsiteisėjo 2015 m. liepos 30 d.) pripažino,
kad duomenys D. J. 2001 m. rugpjūčio 22 d. gimimo įraše Nr. 278, kuriame S. J. įrašytas
D. J. tėvu, yra neteisingi ir juos panaikino, taip pat nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos nutraukė išlaikymo išieškojimą iš S. J. D. J. pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo
2005 m. liepos 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1693-736/05.
20. Taigi kreipimosi į Fondo administraciją momentu egzistavo Vaikų išlaikymo
fondo įstatymo 3 straipsnyje nustatyti Fondo išmokų mokėjimo D. J. pagrindai. Ginčo
dėl to tarp šalių nėra. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 29 d. sprendime konstatavo, jog pareiškėjo prievolė išlaikyti D. J. pasibaigė tik nuo šio teismo
sprendimo įsiteisėjimo dienos (žr. minėto teismo sprendimo 2 puslapio priešpaskutinę pastraipą), t. y. nuo 2015 m. liepos 30 d. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
9 straipsnio 1 dalį, įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo tėvystė teismo tvarka
buvo nuginčyta tik 2015 m. birželio 29 d. teismo sprendimu, todėl tai, jog aplinkybė, kad
pareiškėjas nėra D. J. tėvas, buvo nustatyta dar 2008 m. lapkričio 6 d. specialisto išvadoje Nr. S-m 156/08(01), savaime nepaneigė pareiškėjui įsiteisėjusiu teismo 2005 m. liepos
11 d. sprendimu anksčiau nustatytos prievolės išlaikyti D. J. Pagal įsiteisėjusius Kėdainių
rajono apylinkės teismo sprendimus prievolė išlaikyti D. J. pareiškėjui buvo nustatyta nuo
2005 m. rugpjūčio 11 d. iki 2015 m. liepos 30 d.
21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tėvų pareigos išlaikyti savo
vaikus vykdymą bei tėvystės nuginčijimo pasekmes, taip pat yra konstatavęs, kad viena iš sudėtinių tėvų valdžios dalių – išlaikyti savo vaikus – yra reglamentuojama CK
3.192 straipsnyje. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos ma289
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terialiai išlaikyti savo vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį (CK
3.194 str.). Teisė į išlaikymą ir pareiga jį teikti nėra tapačios sąvokos. Teisė į išlaikymą,
kaip ir kitos vaiko teisės, atsiranda nuo vaiko gimimo momento. Paprastai preziumuojama, jog šią teisę turi užtikrinti tėvai, iš kurių vaikas gimė, t. y. prigimtinė vaiko biologinių tėvų pareiga išlaikyti savo vaiką, tačiau teisinė prievolė teikti išlaikymą ir materialiai
rūpintis savo vaiku atsiranda tik tiems tėvams, kurių tėvystė (motinystė) yra įforminta
įstatyme nustatyta tvarka, t. y. tiems, kurie vaiko gimimo įraše nurodyti kaip vaiko tėvas (motina). Tai reiškia, kad tiek motina, tiek tėvas, jeigu pagal įstatymą nustatyta vaiko
kilmė iš jų, yra asmeniškai (individualiai) atsakingi už išlaikymo savo nepilnamečiams
vaikams teikimą, todėl šių prievolių vykdymas negali būti perleistas ar perkeltas kitiems (išskyrus įtėvius) asmenims, įkeičiamas, įskaitytas už skolas ir pan., taip pat negali
būti atsisakyta jų vykdymo (žr. 2009 m. liepos 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3239/2009, 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2013 ir kt.).
22. Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų
kolegija daro išvadą, kad Fondo administracija skundžiamu Sprendimu teisėtai ir pagrįstai pareiškėją laikė skolininku bei nustatė įsiskolinimą, susidariusį D. J. 2008 m. vasario –
2015 m. kovo laikotarpiu mokant išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo, kadangi šiuo laikotarpiu pareiškėjui teismo patvirtinta sutartimi dėl santuokos nutraukimo padarinių buvo
nustatyta pareiga išlaikyti D. J. Pažymėtina, jog ginčo dėl Sprendime nurodytos iš Fondo
D. J. išmokėtų išmokų sumos (3 696,89 Eur) tarp šalių nėra.
23. Atitinkamai Vaikų išlaikymo fondo įstatyme įtvirtinta, kad Fondo administratorius, šio įstatymo nustatyta tvarka mokantis Fondo išmokas, įgyvendindamas Lietuvos
Respublikos teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas Fondo išmokas, įgyja
teisę iš skolininko išieškoti išmokėtas Fondo išmokas ir reikalauti 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo išmokėtų Fondo išmokų sumų nuo jų išmokėjimo iki jų visiško
išieškojimo iš skolininko. Fondo administratorius priima sprendimą dėl Fondo išmokėtų
išmokų išieškojimo iš skolininko. Šis sprendimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (11 str. 1–3 d.). Taigi
Fondo administracijai įstatymais yra suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl iš Fondo
išmokėtų išmokų bei 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų. Todėl naikinti
skundžiamą Fondo administracijos Sprendimą nėra teisinio ir faktinio pagrindo.
24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o
pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. Netenkinus pareiškėjo
apeliacinio skundo, pareiškėjui nepriteistinos jo apeliacinėje instancijoje patirtos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d.).
Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo S. J. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.5. Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos
3.5.1. Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigos nustatyti, ar
asmeniniams poreikiams vaizdo kameromis stebima teritorija neperžengia
privačios teritorijos ribų
Vien aplinkybė, kad vaizdo kameromis stebima (iš dalies stebima) ne vien tik asmeniui priklausanti teritorija, reiškia, jog toks stebėjimas jau yra nukreiptas į tokiu būdu
duomenis tvarkančio asmens privačios sferos išorę, t. y. nustačius, jog stebėjimas peržengia fizinio asmens (duomenų tvarkytojo) privačios teritorijos ribas, turi būti taikoma
tiek 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, tiek Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymas (25 punktas).
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo nustatyti, ar įrengtos vaizdo
kameros skirtos ir stebi (fiksuoja) išimtinai tik kameras įrengusio (jas naudojančio) fizinio asmens privačią teritoriją. Tik nustačius, kad ši sąlyga yra tenkinama, galima remtis
Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1 straipsnio 4 dalimi (26 punktas).
Administracinė byla Nr. A-1452-442/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00849-2016-3
Procesinio sprendimo kategorija 26

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. vasario 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas
ir pranešėjas),
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą atsakovui Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui S. B. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas A. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2016 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 3R-28 (2.13-1.).
2. Pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl vaizdo kamerų, sumontuotų ant kaimyno (S. B.) namo, kurios
atsuktos į pareiškėjo privačią teritoriją, miegamojo langus. 2016 m. vasario 5 d. pareiškėjas gavo ginčijamą Inspekcijos sprendimą, kad jo skundo nagrinėjimas nutraukiamas,
nes nepriklauso Inspekcijos kompetencijai. Pareiškėjo manymu, Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės įmonės Registrų
centro pažymų, kad S. B. nebuvo ir nėra įsigijęs verslo liudijimų ar registravęs individualios veiklos, nepakanka, jog būtų nutrauktas jo skundo nagrinėjimas. Vaizdo stebėjimas
gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves, tačiau tik tais atvejais, kai kiti
būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir
jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. Inspekcija iš S. B. negavo jokių paaiškinimų, neišsiaiškino, kodėl įrengtos kameros, koks jų matymo kampas ir ar kiti būdai ir
priemonės yra nepakankamos pasiekti kol kas niekam nežinomą S. B. tikslą. Informacija
apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik
pagal įstatymą. Pareiškėjo manymu, S. B. negali turėti jokių asmeninių poreikių stebėti jo privatų gyvenimą, todėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo (toliau – ir ADTAĮ) 1 straipsnio 4 dalies nurodymai neturėtų būti priežastis
netirti skundo.
3. Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atsiliepime į skundą prašė
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
4. Atsakovas paaiškino, kad, susipažinus su pareiškėjo 2015 m. gruodžio 14 d.
skundu, buvo priimtas sprendimas patikrinimą pradėti nuo paklausimų raštu. Tam
Inspekcija 2015 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2R-7379(2.13.) „Dėl vaizdo stebėjimo“ paprašė S. B., 2015 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2R-7380(2.13.) valstybės įmonės Registrų centro bei 2015 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2R-7381(2.13.) Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodyti visas aktualias skundui nagrinėti
aplinkybes. Iš pateiktų atsakymų atsakovas priėjo prie išvados, kad skundo nagrinėjimas
nepriklauso jo kompetencijai, nes S. B. vykdė vaizdo stebėjimą kaip fizinis asmuo ir tik
asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, todėl skundo nagrinėjimą
nutraukė vadovaudamasis ADTAĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 46 straipsnio 2 dalimi. Atsakovo nuomone, Inspekcija neturėjo ir neprivalėjo aiškintis bei tirti, kokiems
konkrečiai asmeniniams poreikiams S. B. vykdo vaizdo stebėjimą, ar nustatyti, kokiems
tikslams galbūt stebimas pareiškėjo privatus gyvenimas, todėl pasiūlė kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka dėl galimo teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą pažeidimo.
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II.
5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 6 d. sprendimu
pareiškėjo skundą patenkino, panaikino Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
2016 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 3R-28 (2.13-1.) ir įpareigojo Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo A. G. 2015 m. gruodžio 14 d. skundą.
6. Teismas nustatė, kad Inspekcijoje 2015 m. gruodžio 14 d. gautas pareiškėjo
skundas dėl ADTAĮ 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Inspekcija 2015 m. gruodžio 18 d.
raštu Nr. 2R-7379(2.13.) „Dėl vaizdo stebėjimo“ kreipėsi į S. B. dėl paaiškinimo dėl vykdomo stebėjimo vaizdo kameromis. 2015 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2R-7380(2.13.)
taip pat ji kreipėsi į valstybės įmonę Registrų centrą su paklausimu, ar adresu: (duomenys neskelbtini), kuriuo įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, yra registruotas juridinis
asmuo, bei 2015 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2R-7381(2.13.) kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir prašė pateikti informaciją, ar S. B. užsiima individualia veikla arba dirba pagal verslo liudijimą. Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio
22 d. rašte Nr. (27.4-40-4)RD-4837 nurodė, kad S. B. 2015 m. mokestiniu laikotarpiu nebuvo / nėra įsigijęs verslo liudijimų, nebuvo / nėra įregistravęs individualios veiklos pagal pažymą. Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro departamentas
2015 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (1.11.6.)s-6288 nurodė, kad duomenų apie įregistruotus juridinius asmenis adresu: (duomenys neskelbtini), Juridinių asmenų registre nėra. S.
B. 2016 m. sausio 25 d. rašte „Dėl vaizdo stebėjimo“ nurodė, kad jei savo teritorijoje ir
vykdo vaizdo stebėjimą, tai tik privačiais tikslais, jog būtų užtikrintas jo teritorijos, jo asmens ir jo turto saugumas. Inspekcija 2016 m. vasario 5 d. priėmė sprendimą Nr. 3R-28
(2.13-1.) nutraukti pareiškėjo skundo, kaip nepriklausančio jos kompetencijai, nagrinėjimą. Sprendime remiamasi ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartimi byloje Nr. Ik-1824-171/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. N-62-2622/2010. Sprendime atsakovas priėjo prie išvados, kad S. B. vaizdo stebėjimą
vykdo kaip fizinis asmuo ir tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, todėl ADTAĮ šiam asmeniui nėra taikomas.
7. Teismas konstatavo, kad ginčas byloje kilo dėl Inspekcijos 2016 m. vasario
5 d. sprendimo Nr. 3R-28 (2.13-1.) teisėtumo ir pagrįstumo, ar Inspekcija teisėtai ir pagrįstai nutraukė pareiškėjo skundo nagrinėjimą konstatavusi, jog S. B. vaizdo stebėjimą vykdo kaip fizinis asmuo ir tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar
profesija, tenkinti. Ginčo teisinius santykius reguliuoja ADTAĮ ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo (Dėl įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo)“ (toliau – ir Nuostatai). Teismas vadovavosi ADTAĮ 1 straipsnio 2, 4 dalimis,
36 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsnio 1 dalimi, Nuostatų 2 punktu.
8. Teismas nurodė, kad ADTAĮ įgyvendina 1995 m. spalio 24 d. Europos
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Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – ir Direktyva 95/46). ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalimi yra įgyvendinama Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies antroji įtrauka,
kurioje įtvirtinta Direktyvos 95/46 taikymo išimtis tais atvejais, kai asmens duomenis
tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas tik asmenine ar namų ūkio veikla, todėl aiškinant šią
Įstatymo nuostatą svarbu atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir
ESTT) pateiktą Direktyvos 95/46 nuostatos išaiškinimą. 2014 m. gruodžio 11 d. sprendime Ryneš (C-212/13, ECLI:EU:C:2014:2428) ESTT nagrinėjo klausimą, ar į Direktyvos
95/46 3 straipsnio 2 dalies antrojoje įtraukoje nustatytą išimtį patenka situacija, kai vaizdo stebėjimo sistema, kurią fizinis asmuo įrengė ant savo šeimos namo, siekdamas apsaugoti namo savininkų šeimos turtą, sveikatą ir gyvybę, daromi įrašai nuolatinio įrašymo
įrenginyje, o šia sistema stebima ir viešoji erdvė. ESTT nurodė, kad tokios vaizdo sistemos naudojimas, ja taip pat stebint viešąją erdvę, nėra asmens duomenų tvarkymas, atliekamas užsiimant tik asmenine ar namų ūkio veikla, kaip ji suprantama pagal Direktyvos
95/46 3 straipsnio 2 dalies antrąją įtrauką, taigi tokiai veiklai taikytinos Direktyvos 95/46
nuostatos. ESTT sprendime pažymėjo, kad kamera užfiksuotas asmens atvaizdas, kiek jis
leidžia identifikuoti duomenų subjektą, laikytinas asmens duomenimis pagal Direktyvą
95/46; vaizdo stebėjimas iš principo patenka į Direktyvos 95/46 taikymo sritį kaip automatinis duomenų tvarkymas; o stebėjimas darant asmenų vaizdo įrašą, saugomą nuolatinio įrašymo įrenginyje, yra automatinis asmens duomenų tvarkymas (Direktyvos 95/46
15–16 konstatuojamosios dalys, Sprendimo 22, 24–25 punktai). Nagrinėdamas klausimą,
ar toks duomenų tvarkymas, koks buvo susiklostęs pagrindinėje byloje, galėtų būti laikomas vykdomu „užsiimant tik asmenine ar namų ūkio veikla“, ESTT pažymėjo, kad, pagal
nusistovėjusią teismo praktiką, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir
Chartija) 7 straipsnyje įtvirtinta pagrindinės teisės į privataus gyvenimo gerbimą apsauga reikalauja, jog nukrypimai nuo asmens duomenų apsaugos ir jos apribojimai neviršytų to, kas yra griežtai būtina (Sprendimo 28 punktas ir jame nurodyta ankstesnė ESTT
praktika). ESTT nurodė, kad Direktyvos 95/46 nuostatas, kiek jomis, reglamentuojant
asmens duomenų tvarkymą, gali būti keliamas pavojus pagrindinėms laisvėms, visų pirma teisei į privatų gyvenimą, būtina aiškinti atsižvelgiant į pagrindines teises, kurios yra
įtrauktos į Chartiją (o Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje įtvirtinta
nukrypstanti nuostata turi būti aiškinama griežtai (Sprendimo 29 punktas ir jame nurodyta ankstesnė ESTT praktika). Griežtą išimties aiškinimą, ESTT vertinimu, pagrindė ir
pati Direktyvos 95/46 nuostatos formuluotė, pagal kurią iš Direktyvos 95/46 taikymo srities pašalintas duomenų tvarkymas, atliekamas užsiimant ne paprastai asmenine ar namų
ūkio veikla, bet „tik“ asmenine ir namų ūkio veikla, todėl asmens duomenų tvarkymas
patenka į nurodytą išimtį, tik jei jį duomenų tvarkytojas atlieka išimtinai asmeninėje ar
namų ūkio sferoje, o kiek vaizdo stebėjimas apima viešąją erdvę ir todėl yra nukreiptas
į duomenis tvarkančio asmens privačios sferos išorę, jis negali būti laikomas išimtinai
„asmenine ar namų ūkio veikla“ (Sprendimo 30–31, 33 punktai). ESTT sprendime taip
pat pažymėjo, kad Direktyvos 95/46 nuostatomis (7 straipsnio f punktu, 11 straipsnio
2 dalimi ir 13 straipsnio 1 dalies d ir g punktais) leidžiama atsižvelgti į duomenų valdytojo teisėtus interesus, kuriuos, visų pirma, sudaro asmens duomenų valdytojo ir jo
šeimos turto, sveikatos ir gyvybės apsauga (Sprendimo 34 punktas). Taigi, šiame sprendime ESTT nurodė, kad vaizdo stebėjimo sistemų, darant asmenų vaizdo įrašus, saugo294
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mus nuolatinio įrašymo įrenginyje, naudojimas yra laikomas asmens duomenų tvarkymu
pagal Direktyvos 95/46 nuostatas ir, kai šia sistema bent iš dalies stebima viešoji erdvė,
jis nepatenka į Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies antrojoje įtraukoje nustatytą išimtį,
tačiau pagal Direktyvos 95/46 nuostatas gali būti atsižvelgiama į teisėtus duomenų valdytojo interesus. Minėtais ESTT išaiškinimais vadovavosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
(toliau – ir LAT) 2015 m. birželio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-430-415/2015,
kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalyje nustatytos išimties taikymo, kai į kameromis filmuojamą vaizdą patenka ne tik filmuojančiam asmeniui
priklausanti namų valdos dalis, tačiau taip pat dalis bendrai naudojamo žemės sklypo,
kiemo, asmenys, gyvenantys name, bei į namą ateinantys pašaliniai asmenys. Minėtoje
byloje LAT konstatavo, kad tokiu atveju yra pagrindas taikyti Direktyvos 95/46 nuostatas
įgyvendinantį ADTAĮ ir ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalyje nustatyta išimtis netaikytina.
9. Teismas konstatavo, kad atsakovo pateikiamas ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalies
aiškinimas yra formalus ir neatitinka aktualios nurodytos teismų praktikos, o atliktas tyrimas neišsamus – atsakovas nustatė tik faktą, kad vietoje, kurioje įrengtos stebėjimo kameros, nėra registruoti juridiniai asmenys, o S. B. nevykdo individualios veikos
ir neturi verslo liudijimo. Ginčo nėra, kad atsakovas nevertino ir netyrė, kaip ir kur yra
įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, ką jos filmuoja ir kokiu kampu. Nenustačius, ar filmavimas neišeina už filmuojančio asmens privačios nuosavybės ribų, nėra pagrindo
taikyti ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalį, todėl nėra ADTAĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir
46 straipsnio 2 dalyje nustatyto pagrindo nutraukti tyrimą.
10. Teismas, vadovaudamasis paminėtu ESTT sprendimu, LAT praktika, konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai nusprendė nutraukti pareiškėjo skundo nagrinėjimą.
III.
11. Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 6 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą.
12. Atsakovas nurodo, kad teismas, nagrinėdamas šią bylą, netinkamai taikė materialiosios ir procesinės teisės normas. Teismas nepagrįstai rėmėsi LAT nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-430-415/2015 išvadomis, kadangi pareiškėjo Inspekcijai pateikto
skundo aplinkybės iš esmės skiriasi. Be to, teismas remdamasis ESTT sprendimo (byloje
C-212/13, ECLI:EUC:2014:2428) išvadomis neatsižvelgė į ESTT pateiktą poziciją dėl asmens duomenų tvarkymo tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. ESTT 2014 m. gruodžio 11 d. sprendime Ryneš (byloje C-212/13) pasisakė
dėl dviejų konkrečių situacijų: dėl vaizdo stebėjimo asmens privačioje teritorijoje ir situacijos, kai į vaizdo stebėjimo kamerų lauką patenka vieša erdvė, t. y. dėl viešosios erdvės
stebėjimo vaizdo stebėjimo kameromis. Minėtoje LAT nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K3-430-415/2015 ginčas kilo dėl vykdomo vaizdo stebėjimo bendro naudojimo teritorijoje, t. y. dėl bendra nuosavybės teise ginčo šalims priklausančio namo kiemo. Tuo metu
pareiškėjas Inspekcijai paduotame skunde nurodė, kad vaizdo stebėjimą vykdo pareiškėjo kaimynas S. B., kuris ant jam nuosavybės teise priklausančio namo adresu: (duomenys
neskelbtini), yra įrengęs dvi vaizdo stebėjimo kameras. Taigi šiuo atveju nėra nei bendro
naudojimo teritorijos, nei viešosios erdvės. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje situacijoje
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remtis minėtu ESTT sprendimu ta dalimi dėl vaizdo stebėjimo viešojoje erdvėje ir LAT
nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-430-415/2015 negalima. Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu nebuvo gauta jokios informacijos, patvirtinančios, kad vaizdo stebėjimas buvo
vykdomas ne asmeniniams poreikiams tenkinti. Paaiškėjus aplinkybėms, jog S. B. vaizdo stebėjimą vykdo kaip fizinis asmuo ir tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su
verslu ar profesija, tenkinti, Inspekcija neturėjo ir neprivalėjo aiškintis bei tirti, kokiems
konkrečiai asmeniniams poreikiams S. B. vykdo vaizdo stebėjimą, nustatinėti, ar filmavimas neišeina už filmuojančio asmens privačios nuosavybės ribų, kadangi tai nepriklauso
Inspekcijos kompetencijai, o pareiškėjui kreipusis į teismą civilinio proceso tvarka dėl galimo teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą pažeidimo, šias priežastis nustatytų teismas.
Inspekcija skunde nurodytų aplinkybių tyrimą atliko tinkamai – pradėjo patikrinimą nuo
paklausimo raštu tikrinamam asmeniui – S. B., bei rašytiniais paklausimais kreipėsi į atitinkamas valstybės institucijas, o skundo nagrinėjimo metu paaiškėjus aplinkybėms, jog
S. B. vaizdo stebėjimą vykdo kaip fizinis asmuo ir tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, t. y. nenustačius, kad S. B. vaizdo stebėjimą vykdo
kitiems nei asmeniniams poreikiams, bei remdamasi ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalimi, priėmė motyvuotą sprendimą. Be to, Inspekcija, priimdama ginčijamą sprendimą, vadovavosi teismine praktika. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Direktyva 95/46/EB nėra tiesiogiai
taikomas teisės aktas. Priimdama skundžiamą sprendimą, Inspekcija vadovavosi būtent
Direktyvą 95/46/EB įgyvendinančio nacionalinio teisės akto nuostatomis, taip pat ir teismų praktika.
13. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad Inspekcija nutarimą
priėmė negavusi iš S. B. konkrečių atsakymų dėl vaizdo stebėjimo, kurie leistų objektyviau įvertinti esamą situaciją. Turėdama minimalią informaciją, nesiėmė jokių papildomų veiksmų trūkstamai informacijai surinkti, o rėmėsi tik S. B. trumpu, nekonkrečiu
paaiškinimu.
14. Trečiasis suinteresuotas asmuo S. B. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad
su Inspekcijos apeliaciniu skundu sutinka ir prašo jį tenkinti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
15. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 3R-28 (2.13-1.), kuriuo buvo nutrauktas pareiškėjo 2015 m. gruodžio 14 d. skundo, kaip nepriklausančio
Inspekcijos kompetencijai, nagrinėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo.
16. Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 14 d. skunde nurodė, kad į trečiojo suinteresuoto
asmens S. B. įrengtų vaizdo kamerų stebėjimo lauką patenka ir pareiškėjo namas bei jam
priklausanti privati teritorija. Atsakovas tyrimą nutraukė nustatęs, kad skundo nagrinėjimas nepriklauso jo kompetencijai, nes kamerą įrengęs trečiasis suinteresuotas asmuo
vykdė vaizdo stebėjimą kaip fizinis asmuo ir tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems
su verslu ar profesija.
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17. Ginčijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ir ADTAĮ) 1 straipsnio 4 dalimi, kurioje
nustatyta, kad šis įstatymas netaikomas, jeigu asmens duomenis tvarko fizinis asmuo ir
tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
18. ADTAĮ 1 straipsnio 8 dalyje (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1372 redakcija) numatyta, kad šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos teisinis reglamentavimas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais
šio įstatymo priede.
19. ADTAĮ priede nurodyta, kad šiuo įstatymu yra įgyvendinama 1995 m. spalio
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
20. Todėl, aiškinant ADTAĮ normas, reikia atsižvelgti ir į minėtos direktyvos nuostatas bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją.
21. Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka nustato, kad ši direktyva netaikoma tvarkant asmens duomenis, kai duomenis tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas tik
asmenine ar namų ūkio veikla.
22. Teisingumo Teismas 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo bylos F. Ryneš
(C-212/13) 31 punkte yra konstatavęs, kad asmens duomenų tvarkymas patenka į
Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies antros įtraukos taikymo sritį, tik jei jį duomenų
tvarkytojas atlieka išimtinai asmeninėje ar namų ūkio sferoje.
23. Šią išimtį reikia aiškinti kaip numatančią tik tokią veiklą, kuria privatūs asmenys užsiima neperžengdami privataus ar šeimos gyvenimo ribų (Teisingumo Teismo
2003 m. lapkričio 6 d. sprendimo byloje Bodil Lindqvist, C-101/01, 47 p.; 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimo byloje Markkinapörssi ir Satamedia, C-73/07, 44 p.).
24. Teisingumo Teismo 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo bylos F. Ryneš (C212/13) 33 punkte nurodyta, kad tiek, kiek vaizdo stebėjimas <...> apima, net jei tik iš dalies, viešąją erdvę ir todėl yra nukreiptas į tokiu būdu duomenis tvarkančio asmens privačios sferos išorę, jis negali būti laikomas išimtinai „asmenine ar namų ūkio veikla“, kaip
tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką.
25. Kaip matyti iš minėto Teisingumo Teismo sprendimo 33 punkto, vien aplinkybė, kad vaizdo kameromis stebima (iš dalies stebima) ne vien tik asmeniui priklausanti
teritorija, reiškia, jog toks stebėjimas jau yra nukreiptas į tokiu būdu duomenis tvarkančio asmens privačios sferos išorę, t. y. nustačius, jog stebėjimas peržengia fizinio asmens
(duomenų tvarkytojo) privačios teritorijos ribas, turi būti taikoma tiek Direktyva 95/46
3, tiek ADTAĮ.
26. Taigi, nagrinėjamu atveju, Inspekcija privalėjo nustatyti, ar trečiojo suinteresuoto asmens S. B. įrengtos vaizdo kameros skirtos ir stebi (fiksuoja) išimtinai tik kameras įrengusio (jas naudojančio) fizinio asmens privačią teritoriją. Tik nustačius, kad ši sąlyga yra tenkinama, galima remtis Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka
bei, atitinkamai, ADTAĮ 1 straipsnio 4 dalimi.
27. ADTAĮ 45 straipsnio 1 dalies (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1372 redakcija) 1 punkte nustatyta, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti
skundą, apie tai informuodama pareiškėją, jeigu skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kompetencijai.
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28. ADTAĮ 46 straipsnio 2 dalyje skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu tyrimo metu
paaiškėja šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba kitais šio įstatymo
nustatytais atvejais.
29. Todėl pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstą išvadą, kad nenustačius, ar
trečiojo suinteresuoto asmens S. B. įrengtų vaizdo kamerų stebėjimo laukas neperžengia
jo privačios nuosavybės ribų, nebuvo pagrindo nutraukti tyrimą pagal pareiškėjo skundą
vadovaujantis ADTAĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 46 straipsnio 2 dalimi.
30. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, jas objektyviai ir visapusiškai ištyrė, tinkamai
taikė ir aiškino ginčo teisinius santykius reguliuojančias teisės normas bei priėmė teisėtą
ir pagrįstą spendimą, kurį naikinti remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais
nėra pagrindo. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 6 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.6. Kitos bylos, kylančios iš ginčų viešojo administravimo srityje
3.6.1. Dėl auditoriui tenkančios įrodinėjimo naštos, kai jis nevykdė teisės aktuose
numatytos pareigos dokumentuoti atliekamus audito veiksmus
Įrodinėjimo naštos paskirstymo aspektu aplinkybė, kad auditorius nevykdė teisės
aktuose numatytos pareigos dokumentuoti atliekamus audito veiksmus (procedūras),
suponuoja tai, jog pareiga pagrįsti, kad atitinkami veiksmai vis dėlto buvo atlikti, tenka
šiam auditoriui (65 punktas).
Tarptautiniuose audito standartuose numatytos pareigos dokumentuoti atliktus
audito veiksmus nevykdymas negali būti grindžiamas atitinkamų gebėjimų neturėjimu
(68 punktas).
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Administracinė byla Nr. A-80-438/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03854-2014-0
Procesinio sprendimo kategorija 41

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. balandžio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Višinskienės ir
Virginijos Volskienės,
rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama administracinę
bylą pagal pareiškėjo S. B. ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „A1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. B. skundą atsakovams Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos auditorių rūmams, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „A1“, bankrutavusiai akcinei bendrovei
„B1“ dėl įsakymo panaikinimo,
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas S. B. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas: 1) panaikinti Audito ir apskaitos tarnybos (šiuo metu Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) (toliau – ir Tarnyba) direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. VAA-18
„Dėl drausminių nuobaudų skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas) 1 punktą dėl reikšmingų S. B.
atlikto audito trūkumų konstatavimo ir drausminės nuobaudos skyrimo; 2) panaikinti
Lietuvos auditorių rūmų (toliau – ir Rūmai) prezidiumo 2014 m. rugsėjo 1 d. neeiliniame posėdyje Nr. 17 priimtą nutarimą (toliau – ir Nutarimas) panaikinti S. B. auditoriaus
vardą ir jo auditoriaus pažymėjimo galiojimą bei S. B. išbraukti iš auditorių sąrašo; 3) priteisti iš atsakovų Tarnybos ir Rūmų patirtas bylinėjimosi išlaidas.
2. Pareiškėjas paaiškino, kad audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir
UAB) „A1“ (toliau – ir Audito įmonė) ir pareiškėjas, kaip atsakingas auditorius, atliko
akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „B1“ 2011 metų atskirų ir konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų auditą ir 2012 m. kovo 7 d. parengė audito ataskaitą. Tarnyba, atlikusi audito
tyrimą, 2014 m. birželio 10 d. parengė atlikto audito tyrimo ataskaitą Nr. 19-18 (toliau –
ir Ataskaita), kurioje nustatė reikšmingus audito atlikimo trūkumus ir pasiūlė pareiškėjui skirti drausmines nuobaudas. Audito priežiūros komitetui (toliau – ir Komitetas)
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2014 m. liepos 18 d. posėdyje apsvarsčius audito tyrimo rezultatus, Tarnyba 2014 m. liepos 31 d. priėmė Įsakymą, kurio 1-uoju punktu Lietuvos auditorių rūmams nurodė panaikinti auditoriaus S. B. auditoriaus vardą.
(duomenys neskelbtini)
6. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kai nepagrįstą.
(duomenys neskelbtini)
10. Atsakovas Lietuvos auditorių rūmai atsiliepime į skundu prašė skundą atmesti
kaip nepagrįstą, taip pat priteisti iš pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
11. Atsakovo teigimu, pareiškėjas netinkamai aiškina Audito įstatymo 39 ir
40 straipsnių nuostatas, o jo nuomonė dėl apskųsto Tarnybos įsakymo galiojimo neatitinka Audito įstatymo nuostatų ir tuo klausimu formuojamos teismų praktikos. Audito
įstatyme nėra nuostatos, kad Rūmai ar Tarnybos sprendimų apskundimas sustabdo jų
galiojimų. Rūmams neatlieka auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimo, taip pat
nerevizuoja Tarnybos priimtų sprendimų bei neatlieka Tarnybos tyrimo teisėtumo vertinimo. Nutarimas priimtas vykdant 2014 m. liepos 31 d. Tarnybos direktoriaus įsakymo
Nr. VAA-18 „Dėl drausminių nuobaudų skyrimo“ 1 punktą, todėl yra išvestinis administracinis aktas. Pagal Audito įstatymo 14, 36, 39, 42 straipsnius, įstatymų leidėjas auditorių
ir audito įmonių viešosios priežiūros funkciją pavedė atlikti Tarnybai, o Rūmams nesuteikė jokių teisių audito priežiūros srityje. Auditorių rūmų šiuo atveju atlieka tik procedūrinį veiksmą – vykdo privalomą Tarnybos nurodymą panaikinti auditoriaus vardą.
Įstatymas Auditorių rūmams nesuteikia teisės vertinti tokio Tarnybos sprendimo teisėtumo. Atsakovas pabrėžė, kad skundo padavimas nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu
teisės aktai nenustato kitaip ir teismas nepritaiko reikalavimo užtikrinimo priemonės.
12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „A1“ atsiliepime į skundą prašė skundą
tenkinti, taip pat priteisti UAB „A1“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
(duomenys neskelbtini)
15. Trečiasis suinteresuotas asmuo bankrutavusi akcinė bendrovė (toliau – ir BAB)
„B1“ atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti, taip pat priteisti iš pareiškėjo
patirtas bylinėjimosi išlaidas.
(duomenys neskelbtini)
II.
17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas tenkino iš dalies Auditorių rūmų prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir priteisė Lietuvos auditorių rūmams iš pareiškėjo 1
013,68 Eur su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
(duomenys neskelbtini)
III.
37. Pareiškėjas S. B. ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „A1“ apeliaciniame
skunde prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti ir panaikinti Įsakymo 1 punktą dėl reikšmingų S. B.
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atlikto audito trūkumų konstatavimo ir drausminės nuobaudos skyrimo bei panaikinti
Nutarimą, kuriuo panaikintas S. B. auditoriaus vardas ir jo auditoriaus pažymėjimo galiojimas bei S. B. išbrauktas iš auditorių sąrašo.
(duomenys neskelbtini)
44. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas.
(duomenys neskelbtini)
48. Trečiasis suinteresuotas asmuo BAB „B1“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo
apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir
priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
(duomenys neskelbtini)
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
49. Pagal pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „A1“ apeliacinį skundą byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki
2016 m. liepos 1 d. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII2399) 8 straipsnio 2 dalimi, ši administracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki
2016 m. liepos 1 d.
50. Byloje pareiškėjas ginčija Tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymo
Nr. VAA-18 „Dėl drausminių nuobaudų skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas) 1 punktą, kuriuo
jam skirta drausminė nuobauda – nurodymas Auditorių rūmams auditoriui S. B. panaikinti auditoriaus vardą, bei vykdant šį nurodymą Auditorių rūmų prezidiumo 2014 m.
rugsėjo 1 d. neeiliniame posėdyje Nr. 17 priimtą nutarimą (toliau – ir Nutarimas) panaikinti pareiškėjui auditoriaus vardą ir jo auditoriaus pažymėjimo galiojimą bei išbraukti
iš auditorių sąrašo. Taigi ginčas iš esmės yra kilęs dėl pareiškėjui paskirtos drausminės
nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo.
51. Šiuos santykius pirmiausia reglamentuoja Audito įstatymas (toliau tekste remiamasi 2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1676 redakcija, išskyrus atskirai nurodytus
atvejus). Šio įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas, kuriuo, be kita ko, remiantis buvo
priimtas Įsakymas, nustatė, kad „atlikto audito tyrimą atlikusi ir konstatavusi reikšmingus audito atlikimo trūkumus, [Tarnyba] gali <...> priimti sprendimą nurodyti Auditorių
rūmams panaikinti auditoriaus vardą.“ Audito įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas,
pagal kurį buvo priimtas skundžiamas Nutarimas, numatė, kad „auditorius netenka auditoriaus vardo Auditorių rūmų sprendimu <...> šio įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu atveju“.
52. Primintina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra nusprendęs, kad pagal ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusias Audito įstatymo nuostatas
Auditorių rūmai yra saistomi šio įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte minimo nurodymo, neturi diskrecijos dėl šio nurodymo (ne)vykdymo (žr. 2017 m. kovo 3 d. nu301
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tartį administracinėje byloje Nr. A-2902-556/2017). Todėl nagrinėjamu atveju pirmiausia turi būti išspręstas klausimas dėl Įsakymo 1 punktu skirtos drausminės nuobaudos
pagrįstumo ir teisėtumo. Pripažinimas, kad šiuo Įsakymu paskirta drausminė nuobauda yra nepagrįsta ir (ar) neteisėta, sudarytų pakankamą pagrindą panaikinti Nutarimą
ir atvirkščiai.
V.
53. Kilusio ginčo kontekste svarbu akcentuoti, kad, kaip matyti iš Įsakymo turinio, pareiškėjui skirta drausminė nuobauda – nurodymas Auditorių rūmams panaikinti
auditoriaus vardą – buvo grindžiama šio akto 1.1–1.3 punktuose nurodytais pažeidimais
(aplinkybėmis), nustatytais (nustatytomis) atlikto audito tyrimo metu. Pirmosios instancijos teismas iš esmės konstatavo, kad aptariamai drausminei nuobaudai pagrįsti pakako
Įsakymo 1.1 punkte konstatuotų pažeidimų bei 1.3 punkte nurodytos aplinkybės, todėl
visiškai nevertino 1.2 punkto.
54. Minėtu Įsakymo 1.1 punktu Tarnybos direktorius reikšmingais ginčo audito
atlikimo trūkumais pripažino tai, kad pareiškėjas, būdamas asmeniu, atsakingu už audito įmonės UAB „A1“ vardu pateikiamą auditoriaus išvadą apie AB „B1“ 2011 metų atskiras ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas (toliau – ir Išvada): 1) neatliko jokių jam
kaip užduoties partneriui priklausančių, 220-ąjame tarptautiniame audito standarte
„Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ (toliau – ir 220-asis TAS) reglamentuotų
audito procedūrų (išskyrus auditoriaus išvados pasirašymą), todėl pažeidė Audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalį, nes neatliko audito vadovaudamasis tarptautinių audito standartų nuostatomis; 2) nesilaikė Buhalterių profesionalų etikos kodekse numatytų sąžiningumo ir reikiamų atidumo principų, nes 2012 m. kovo 7 d. UAB „A1“ vardu pateikė Išvadą
neatlikęs finansinių ataskaitų audito, kaip to reikalauja Audito įstatymas, profesiniai standartai (tarptautiniai audito standartai ir 1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas)
bei Buhalterių profesionalų etikos kodeksas.
55. Audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktai nustato, kad auditorius
privalo: atlikdamas auditą, vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, tarptautiniais audito standartais (1 p.); laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės
etikos principų (2 p.).
56. Nagrinėjamoje byloje tarp proceso šalių iš esmės nėra ginčo, kad aptariamo audito metu pareiškėjas veikė kaip užduoties partneris 220-ojo TAS taikymo prasme, t. y.
veikė kaip asmuo, atsakingas už audito užduotį, jos atlikimą ir už audito įmonės vardu
pateikiamą auditoriaus išvadą, kuriam, kai reikalaujama, atitinkamus įgaliojimus suteikia
profesinės, teisinės arba priežiūros institucijos (220-ojo TAS 7 d. a p.).
57. Vertindama minėtus viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo argumentus teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, kad, skirtingai nei nurodo apeliantai, tikrinama drausminė nuobauda grindžiama ne aplinkybe, kad pareiškėjas netinkamai dokumentavo (nedokumentavo) atliktus veiksmus, bet tuo, kad jis iš viso neatliko jam, kaip
užduoties partneriui priskirtų užduočių, t. y., kad pareiškėjas galutinę audito išvadą pasirašė neatlikęs jam priklausančių atlikti veiksmų.
58. Iš Tarnybos 2014 m. birželio 10 d. atlikto audito tyrimo ataskaitos Nr. 19-18 bei
Audito priežiūros komiteto 2014 m. liepos 30 d. posėdžio protokolo Nr. 25-8 matyti, kad
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pareiškėjo kaip užduoties partnerio veiklos trūkumu pirmiausia buvo pripažintas minėtame tarptautiniame audito standarte numatytų peržiūros pareigų nevykdymas.
59. Šiuo aspektu 220-ojo TAS 16 dalis numato, kad užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už peržiūras, atliekamas pagal audito įmonės peržiūrų politiką ir procedūras. Pabrėžtina, kad ši peržiūra nėra savitikslė – kaip numatyta 220-ojo TAS 17 dalyje,
auditoriaus išvados dieną ar iki jos užduoties partneris, peržiūrėdamas audito dokumentus ir tardamasis su užduoties grupe, turi įsitikinti, kad buvo surinkti pakankami tinkami audito įrodymai išvadoms patvirtinti ir auditoriaus išvadai paskelbti. 220-ojo TAS
A18 dalyje taip pat akcentuojama, kad reikšmingus iškilusius klausimus galima laiku išspręsti auditoriaus išvados teikimo dieną ar anksčiau, jeigu užduoties partneris laiku ir
atitinkamais užduoties atlikimo etapais peržiūri: svarbiausias su sprendimais o
60. susijusias sritis, ypač su sunkiais ar ginčytinais užduoties vykdymo metu nustatytais klausimais; reikšmingą riziką; kitas užduoties partnerio nuožiūra svarbias sritis.
61. Žinoma, kaip numatyta 220-ojo TAS A18 dalies antroje pastraipoje, užduoties
partneris neprivalo peržiūrėti visų audito dokumentų. Tačiau svarbu akcentuoti, jog akivaizdu, kad aptariama peržiūra, be kita ko, yra tiesiogiai susijusi su užduoties partnerio:
atsakomybe už bendrą kiekvienos audito užduoties, kurią atlikti jis yra paskirtas, kokybę,
vadovavimą, priežiūrą bei užtikrinimą, kad auditoriaus išvada atitiktų aplinkybes (220ojo TAS 8, 15 ir 17 d.); pareiga išlikti budriam stebint užduoties grupės narių veiklą (220ojo TAS 9 d.) bei pareiga įsitikinti, kad atitinkamos procedūros buvo tinkamai vykdomos, ar padarytos išvados yra tinkamos (220-ojo TAS 12, 18 d.). Todėl aplinkybė, kad
užduoties partneris (iš viso) atitinkamais audito etapais neperžiūrėjo atlikto darbo (audito dokumentų), ypač klausimais, nurodytais 220-ojo TAS A18 ir A19 dalyse, paprastai
sudaro pakankamą ir savarankišką pagrindą pripažinti, jog buvo netinkamai vykdomos
ir minėtos užduoties partnerio pareigos bei atsakomybės, inter alia susijusios su vadovavimu ir priežiūra.
62. Atsakovas Tarnyba vertinimą, kad pareiškėjas neatliko veiksmų, susijusių su
aptariama peržiūra, iš esmės grindė aplinkybe, kad jokiuose dokumentuose nebuvo duomenų apie atliktą peržiūrą. Pareiškėjas, be kita ko, remdamasis savo bei kitų audito grupės narių paaiškinimais, nesutinka su tokiu vertinimu.
63. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, jog 220-ojo TAS A18 dalies
antra pastraipa nustato, jog užduoties partneris dokumentuose nurodo atliktos peržiūros
apimtį ir laiką, kaip nustatyta 230-ajame tarptautiniame audito standarte „Audito dokumentavimas“ (toliau – ir 230-asis TAS). Pastarojo tarptautinio audito standarto 9 dalies
c punktas numato, kad dokumentuodamas atliktų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, auditorius turi registruoti kas peržiūrėjo atliktą auditą, šios peržiūros datą
ir apimtį. 230-ojo TAS A13 dalis nustato, kad nors reikalavimas nurodyti, kas peržiūrėjo
atliktą audito darbą, nereiškia, kad prie kiekvieno atskiro darbo dokumento būtina pridėti atliktos peržiūros įrodymus, tačiau, vykdant šį reikalavimą, dokumentuose būtina
nurodyti, koks audito darbas buvo peržiūrėtas, kas ir kada atliko tokią peržiūrą. Būtent
audito dokumentuose, be kita ko, yra pateikiami įrodymai, kad auditas buvo suplanuotas
ir atliktas pagal tarptautinius audito standartus bei taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus; auditoriaus tikslas yra parengti dokumentus, kuriuose, be kita ko, pateikiami
įrodymai, kad auditas buvo suplanuotas ir atliktas pagal minėtus reikalavimus (230-ojo
TAS 2 d. b p.; 5 d. b p.).
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64. Nekartodama tų pačių argumentų ir sutikdama su pirmosios instancijos teismo vertinimu dėl byloje pateikto (duomenys neskelbtini) dokumento reikšmės, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra aptartuose tarptautiniuose standartuose
numatytų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuoti ne tik minėta peržiūra, bet ir kiti ginčo
audito metu pareiškėjo, kaip audito partnerio, atlikti veiksmai. Kitaip tariant, byloje nėra
220-ąjame TAS ir (ar) 230-ąjame TAS minimų audito dokumentų, kurie įrodytų, kad užduoties partneris (pareiškėjas) atliko jam pavestus veiksmus (procedūras), kaip to reikalauja tarptautiniai audito standartai, taikomi teisiniai ir priežiūros reikalavimai.
65. Skirtingai nei teigiama apeliaciniame skunde, įrodinėjimo naštos paskirstymo
aspektu aplinkybė, kad auditorius nevykdė teisės aktuose numatytos pareigos dokumentuoti atliekamus audito veiksmus (procedūras), suponuoja tai, jog pareiga pagrįsti, kad
atitinkami veiksmai visgi buvo atlikti, tenka šiam auditoriui (nagrinėjamu atveju – pareiškėjas). Tačiau šiuo tikslu pareiškėjas, be minėto (duomenys neskelbtini) dokumento, iš
esmės remiasi savo ir audito grupės narių (rašytiniais) paaiškinimais.
66. Šiuo aspektu primintina, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 straipsnio 6 dalimi, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios.
Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir
objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.
67. Pagal šias proceso taisykles vertinant apeliantų teikiamus argumentus teisėjų
kolegija pirmiausia skeptiškai vertina pareiškėjo ir ginčo audito grupės narių paaiškinimus apie S. B. dalyvavimą atliekant audito (užduoties partnerio) veiksmus vadovaujant
ir kontroliuojant auditą, nes pareiškėjas nenurodo ir nepateikia jokių audito dokumentų,
kuriuose ši aplinkybė tiesiogiai ar bent netiesiogiai atsispindėtų. Atskirai pastebėtina, kad
nagrinėjamu atveju aplinkybė, jog atlikto audito tyrimo Tarnyboje metu audito grupės
narių žodiniai paaiškinimai nebuvo fiksuojami raštu, nėra reikšminga, nes šių narių paaiškinimai buvo pateikti ir raštu; apeliantai nenurodo jokių naujų (reikšmingų) aplinkybių, kurioms išsiaiškinti būtų būtina šiuos juos papildomai apklausti.
68. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjui, kaip užduoties partneriui tenkančių pareigų
kontekste nesvarbi laikytina aplinkybė, jog jis mokėjo ar nemokėjo naudotis byloje minima trečiojo suinteresuoto asmens UAB „A1“ informacine sistema (AS/2) – tarptautiniuose audito standartuose numatytos pareigos dokumentuoti atliktus audito veiksmus
nevykdymas negali būti grindžiamas atitinkamų gebėjimų neturėjimu; be to, kaip minėta, nagrinėjamu atveju byloje nėra jokių dokumentų, kurie bent netiesiogiai patvirtintų
aptariamų užduoties partnerio pareigų vykdymą.
69. Galiausiai aplinkybė, jog nėra jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas, kaip užduoties partneris, būtų atlikęs kokius nors veiksmus nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pagrindą nereikšmingais pripažinti apeliantų argumentus dėl galimo tam tikrų užduočių delegavimo kitiems audito grupės nariams, todėl dėl jų plačiau nepasisakytina.
70. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su atsakovo
Tarnybos ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjas neatliko jam kaip
užduoties partneriui 220-ąjame TAS numatytų veiksmų, taip pažeisdamas Audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytas pareigas. Savo ruožtu taip pat sutiktina su Vilniaus apygardos administracinio teismo vertinimu, kad neatlikdamas jam,
kaip užduoties partneriui, privalomų audito veiksmų (procedūrų). pareiškėjas nesilaikė
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Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų sąžiningumo ir reikiamo atidumo principų, taip pažeisdamas ir Audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 2 punktą.
VI.
71. Šiuos pažeidimus pirmosios instancijos teismas iš esmės pripažino pakankamais pareiškėjui skirti Audito įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą drausminę nuobaudą – nurodyti Auditorių rūmams panaikinti auditoriaus vardą.
72. Pirmiausia teisėjų kolegija sutinka su atsakovo Tarnybos ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo vertinimu, jog konstatuoti pažeidimai pripažintini reikšmingais
audito atlikimo trūkumais Audito įstatymo 39 straipsnio 2 dalies taikymo prasme. Iš tiesų šiais audito rezultatais naudojasi finansinių ataskaitų informacijos vartotojai (kredito
įstaigos, valstybės institucijos, darbdaviai ir darbuotojai, įmonių savininkai ir dalyviai, investuotojai ir kiti), priimdami ekonominius sprendimus (Audito įstatymo 4 str. 2 d. 5 p.).
Atsižvelgiant į prieš tai aptartas užduoties partnerio pareigas bei tenkančią atsakomybę,
akivaizdu, jog vien šiam auditoriui tenkančių pareigų nevykdymas (procedūrų neatlikimas), net jei ir (vėliau) būtų nustatyta, jog atlikus auditą pateikta auditoriaus išvada, kad
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės
finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, yra teisinga (pagrįsta), sudaro pagrindą konstatuoti, jog toks auditas atliktas nepaisant atsakomybės visuomenei reikalavimo.
73. Šis vertinimas, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, lemia ir tai, kad sąžiningumo ir būtino atidumo reikalavimų nepaisiusio auditoriaus
(drausminė) atsakomybė negali priklausyti nuo to, ar auditoriaus išvada yra teisinga
(pagrįsta) ar ne. Todėl nagrinėjamu atveju, skirtingai nei nurodo apeliantai, nėra aktualūs klausimai dėl Išvados teisingumo (pagrįstumo). Savo ruožtu tai eliminuoja teismo
pareigą vertinti ir atskirai pasisakyti dėl proceso šalių argumentų šioje dalyje, ginčijama
Įsakymo dalis šiais klausimais (dėl Išvados teisingumo (pagrįstumo) vertintina, kaip neturinti įtakos pareiškėjo drausminei atsakomybei bei kitų asmenų teisėms bei pareigoms.
74. Sprendžiant klausimą dėl pareiškėjui skirtos drausminės nuobaudos proporcingumo, atkreiptinas dėmesys, jog minėtame Įsakymo 1.3 punkte, kaip reikšmingą
aplinkybę Tarnybos direktorius nurodė tai, kad AB „B1“ buvo viešojo intereso įmonė, todėl tyrimo metu nustatyti audito atlikimo trūkumai turėjo reikšmingą įtaką audituotos
įmonės finansinių ataskaitų vartotojams.
75. Šiuo aspektu nevertinant, kokią konkrečiai įtaką finansinių ataskaitų vartotojams turėjo aptariami pažeidimai (atlikto audito trūkumai), aplinkybė, jog buvo audituojamos viešojo intereso įmonės (Audito įstatymo 2 str. 24 d.) dokumentai, suponavo aukštesnius reikalavimus užduoties partneriui (inter alia auditoriaus budrumui, atidumui),
teikiančiam (pasirašančiam) audito išvadą. Net ir žinodamas, jog ši įmonė yra svarbi
visuomenei dėl savo veiklos masto, pobūdžio, klientų skaičiaus, pareiškėjas neatliko jam
kaip užduoties partneriui tenkančių veiksmų, t. y. elgėsi ypač neatsakingai, šiurkščiai pažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, tarptautinių audito standartų reikalavimus.
76. Įvertinusi visas šiame baigiamajame teismo akte nurodytas bei nagrinėjant bylą
nustatytas reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog ginčo atveju tikrinamu
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riaus vardą – yra tinkama ir proporcinga pareiškėjui taikyta poveikio priemonė už padarytus pažeidimus.
77. Atsižvelgdama į apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija atskirai pastebi,
kad iš tiesų šiuo metu galiojančio Finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 straipsnio 4 dalis
(2016 m. gruodžio 15 d. įstatymu Nr. XIII-96 redakcija) numato platesnį spektrą galimų
poveikio priemonių. Tačiau šios dalies 4 punktas taip pat numato teisinėmis pasekmėmis
(poveikiu) identišką ginčo drausminei nuobaudai poveikio priemonę – panaikinti auditoriaus pažymėjimą. Be to, sutikdama su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pareiškėjui skirti švelnesnę drausminę nuobaudą bei įvertinusi aplinkybę, jog skundžiama Įsakymo dalis bei Nutarimas jau yra įvykdyti, teisėjų kolegija
plačiau nevertina dėl galimybės ir būtinybės remtis lex benignior retro agit principu šioje
byloje. Svarbu priminti ir tai, kad pasibaigus ginčo drausminės nuobaudos galiojimui, pareiškėjas vėl gali įgyti auditoriaus vardą teisės aktų nustatyta tvarka.
78. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama Įsakymo dalis bei, atitinkamai, Nutarimas yra teisėti ir pagrįsti, pareiškėjui skirta drausminė nuobauda – proporcinga padarytiems pažeidimams, atitinka protingumo ir teisingumo
kriterijus.
VII.
79. Pateikto vertinimo dėl Įsakymo dalies ir Nutarimo teisėtumo bei pagrįstumo
nagrinėjamu atveju negali paneigti pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „A1“
argumentai, susiję su Tarnybos tarnautojų atlikto audito tyrimo bei skundžiamo Įsakymo
priėmimu procedūrų pažeidimais.
80. Pirmiausia pažymėtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog sprendžiant pareiškėjo atsakomybės klausimą reikšmingomis ir pakankamomis ginčo drausminei nuobaudai skirti
buvo pripažintos Įsakymo 1.1 punkte nurodytos aplinkybės, nebeaktualiais tampa klausimai, susiję su šio akto 1.2 punktu. Todėl proceso šalių argumentai šioje dalyje pripažintini nereikšmingais, jie nevertintini ir atskirai dėl jų nepasisakytina.
81. Dėl apeliantų argumentų, susijusių su Tarnyboje vykdyto atlikto audito tyrimo neobjektyvumu teisėjų kolegija sutinka, kad pareiškėjo ir audito grupės narių šio
tyrimo metu duotų žodinių paaiškinimų nefiksavimas (nedokumentavimas) yra laikytinas viešojo administravimo subjekto atliktų tyrimo veiksmų trūkumu. Tačiau, kaip jau
konstatuota šiame baigiamajame teismo akte, šis veiklos trūkumas nagrinėjamu atveju
nedaro įtakos skundžiamų aktų teisėtumui ir pagrįstumui. Be to, pareiškėjas, teikdamas
abstrakčius argumentus dėl Tarnybos tarnautojų ir (ar) Audito priežiūros komiteto narių anglų kalbos žinių, iš esmės nenurodo jokių konkrečių aplinkybių, kurios patvirtintų,
jog tai nulėmė (galėjo nulemti) Įsakymo 1.1 punkte nurodytų išvadų nepagrįstumą, tokių
aplinkybių, įvertinus byloje surinktą medžiagą ir atsižvelgdama į ginčo esmę, nenustatė
ir teisėjų kolegija. Galiausiai, atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte konstatuotas aplinkybes dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo, nereikšmingais pripažintini apeliantų
bendro pobūdžio teiginiai dėl neva Tarnybos tyrimo metu nesurinktų pakankamų įrodymų, juolab, teisėjų kolegijos vertinimu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str.
6 d.), nagrinėjamu atveju pakako duomenų konstatuoti pareiškėjo pažeidimą bei pagrįsti
jam skirtą drausminę nuobaudą.
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82. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog byloje nėra jokių objektyvių duomenų,
kurie leistų pagrįstai abejoti Audito priežiūros komiteto narių nešališkumu ar nepritarti
pirmosios instancijos teismo vertinimui šiuo klausimu. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas teisinį reglamentavimą, kuris yra aktualus ir nagrinėjamoje byloje, yra konstatavęs, kad šis Komitetas yra tik patariamasis organas, o sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo priima Tarnyba; būtent Tarnybos direktoriaus
sprendimu yra skiriama drausminė nuobauda, o Audito priežiūros komiteto pritarimas
ar patarimas Tarnybos direktoriui nėra privalomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-492/2014, 22 ir 27 p.). Todėl apeliantų argumentai šioje dalyje atmetami
kaip nepagrįsti.
83. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, taip pat nekartodama pirmosios instancijos teismo motyvų, teisėjų kolegija sutinka su Vilniaus apygardos administracinio
teismo vertinimu, jog nagrinėjamu atveju nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyto pagrindo skundžiamai Įsakymo daliai
panaikinti.
84. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias
materialiosios ir procesinės teisės aktų normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „A1“
apeliacinį skundą.
VIII.
85. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal to paties straipsnio 6 dalį proceso šaliai, kurios naudai priimtas
sprendimas, suteikiama teisė reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustatyta, kad
atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
86. Kartu su atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovai bei trečiasis suinteresuotas
asmuo BUAB „B1“ pateikė prašymus priteisti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos
teisme metu patirtas bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidas. Kadangi atsakovas Auditorių
rūmai ir trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „B1“ nepateikė jų patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kaip to reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymo
45 straipsnio 1 dalis, jų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paliekamas nenagrinėtu. Kartu atkreiptinas šių proceso šalių dėmesys į tai, kad dėl aptariamų išlaidų atlyginimo jos gali kreiptis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnyje nustatyta
tvarka ir terminais.
87. Atsakovas Tarnyba, grįsdamas prašymą priteisti jo patirtas atstovavimo išlaidas
pateikę 2016 m. birželio 29 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 16/335 bei mokėjimo nurodymą – 1 563,80 Eur sumai už atsiliepimo į pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens
UAB „A1“ apeliacinį skundą parengimą.
88. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad atstovavimo išlaidų priteisimas viešojo administravimo subjektui iš bylą pralaimėjusios šalies yra galimas. Viešojo admi307
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nistravimo subjekto patirtos atstovavimo administraciniame procese išlaidos gali būti
atlyginamos, tačiau tik tais atvejais, kai advokato dalyvavimas buvo būtinas, siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus. Administracinis teismas, spręsdamas,
ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto
naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas
buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo
teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į
bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008; 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1327-552/2015; 2018 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2736-415/2018).
89. Atsakovas Tarnyba nei atsiliepime į apeliacinį skundą, nei teikdamas patirtas
atstovavimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus nenurodė jokių aplinkybių, kodėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu buvo būtinas advokato dalyvavimas,
ypač atsižvelgiant į tai, kad: (1) Tarnyba yra auditorių ir audito įmonių veiklą kontroliuojantis, atlikto audito tyrimus atliekantis bei atitinkamas poveikio priemones taikantis viešojo administravimo subjektas; (2) iš viešai skelbiamos informacijos apie Tarnybos struktūros bei patvirtintų pareigybių aprašymų matyti, jog viena iš Teisės skyriaus vyriausiųjų
specialistų funkcijų yra atstovauti Tarnybai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose. Nesant atsakovo Tarnybos papildomų paaiškinimų ir juos pagrindžiančių duomenų, teisėjų kolegija negali atlikti minėto vertinimo bei priimti sprendimo dėl patirtų
bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidų atlyginimo. Todėl atsakovo Tarnybos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų paliekamas nenagrinėtu, atkreipiant šios proceso šalies dėmesį į galimybę dėl aptariamų išlaidų atlyginimo priteisimo kreiptis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 45 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Pareiškėjo S. B. ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės
„A1“ apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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Įvadas
Globalizacija ir žmonių sąmoningumo augimas skatina ieškoti konstruktyvesnių ginčo sprendimo būdų, ypatingą dėmesį sutelkiant į individualizuotą teisingumą.
Vis didesnė dalis žmonių ima tikėti, jog galbūt sprendžiant konfliktą ginčo šalims priimtiną sprendimą jos gali pasiekti pačios, kadangi būtent jos geriausiai žino savo ginčo
kilimo priežastis bei norimus pasiekti tikslus. Tokį individualizuotą teisingumą galima
pasiekti derantis dėl taikos sutarties, taip pat tarpininkaujant nepriklausomam mediatoriui, pavyzdžiui, sprendžiant tarp darbuotojo ir darbdavio iškilusį ginčą arba ginčą, kilusį
dėl žalos atlyginimo tarp dviejų privačių subjektų, šeimos ginčą ir pan. Vis dėlto ginčo
sprendimas mediacijos būdu kol kas yra negalimas sprendžiant administracinį ginčą1,
pavyzdžiui, kad ir kilusį valstybės tarnybos srityje tarp valstybės tarnautojo ir jo darbdavio – atitinkamos valstybės institucijos, ar dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų
neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Skirtingai besiklostanti taikaus civilinių ir administracinių ginčų sprendimo praktika skatina kelti klausimus ir ieškoti atsakymų dėl taikių ginčų
sprendimo būdų plėtojimo administraciniame procese bei galimybės administracinius
ginčus spręsti mediacijos būdu.
Alternatyvūs administracinių ginčų sprendimo būdai, tokie, kaip taikos sutarties institutas, Lietuvos administraciniame procese yra įtvirtinami pamažu. Dar 2006 m.
prof. dr. V. Valančius ir dr. R. Norkus pastebėjo, kad tuometinis Lietuvos administracinio
proceso teisinis reglamentavimas nebuvo pakankamai orientuotas į socialinės taikos atkūrimą tarp ginčo šalių2. Nuo 2009 metų administraciniai teismai, vadovaudamiesi tuo
metu galiojusia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio
6 dalimi3 bei pasitelkdami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas dėl taikos
1

2
3

Administracinis ginčas šiame straipsnyje yra suprantamas taip, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje: asmens ir viešojo administravimo subjekto
konfliktas arba vienas kitam nepavaldžių viešojo administravimo subjektų konfliktas. Prie administracinių ginčų priskiriami ir tarnybiniai ginčai, taip pat rinkimų ginčai.
VALANČIUS, V.; NORKUS, R. Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso.
Jurisprudencija. 2006, 3(81), p. 91.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje (2003 m. balandžio 8
d. įstatymo Nr. IX-1490 redakcija) buvo nustatyta, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Šiuo
metu analogiška nuostata yra nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje.
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sutarties, spręsdami tarp šalių kilusius ginčus, pradėjo taikyti taikos sutarties institutą4.
2013 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsnis
jau eksplicitiškai reglamentavo administracinio teismo teisę patvirtinti taikos sutartį.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančioje naujojoje Administracinių bylų teisenos įstatymo
redakcijoje5 šalių teisė sudaryti taikos sutartį yra įtvirtinta 51 straipsnyje. Tokiu būdu teisės mokslininkų vadinamas vienas iš Lietuvos administracinio proceso reglamentavimo
trūkumų6 buvo pašalintas ir administracinis procesas buvo neabejotinai priartintas prie
socialinės (visuomeninės) taikos tarp ginčo šalių atkūrimo.
Reikia pritarti akademiniame lygmenyje išdėstytai nuomonei, jog galimybė administraciniam teismui patvirtinti taikos sutartį negali būti tapatinama su teismine administracinių ginčų mediacija, kadangi teisėjui (skirtingai nei mediatoriui) nesuteikiama
teisė dalyvauti derybose ar kitaip užtikrinti šalių bendradarbiavimą7. Vis dėlto atsižvelgiant į tai, jog teismo proceso užbaigimas taikos sutartimi yra vertinamas kaip pasinaudojimas alternatyviu ginčo sprendimo būdu,8 o taikos sutarties esmė apibūdinama kaip
tarpusavio kompromiso radimas,9 galima teigti, jog, įtvirtinant taikos sutarties institutą
administracinių bylų teisenoje, kartu buvo sukurti pagrindai teisminei mediacijai administraciniame procese.
Sėkminga teisminė mediacija yra užbaigiama taikiu susitarimu, t. y. taikos sutarties pasirašymu, kurią tvirtina teismas. Tai atitinkamai lemia ir teisminio proceso užbaigimą nutraukiant bylą. Teisminės mediacijos metu pasirašyta taikos sutartis administraciniame teisme būtų tvirtinama vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo
nuostatomis, reglamentuojančiomis taikos sutarties sudarymą administraciniame procese10. Dėl to šiame kontekste tampa aktualūs jau taikomi ir kurį laiką egzistuojantys taikos
sutarčiai administraciniame procese keliami reikalavimai bei šiuo klausimu susiformavusi teismų praktika.
Administraciniuose teismuose nagrinėtų bylų, kurios buvo užbaigtos ginčo šalims
pasiekus taikų susitarimą, analizė atskleis, kokių sričių bylose dėl tarp viešojo administravimo subjektų ir privačių asmenų kylančių ginčų dažniausiai yra pasiekiami taikūs su4

Turimomis žiniomis, pirmoji taikos sutartis Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo patvirtinta 2009 m. spalio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-1064/2009, sprendžiant ginčą dėl
neišmokėtos teisėjo atlyginimo dalies priteisimo.
5 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII2399 redakcija) (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566; TAR, 2016-06-15, Nr. 2016-16849).
6 PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J. Taikos sutarties sudarymo problemos ir perspektyvos Lietuvos administraciniame procese. Iš Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių
straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 306, MEŠKYS, L., GERDVILA, M. Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje. Teisės apžvalga / law Review. 2015, Nr. 1
(12), p. 146.
7 MEŠKYS, L., GERDVILA, M. Ar galima mediacija <...>, p. 153.
8 PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J. Kiti ginčo sprendimo būdai administracinių bylų teisenoje ir jų praktinio taikymo problemos“. Teisė, 2013, t. 86, p. 37.
9 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS-1279-520/2015.
10 Iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. viii-1029 20, 28, 36, 40, 44, 51, 56,
59, 67, 79 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 79(1), 79(2) straipsniais įstatymo projekto (Reg.
Nr. 18-4801(2) matyti, jog yra siūloma įtvirtinti nuostatą, kad teisminės mediacijos metu ginčo šalims pasiekus taikų susitarimą ir pasirašius taikos sutartį, šią sutartį bylą nagrinėjantis teismas tvirtintų
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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sitarimai ir kokie reikalavimai yra keliami tokiam susitarimui. Šiame straipsnyje būtent ir
siekiama pateikti tokią analizę bei įžvalgas dėl teisminės mediacijos taikymo perspektyvų ir prielaidų sprendžiant administracinius ginčus, taip pat aptarti mediacijos taikymo
sprendžiant administracinius ginčus problematiką bei analizuojant taikos sutarties, kaip
teisminės mediacijos pagrindo administraciniame procese, taikymą Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje ex ante įvertinti teisminės mediacijos administraciniame procese įgyvendinimo galimybę.

I. Mediacijos taikymas sprendžiant administracinius ginčus
Alternatyvaus ginčo sprendimo procedūros pasaulyje yra taikomos vis plačiau,
jų reikšmė vis didėja, atitinkamai mediacija, kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas,
tampa populiarėjančiu ginčų sprendimo būdu bei aktualia tema Lietuvoje tiek tarp teisės
teoretikų, tiek tarp praktikų11. Be gausių tyrimų dėl mediacijos taikymo civilinės teisės
srityje12, taip pat yra atliekami tyrimai dėl mediacijos taikymo notaro veikloje13, šeimos
ginčuose14, baudžiamojoje justicijoje15. Reikia pripažinti, jog Lietuvoje teisminė mediacija
11 Pavyzdžiui, 2018 m. vasario 9 d. pristatant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. veiklą
buvo pabrėžta, kad nuolat didėjantį gaunamų bylų skaičių būtų galima suvaldyti vis labiau taikant alternatyvias ginčų nagrinėjimo procedūras, tokias kaip mediacija [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04].
Prieiga per internetą: <https://www.lvat.lt/naujienos/alternatyvus-administraciniu-gincu-nagrinejimas-tampa-vis-aktualesnis/663>. Diskutuodami apie tarnybinių ginčų nagrinėjimo ypatumus, susirinkę
svečiai vieningai sutarė dėl mediacijos procedūros pritaikymo tokiems ginčams neabejotinos naudos [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per internetą: <https://www.lvat.lt/naujienos/aptartas-ikiteisminiu-tarnybiniu-gincu-nagrinejimo-poreikis-ir-nauda/515>. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
pirmininkas Gintaras Kryževičius taip pat nuolat pabrėžia mediacijos poreikį administraciniame procese [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per internetą: <https://lvat.teismas.lt/data/public/uploads/2018/03/metinis-2017.pdf>.
12 2014-2016 m. Vilniaus universitete atliktas mokslinis tyrimas „Mediacijos tinklo civilinėse ir baudžiamosiose bylose vystymas, skatinant taikų ginčų sprendimą Europoje“, KAMINSKIENĖ, N.
Alternatyvus ginčų sprendimas. Jurisprudencija. 2006, Nr. 9(87), p. 84–91; KAMINSKIENĖ, N.
Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas. Daktaro disertacija. Mykolo Romerio universitetas, 2009;
KAMINSKIENĖ, N. Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas. Monografija. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2011; SAUDARGAITĖ, I. Judicial Mediation in Civil Disputes in Lithuania. Doctoral Disertation.
Social sciences (law) (01 S). Vilnius: Mykolas Romeris University, 2015; MILAŠIUS, T. Mediacija kaip
alternatyvus ginčų sprendimo būdas. Teisė. 2007, t. 63, p. 43–58, SIMAITIS, R. Mediacijos privačiuose ginčuose teisinio reguliavimo tendencijos Lietuvoje. Justitia. 2007, Nr. 2(64), p. 21–32; KAVALNĖ, S.,
SAUDARGAITĖ, I. Mediation in Disputes between Public Authorities and Private Parties: Comparative
Aspects. Jurisprudencija, 2011, Nr. 18(1), p. 251–265.
13 ŠTARAITĖ-BARSULIENĖ, G. Mediacijos taikymo galimybės notaro veikloje. Socialinių mokslų studijos.
2012, Nr. 4(1), p. 233–250; ŠTARAITĖ-BARSULIENĖ, G. Notaro kaip mediatoriaus vaidmuo paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Socialinis darbas. 2012, Nr. 11(2), p. 301–314; ŠTARAITĖ-BARSULIENĖ, G.
Mediacijos notaro veikloje taikymo galimybės ir teisinio reguliavimo Lietuvoje tobulinimo kryptys. Daktaro
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė) (01 S). Vilnius: Mykolas Romeris University, 2018.
14 SONDAITĖ, J. Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis. Socialinis darbas. 2006, Nr. 5(2), p. 24–28;
SONDAITĖ, J. Mediacijos stilių lyginamoji analizė. Socialinis darbas: mokslo darbai. 2004, Nr. 3(2),
p. 114–118.
15 GIEDRYTĖ-MAČIULIENĖ, R. Mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnyboje Lietuvoje. Teisės problemos. 2016. Nr. 2(92), p. 69–87; USCILA, R. Mediacijos taikymas baudžiamojoje justicijoje. Kriminalistika
ir ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. I dalis. Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos teisės
institutas, Vilnius, 2017, Vilniaus universitete šiuo metu atliekamas tyrimas „Mediacijos (kaltininko ir
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bene sėkmingiausiai veikia sprendžiant civilinius ginčus16, tačiau šio alternatyvaus ginčų
sprendimo būdo taikymo galimybės yra labai plačios ir jis yra pritaikomos sprendžiant
skirtingo pobūdžio teisinius ginčus. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas17 nuo 2020 m. sausio 1 d. numato privalomą mediaciją šeimos ginčų ir
kitais įstatymų nustatytais atvejais, galima daryti pagrįstą išvadą, jog mediacija yra būtent
tas alternatyvus ginčų sprendimo būdas, kurio taikymas yra skatinamas Lietuvoje taikiai
sprendžiant tarp asmenų kylančius ginčus.
I.1. Mediacija kaip alternatyvus administracinių ginčų sprendimo būdas
Mediacija, dar kitaip vadinama taikinamuoju tarpininkavimu, apibrėžiama kaip
alternatyvi teismui, savanoriška, konfidencialaus pobūdžio ginčų sprendimo procedūra,
kurioje vienas ar keli tretieji nepriklausomi nešališki asmenys – mediatorius arba mediatoriai – padeda besiginčijantiems pasiekti priimtiną ginčo sprendimą18.
Mediaciją galima apibūdinti kaip pagrįstą interesų balansu, greitą, neformalų ir paprastai pigesnį nei teisminis ginčo sprendimas įvairių ginčų sprendimo būdą. Dėl to šis
ginčų sprendimo būdas, inter alia ir mediacijos technikos (greitas ir tiesioginis kontaktas
telefonu ar neformalus susitikimas, klausimų uždavimas, konfliktų sprendimų įgūdžiai)
ypatingai domina savo potencialu – tiek neteisminiu, tiek teisminiu būdu sprendžiant
administracinius ginčus. Viena iš priežasčių, skatinanti mediacijos naudojimą sprendžiant administracinius ginčus, yra administracinių procedūrų ir teisminio administracinio proceso veiksmingumo ir efektyvumo didinimas, kuris veda prie administracinių
ginčų kiekio sumažėjimo19. Be to, mediacija administracinėse bylose prisideda prie silpnesnių asmenų geresnio išklausymo, t. y. administracinės sistemos demokratizavimo20.
Per pastarąjį dešimtmetį klausimas dėl administracinių ginčų sprendimo mediacijos būdu pasaulyje sulaukė ypatingo susidomėjimo bei, galima sakyti, savo aktualumu
išgyveno pakilimo laikotarpį. Lietuvos moksliniame lygmenyje mediacijos administraciniame procese tema pastaraisiais metais taip pat tapo vis aktualesnė ir įsivyravo nuomonė, kad administraciniai ginčai gali būti sėkmingai sprendžiami pasitelkiant mediaciją21.
aukos sutaikymo) praktika Lietuvos baudžiamojoje justicijoje”.
16 Iš Teisminės mediacijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos matyti, jog mediacijos taikymas sprendžiant
civilinius ginčus per pastaruosius metus akivaizdžiai išaugo – 2017 m. teisminei mediacijai perduota 540
ginčų, beveik dvigubai daugiau nei 2016 m., taip pat beveik pusėje iš jų buvo pasirašytos taikos sutartys [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/2017-m-tmk-veiklos-ataskaita.pdf >.
17 Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija). Reg. Nr. XIIP-4439(2).
18 KAMINSKIENĖ, N., et al. Mediacija. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 7.
19 VUČETIC, D. Is Mediation Viable in Administrative Matters? Law and Politics. 2016, Vol. 14, Nr. 4,
p. 495–496 [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per internetą: <http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.
php/FULawPol/article/view/2416>.
20 KOVAČ. P. Mediation and Settlement in Administrative Matters in Slovenia. Hratska Javna
Uprava. 10 (2010), p. 743–769 [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per internetą: <https://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v5zQh3WiNSYJ:https://hrcak.srce.hr/
file/199633+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt>.
21 TRUMPULIS, U. Teorinės ir praktinės mediacijos taikymo prielaidos sprendžiant administracinius ginčus Lietuvoje. Jurisprudencija, 2012, Nr. 19 (4), p. 1423–1437; PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J. Kiti
ginčo <..>, p. 36–56; PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J. Taikos sutarties <...>, p. 292–308, MEŠKYS, L.,
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Vis tik reikia pastebėti, jog užsienio mokslininkai mediacijos taikymą sprendžiant tarp
viešojo administravimo subjektų ir privačių asmenų kylančius ginčus nagrinėja kur kas
išsamiau,22 o nacionalinių tyrimų šiuo klausimu yra stokojama.
Svarbu pažymėti, jog mediacijos taikymas sprendžiant administracinius ginčus
skiriasi nuo jos taikymo šeimos, darbo ar komercinių teisinių santykių srityje dėl viešajai
teisei būdingo principo „visa, kas nėra leidžiama, yra draudžiama“23 bei pasižymi įvairiapuse problematika. Įvertinus mokslinėje literatūroje pateikiamus argumentus24, pirmiausia pastebėtina, jog, skirtingai nei tarp privačių asmenų kilusio ginčo atveju, mediaciją
taikant tarp privataus asmens ir viešojo administravimo institucijos kilusiam administraciniam ginčui spręsti susiformuoja asimetrinis (hierarchinis ir netolygus) santykis, galintis lemti šalių nelygybę ir potencialų galių disbalansą. Antra, skirtingai nei, pavyzdžiui,
civilinių ginčų atveju, administracinių ginčų mediacijos atveju galima susidurti su valstybės institucijai keliamų skaidrumo ir informacijos suteikimo asmenims reikalavimų bei
mediacijai taikomo konfidencialumo principo kontradikcija. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į administracinių procedūrų ir administracinių aktų apskundimo terminus bei jų
eigos sustabdymo klausimus, iškylančius taikant administracinių ginčų mediaciją, atitinkamai būtinybę neapriboti šalių teisės kreiptis į teismą. Tradicinės mediacijos taikymas
administracinių ginčų sprendimui pasižymi problematika ir kitais atžvilgiais: pavyzdžiui,
teisinės valstybės principo, valstybės institucijų diskrecijos galios ir legitimumo problema viešojo administravimo institucijai pakeičiant savo sprendimą. Kita vertus, su tokiomis problemomis, kaip trečiųjų šalių, neįtrauktų į administracinę procedūrą ar į teisminį
procesą, interesų apsauga ir lygiateisiškumo principo galimas pažeidimas panašių ginčų
sprendimo atveju bei vengimas sukurti precedentą ateičiai, galima susidurti sprendžiant
tiek civilinius, tiek administracinius ginčus.
Šiame straipsnyje plačiau neplėtojant mediacijos administraciniame procese problematikos norisi pastebėti, jog ši problematika ir įvardijami mediacijos administraciniame procese barjerai apskritai nepaneigia mediacijos ir jos technikų teigiamos įtakos
sprendžiant administracinius ginčus bei jos taikymo galimybės. Juk, pavyzdžiui, šalių
galių disbalansą mediacijos procese, viešojo administravimo subjekto pusei atstovaujant
kvalifikuotam ir specialių žinių turinčiam specialistui, galėtų sumažinti kvalifikuotų atstovų (advokatų) dalyvavimas privataus asmens pusėje, o speciali ginčų atrankos procedūra padėtų įvertinti administracinio ginčo tinkamumą mediacijai.

GERDVILA, M. Ar galima mediacija <...>, p. 130–158, KAMINSKIENĖ ir kt.
22 DRAGOS, D. C., NEAMTU, B. Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 2014.
Springer Berlin Heidelberg, IASAJ 2016. Instanbul Congress. Alternative Dispute Resoliution in
Administrative Matters. Ankara, Turkey: Afsar Medya Matbaacilik San. Tic. A.S., 2016, BOYRON,
S. Mediation in administrative law: the identification of conflicting paradigms. European Public Law.
2007, 13(2), p. 263–288, HOPT, K. J., STEFFEK, K. Mediation–Principles and Regulation in Comparative
Perspective. 2013. Great Britain: Oxford University Press.
23 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-439/2013, 2008
m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1818/2008 ir kt.
24 DRAGOS, D. C., NEAMTU, B. Alternative <...>, p. 595–604, VUČETIC, D. Is Mediation Viable in
Administrative Matters? Law and Politics. 2016, Vol. 14, Nr. 4, p. 500–502 [interaktyvus. Žiūrėta 2018-0904]. Prieiga per internetą: <http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/2416>.
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I.2. Mediacijos administraciniame procese plėtra
Pastebėtina, jog Europos Sąjungos įtaka dėl mediacijos taikymo administracinėje
teisėje nėra žymi ir privalomojo pobūdžio teisės aktų dėl mediacijos taikymo sprendžiant
tarp viešojo administravimo subjektų ir privačių asmenų kylančius ginčus nėra priimta.
Vis dėlto administracinių ginčų mediacijos plėtojimo ir vystymo srityje aktualia galima
įvardyti 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/52/EB dėl
tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (OL L 136, 2008, p. 3), kadangi, pavyzdžiui, Vokietija, įgyvendindama būtent pastarąją direktyvą savo teisiniame
reguliavime mediaciją pritaikė administracinių ginčų sprendimui25.
Kartu atkreiptinas dėmesys, jog daugelyje Europos valstybių mediacija sprendžiant
administracinius ginčus priimama tiek skeptiškai, tiek su dideliu entuziazmu. Pavyzdžiui,
Vokietijoje jau 2009–2011 m. vyko pilotinis Bavarijos administracinių teismų projektas26,
kuris patvirtino mediacijos, kaip papildomo ginčų sprendimo būdo administraciniuose
teismuose, naudą, tačiau administraciniuose teismuose ginčai taikiai vis tik dažniau yra
sprendžiami pasitelkiant specialųjį teisėją (Güterichter), galintį naudoti įvairius ginčo šalių sutaikinimo metodus, netgi siūlyti savo ginčo sprendimo variantą27. Prancūzijoje teisėjai yra linkę taikyti mediaciją ir administracinėje teisenoje dėl abiejų ginčo šalių interesų patenkinimo,28 o štai Serbijoje mediacija tarp privačių ir viešųjų subjektų praktikoje
beveik neegzistuoja, nors teisinis pagrindas tokiam ginčų sprendimui yra įtvirtintas29.
Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2001 m. rugsėjo 5 d. rekomendacija Rec
(2001)9 „Dėl alternatyvių ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo priemonių“ (toliau – ir Rekomendacija dėl alternatyvių priemonių),30
kurioje siūloma šalims teisės aktuose įtvirtinti ir praktikoje taikyti tokius alternatyvius
administracinių ginčų nagrinėjimo būdus kaip, be kita ko, ir mediacija, yra priimta jau
daugiau nei prieš septyniolika metų, tačiau dėl teisinio reguliavimo ir praktinio media25 DRAGOS, D. C., NEAMTU, B. Alternative <...>, p. 47.
26 Pilotinis Bavarijos administracinių teismų projektas Vokietijoje vyko 2009–2011 m. Jame dalyvavo 15
teisėjų iš trijų pirmosios instancijos ir aukštesniojo administracinio teismo. 135 ginčai buvo perduoti
spręsti mediacijos būdu, projekto pabaigoje svarstymai vyko 84 bylose. Bendras projekte dalyvavusių asmenų įvertinimas dėl mediacijos taikymo administraciniame procese buvo toks: 44 proc. vertino labai
pozityviai, 35 proc. – labiau pozityviai, 17 proc. – labiau negatyviai, 2 proc. – labai negatyviai ir 2 proc.
nepateikė atsakymo. Daugiau nei pusė dalyvavusių teisininkų projektą įvertino labai teigiamai (51 proc.),
valstybinių institucijų atstovai projektą taip pat vertino labai pozityviai (39 proc.) arba labiau pozityviai
(46 proc.). Po šio projekto buvo padarytos išvados, kad mediacija gali būti taikoma spręsti konfliktus netgi ir tuo atveju, jei teismo procesas jau prasidėjo. Tačiau taip pat buvo pripažinta, jog mediacijos taikymo
galimybės administraciniuose teismuose yra ribotos dėl to, jog viena iš ginčo šalių yra valstybinė institucija. ZIMMERER, G. Best Practices in ADR: Pilot Project in Bavaria for Administrative Courts. [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-14]. Prieiga per internetą: <http://www.ejtn.eu/Documents/Administrative%20
Law%202015/3)%20ADR%208-9%20October/ZIMMERER_Gerda_Best_Practices_ADR_Bavaria_
AD2015_03_Bautzen.pdf>.
27 DRAGOS, D. C., NEAMTU, B. Alternative <...>, p. 47.
28 IASAJ 2016. Instanbul Congress. Alternative <...>, p. 190.
29 DRAGOS, D. C., NEAMTU, B. Alternative <...>, p. 481.
30 Recommendation Rec(2001)9 of the Committee of Ministers to member states on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per
internetą: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2b59>.
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cijos taikymo sprendžiant administracinius ginčus Lietuvoje daug nebuvo pasistūmėta.
Galima manyti, jog Lietuvoje vis nėra prieinama prie vieningos nuomonės dėl mediacijos taikymo sprendžiant administracinius ginčus ir šio instituto taikymo naudingumo,
nors poreikis paspartinti administracinių bylų nagrinėjimą teismuose, taip pat sumažinti
administraciniuose teismuose iš esmės nagrinėjamų ginčų kiekį yra akivaizdus31.
Nors kol kas mediacija sprendžiant administracinius ginčus Lietuvoje nėra įtvirtinta (pozityviosios teisės nuostatų šio straipsnio rašymo ir pateikimo metu dar nebuvo
priimta), vis tik realių iniciatyvų ir perspektyvų dėl mediacijos taikymo Lietuvos administraciniame procese esama. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1R-268 „Dėl Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos
plėtros koncepcijos patvirtinimo“ patvirtinta Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos)
sistemos plėtros koncepcija32, iš kurios matyti, jog mediacijos administraciniame procese
plėtra Lietuvoje yra orientuota į mediacijos įtvirtinimą ikiteismine tvarka administracinius ginčus nagrinėjančiose komisijose (dabar – Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose) bei administraciniuose teismuose. Taigi Lietuvoje
administracinius ginčus planuojama spręsti pasitelkiant neteisminę ir teisminę mediaciją.
Teisminę mediaciją administraciniame procese reiktų suprasti kaip klasikinį teisminės mediacijos instituto panaudojimo būdą, kuomet ruošiantis nagrinėti administracinį ginčą teisme arba jį nagrinėjant, bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija) pasiūlo
ginčo šalims pasinaudoti mediacija arba pačios šalys pateikia tokį prašymą, kas lemia,
jog bylos nagrinėjimas atitinkamam laikui yra atidedamas ir šalys siekia taikaus ginčo išsprendimo, tarpininkaujant nepriklausomam ir nešališkam mediatoriui. Nors šiame straipsnyje dėmesys skiriamas teisminei mediacijai ir taikiam susitarimui jau ginčui
pasiekus teismą, dėl platesnio mediacijos taikymo konteksto norisi pastebėti, jog prie
neteisminės mediacijos, kuri administraciniame procese iš esmės apibrėžiama kaip ikiteisminis viešojo administravimo srityje kylančių klausimų ir ginčų sprendimas derybomis33, taip pat priskirtinas mediacijos technikų panaudojimas viešojo administravimo subjektui priimant sprendimą administracinės procedūros metu, kuris neabejotinai
turi pozityvios įtakos galutiniam sprendimui, prisideda prie administracinių procedūrų
efektyvumo ir veiksmingumo, suteikia šalims didesnę kontrolę dėl ginčo sprendimo bei
padidina teigiamą sprendimo priėmimą suinteresuoto asmens atžvilgiu34. Skirtingai nei
teisminės mediacijos atveju, kuomet ginčas jau yra pasiekęs teismą (pasiūlymas ginčo šalims pasinaudoti mediacija būtų galimas pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teis31 Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 metų veiklos apžvalgos matyti, jog šiame teisme
2015 m. buvo gauta 3312, o išnagrinėta 2165 bylos, 2016 m. gauta 2840 bylos, o išnagrinėtos 2700 bylos, 2017 m. gauta 3025 bylos, o išnagrinėta 2593 bylos. Kaip matyti iš pateikiamos statistikos, vis dėlto
išnagrinėtų bylų kiekis nepasiveja gaunamų bylų kiekio, o vidutinė administracinių ginčų bylų nagrinėjimo trukmė kiekvienais metais vis ilgėja: 2015 m. vidutinė administracinių ginčų bylų trukmė buvo 9,06
mėn., 2016 – 10,56 mėn., o 2017 m. – 12,12 mėn. [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per internetą: <https://lvat.teismas.lt/data/public/uploads/2018/03/metinis-2017.pdf>.
32 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1R-268 patvirtinta
Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcija. [interaktyvus. Žiūrėta 2018-0704]. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b84a2a305d3b11e589fccd6fa118e11c>.
33 BANYS, A. Neteisminė mediacija Lietuvos administraciniame procese: koncepcija ir plėtros kryptys.
Jurisprudencija. 2014, Nr. 21(4), p. 1122.
34 DRAGOS, D. C., NEAMTU, B. Alternative <...>, p. 600–601, Evaluation der
Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-04]. Prieiga per internetą:
<http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0036.pdf>.
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me metu ir bylos nagrinėjimo teisme metu), neteisminės mediacijos administraciniame
procese atveju galima išskirti prevencinį jos pobūdį, kadangi ši procedūra vyksta dar iki
ginčui pasiekiant teismą. Manytina, jog tokiu būdu neteisminės mediacijos įtvirtinimas iš
esmės ir reikšmingai prisidėtų prie administracinių bylų sumažėjimo teismuose, taip pat
priartintų valstybines institucijas prie asmenų.
Toliau kalbant apie teisinį reguliavimą būtina pažymėti, jog Lietuvos Respublikos
Seime yra užregistruoti Administracinių bylų teisenos įstatymo35, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo36, Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo37 projektai, susiję su administracinių ginčų sprendimu mediacijos būdu.
Taip pat 2018 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimui buvo pateiktas įstatymo
projektas dėl mediacijos taikymo sprendžiant mokestinius ginčus38. Tai rodo, jog realių
žingsnių yra imamasi ir einama mediacijos legitimizavimo Lietuvos administraciniame
procese kryptimi.
Manytina, jog mediacijos pasitelkimas sprendžiant administracinius ginčus atvertų kelią įvairesnėms ir efektingesnėms alternatyvių ginčų sprendimo formoms, taip pat
generuotų didesnį pasitikėjimą valstybės institucijomis, inter alia administraciniais teismais, atitinkamai mažinant administraciniuose teismuose iš esmės nagrinėjamų ginčo
bylų kiekį. Pateikti administracinį procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo projektai sudaro pagrindo tikėtis spartesnės mediacijos integracijos administraciniame procese bei realaus šio instituto starto ateityje.
Aptarus mediacijos sprendžiant administracinius ginčus plėtrą, perspektyvas ir
ypatumus, toliau analizuojamos 2014–2017 m. ir 2018 m. pirmo pusmečio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtos bylos, kurios buvo užbaigtos patvirtinus
taikos sutartį, bei taikos sutarčiai administraciniame procese keliami reikalavimai, vedant
paralelę tarp taikos sutarties ir galimo teisminės mediacijos administraciniame procese
taikymo.

II. Administraciniuose teismuose sudaromos taikos sutartys
ir galimas teisminės mediacijos taikymas
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014–2017 m. ir 2018 m. pirmo
pusmečio laikotarpiu39 patvirtintos 55 taikos sutartys. 2018 m. pirmąjį pusmetį buvo patvirtintos 6 taikos sutartys, 2017 m. 12 bylų šiame teisme buvo baigtos patvirtinant tarp
šalių sudarytą taikos sutartį, 2016 m. tokių bylų buvo 6, o štai 2015 metais – netgi 21
byla, 2014 metais – 10 bylų. Absoliučia lydere laikytina nacionalinių, Europos Sąjungos
35 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. viii-1029 20, 28, 36, 40, 44, 51, 56, 59,
67, 79 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 79(1), 79(2) straipsniais įstatymo projektas. Reg.
Nr. 18-4801(2).
36 Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. viii-1031 pakeitimo įstatymo projektas. Reg. Nr. 18-4796(2).
37 Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. x-1702 pakeitimo įstatymo Nr. xiii-534 pakeitimo įstatymo projektas. Reg. Nr. 18-4796.
38 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 71, 155, 156 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71(1), 71(2) ir 71(3) straipsniais įstatymo projektas. Reg. Nr. XIIIP-2303.
39 Duomenys paimti iš internetinės teismų sprendimų paieškos sistemos www.infolex.lt
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ir užsienio institucijų finansinės paramos sritis, kadangi šio pobūdžio bylos dažniausiai
buvo išsprendžiamos taikiai (17 bylų), ypatingai 2015 m., kuomet buvo nagrinėjamos
administracinės bylos dėl atsisakymo skirti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą. Bylos dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo (8
bylos) ir nuosavybės teisių atkūrimo (6) taip pat dažnai buvo sprendžiamos taikiai, kaip
ir ginčai valstybės tarnybos srityje (5), bylos dėl žalos atlyginimo (4), teritorijų planavimo
(4), aplinkos apsaugos (3), energetikos (2) ir kt.
Svarbu pažymėti, jog didelė dalis bylų taikiai yra išsprendžiama pirmosios instancijos teismuose. Daugiausiai skundų (prašymų) sulaukiančiame Vilniaus apygardos
administraciniame teisme 2016 m. 9 bylos buvo užbaigtos taikiai, o 2015 – netgi 26 bylos. Ginčai taikiai sprendžiami ir administracines bylas pirmąja instancija nagrinėjančiame Regionų apygardos administraciniame teisme: pavyzdžiui, 2015 m. Šiaulių rūmuose
13 bylų buvo išspręsta taikiai, Klaipėdos rūmuose tais pačiais metais buvo patvirtintos
netgi 82 taikos sutartys (dauguma iš jų buvo susijusios su vietinės rinkliavos už atliekų
surinkimą ir tvarkymą surinkimu), o 2014 m. – 21 byla.
Kaip matyti, administraciniuose teismuose gausiausiai ginčai taikiai buvo sprendžiami 2015 m. (tokį pokytį galima aiškinti taikos sutarčių pasirašymui tinkamų administracinių bylų kiekiu) ir aprėpė įvairias administracinės teisės sritis – nuo aplinkos apsaugos iki energetikos klausimų. Minėtais atvejais taikius sutarimus ginčo šalys pasiekė
savarankiškai, t. y. nepriklausomas ir nešališkas mediatorius ar taikinimo tarpininkas derybų procedūroje nedalyvavo.
II.1. Teismo vaidmuo dėl taikos sutarties ir skatinimo priemonės
Pagal šiuo metu galiojančias Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas
teismo įgaliojimai paskatinti šalis taikiai išspręsti ginčą yra apriboti ir pasireiškia tik pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teisme metu ir bylos nagrinėjimo teisme metu galimu pateikti pasiūlymu ginčo šalims sudaryti taikos sutartį (67 str. 1 d. 6 p., 81 str. 7 d.).
Šie teismo įgaliojimai dar kitaip įvardijami teisminės mediacijos užuomazgomis40. Pagal
teisinį reguliavimą teismas ginčo šalims procesinių veiksmų pasekmes turi išaiškinti prieš
tvirtindamas taikos sutartį (Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 str. 2 d.), o eksplicitinio įpareigojimo teismui, pavyzdžiui, prieš pradedant bylą nagrinėti iš esmės išaiškinti
ginčo šalims teisę baigti bylą taikos sutartimi, taikaus ginčo išsprendimo pasekmes ir teigiamą jo naudą, be bendro įpareigojimo išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 12 str.), nėra numatyta. Proceso
dalyviams siunčiamuose teismo šaukimuose ir pranešimuose pagal galiojantį teisinį reguliavimą taip pat nėra būtina pateikti informaciją dėl galimybės išspręsti ginčą taikiai
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 72–73 str.), nors administraciniai teismai tokią
informaciją nurodo savo iniciatyva.
Administracinių bylų teisenos įstatyme galima įžvelgti ir kitokių šalių skatinimo
dėl taikaus ginčo sprendimo priemonių: 1) teismui nutartimi patvirtinus ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio (38 str. 2 d.)41;
40 Žr. PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J. Kiti ginčo <...>, p. 51.
41 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-316-602/2017.
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2) ginčo šalims, sudarančioms taikos sutartį, yra suteikiama teisė nustatyti bylinėjimosi
išlaidų paskirstymo tvarką (40 str. 6 d.); 3) teismas nutartimi gali atidėti bylos nagrinėjimą, kai ginčo šalims reikia laiko deryboms dėl taikos sutarties sudarymo, tačiau taip
pat įtvirtinta, jog dėl taikos sutarties sudarymo bylos nagrinėjimas negali būti atidėtas
daugiau kaip vieną kartą (79 str. 1 d.) (vis dėlto iš Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikos galima matyti, jog, įvertinus susiklosčiusias aplinkybes, nuo šio reikalavimo gali būti nukrypstama ir jo nėra imperatyviai laikomasi absoliučiai kiekvienu
atveju)42; 4) advokato dalyvavimas derybose dėl taikos sutarties sudarymo priskiriamas
prie teikiamų teisinių paslaugų, už kurias gali būti prašoma priteisti patirtas atstovavimo
išlaidas43.
Pastebėtina ir tai, jog taikiai išsprendus ginčą pirmosios instancijos teisme išlieka
teismo procesinio sprendimo peržiūros apeliacine tvarka galimybė, kas galėtų būti vertinama kaip papildomas saugiklis proceso šalių teisių ir interesų užtikrinimui garantuoti –
pirmosios instancijos teismui patvirtinus taikos sutartį, galimas tokio procesinio sprendimo apskundimas atskiruoju skundu pagal bendrąsias Administracinių bylų teisenos
įstatymo nuostatas (152 str.). Iš teismų praktikos matyti, jog tokia teise buvo pasinaudota, pavyzdžiui, kuomet teismo patvirtintoje taikos sutartyje buvo neteisingai nurodytas
atsakovo įsiskolinimo dydis ir neteisingai apskaičiuoti periodinių įmokų dydžiai44, taip
pat kuomet trečiasis suinteresuotas asmuo, neįtrauktas į taikos sutarties sudarymo procesą, apeliacine tvarka gynė savo galbūt pažeistus interesus45.
Aktyvus teismo vaidmuo dėl taikos sutarties, t. y. tai, jog administraciniai teismai
realiai naudojasi įstatyme numatyta taikaus ginčo išsprendimo skatinimo priemone, atsiskleidžia administracinėje byloje Nr. A-162-492/2018, kurioje būtent Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliantų (pareiškėjo Šiaulių
apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, bei atsakovų Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir kt.) nurodomą aplinkybę, kad Mažeikių
rajono savivaldybės administracija yra suformavusi daugybę žemės sklypų Mažeikių
mieste ir perdavusi Nacionalinės žemės tarnybos Mažeikių skyriui dėl sprendimų priėmimo bei kad byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, kuriomis galėtų būti kvestionuojamas A. V. sąžiningumas, pasiūlė sudaryti taikos sutartį restitucijos taikymo dalyje dėl
kompensavimo kitu lygiaverčiu žemės sklypu arba sutarta pinigų suma, atitinkančia dėl
restitucijos taikymo patirtus turto netekimus46. Galima preziumuoti, jog, esant mediacijos institutui, ši byla būtų pasiūlyta spręsti mediacijos būdu.
Vis tik manytina, jog ginčo šalys taikos sutartis administraciniuose teismuose nagrinėjant administracinius ginčus sudarytų žymiai aktyviau, jei administraciniai teismai
turėtų instrumentus, kuriais galėtų aktyviau paskatinti ginčo šalis tokias sutartis sudaryti,
42 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. eA-3246-556/2018, 2018 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-162-492/2018 ir kt.
43 Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino
užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.19 punktas.
44 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS-742-822/2016.
45 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS556-25/2014.
46 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-162-492/2018.
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plačiau išaiškinti teigiamą taikaus ginčo išsprendimo naudą bei paskirti kompetentingą
tarpininką (mediatorių), padedantį ginčo šalims siekti taikaus susitarimo. Kvalifikuoto ir
profesionalaus teismo mediatoriaus dalyvavimas paspartintų taikos sutarties sudarymo
procesą bei visapusiškai padėtų ginčo šalims pasiekti taikų susitarimą.
II.2. Taikiai spręstini administraciniai ginčai
Koks ginčo pobūdis lemia, jog bylą galima baigti taikos sutartimi, Administracinių
bylų teisenos įstatymo nuostatose nėra atskleidžiama, t. y. įstatymų leidėjas neįtvirtino
konkrečių sričių, kuriose kylantys administraciniai ginčai gali būti sprendžiami taikiai.
Todėl, kaip ir galimos teisminės mediacijos atveju, tai, ar ginčą galima spręsti taikiai, kiekvienu atveju turi būti vertinama ad hoc. Reikia pastebėti ir tai, jog dažnai administraciniai ginčai pasižymi ypatinga reikšme ir viešuoju interesu, dėl to išsprendus tokį individualų ginčą taikiai (pavyzdžiui, mediacijos būdu), gali kilti pavojus, jog teismų praktika
galbūt visuomenei itin reikšmingu ir svarbiu klausimu gali likti nesuformuota. Tokiu
atveju susikerta ginčo šalių interesas kuo greičiau ir joms priimtinu būdu išspręsti ginčą
bei poreikis formuoti teismų praktiką ir užtikrinti viešąjį interesą. Dėl to yra reikšmingas
mediacijos būdu spręstinų bylų atrankos procesas, kurio metu būtų įvertinama, kurios
bylos yra tinkamos taikiam išsprendimui mediacijos būdu.
Akademikai teigia, jog daugelyje bylų mediacija yra daug geresnis būdas pasiekti abi puses tenkinantį rezultatą, tačiau viešosios teisės srityje tarp praktikų ir pareigūnų vis dar trūksta pasitikėjimo identifikuojant tokias bylas47. Mokslinėje literatūroje yra
pateikiami skirtingi kriterijai, padedantys identifikuoti administracinių ginčų tinkamumą mediacijai. Užsienio autorių teigimu, alternatyvus ginčų sprendimas viešosios teisės
kontekste yra realus ir tuo atveju, jei bylos faktai yra sudėtingi, sprendimų priėmėjas yra
valstybinė įstaiga, o sprendimų priėmimas – sudėtingas ir policentrinis, ginčai kyla dėl
finansinių operacijų, aplinkos planavimo ar viešųjų paslaugų, tokių kaip švietimas ar socialinės paslaugos, teikimo, vienoje pusėje yra daug ginčo šalių, kurioms aktualus tam
tikras klausimas teritorijų planavimo ar aplinkos apsaugos bylose, ir pan.48. Nyderlandų
autoriams atrodo, kad mediacija geriausiai veikia tais atvejais, kuomet suinteresuotų šalių skaičius yra ribotas, o šalys identifikuojamos, pavyzdžiui, tai galioja ginčuose tarp
valstybės tarnautojų ir valstybinių institucijų, mažesne apimtimi – ginčams dėl statybos
leidimų, kurie neturi reikšmingos įtakos aplinkiniams49. Taigi viešojoje teisėje taikiai
spręstinų ginčų spektras yra pakankamai platus, o taikiai spręstinų administracinių bylų
atrinkimas reikalauja ne tik pasitikėjimo, bet ir specialiųjų žinių.
Taikus ginčų sprendimas gali būti netinkamas bylose, kuriose kyla svarbus viešojo intereso ar viešosios politikos klausimas, ginčas yra susijęs su atitinkamo įstatymo
47 DOYLE M., BONDY V. Mediation in Judicial Review: A practical handbook for lawyers. The Public Law
Project 2011, p. 5 [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-06]. Prieiga per internetą: <http://www.publiclawproject.org.uk/resources/122/mediation-in-judicial-review-a-practitioners-handbook>.
48 Alternative Dispute Resolution Committee of the Wellington District Law Society. Alternative Dispute
Resolution Clauses in Legislation, p. 5 [interaktyvus. Žiūrėta 2018-09-05]. Prieiga per internetą:
<http://www.mediationworld.net/download.php?path=200781611440.pdf&name=Alternative Dispute
Resolution clauses in legislation draft paper.pdf&mime=application/pdf>.
49 DE ROO, A., JAGTENBERG, R. Mediation in the Netherlands: Pats–Present–Future [interaktyvus.
Žiūrėta 2018-09-05]. Prieiga per internetą: <https://www.ejcl.org/64/art64-8.html>.
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nuostatos aiškinimu, byla susijusi su pagrindinėmis asmens teisėmis ar teisės principais,
byloje yra keliamas piktnaudžiavimo valdžia klausimas, siekiama, kad valstybinė institucija veiktų viršydama įgaliojimus (ultra vires) arba yra reikalaujama deklaratyvios teismo
funkcijos50. Vargu, ar galima teigti, jog išdėstyti kriterijai yra fundamentalūs nustatant,
ar ginčas yra tinkamas mediacijai, kadangi sprendžiant šį klausimą yra svarbūs daugelis
veiksnių.
Toliau kalbant apie atvejus, kuomet taikus susitarimas nėra galimas, pastebėtina,
jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatas taikos
sutartis negali būti sudaroma bylose dėl norminių administracinių aktų teisėtumo. Taigi
prie taikiai nespręstinų (nemedijuotinų) ginčų priskiriamos bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo51. Manytina, jog prie taikiai nespręstinų bylų taip pat reikėtų priskirti bylas pagal savivaldybės tarybų prašymus pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos
narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų
įgaliojimų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 120–122 str.). Tokios bylos pasižymi
viešuoju interesu, taip pat jų išsprendimas nėra įmanomas abipusių nuolaidų ar kompromiso būdu.
Rekomendacijoje dėl alternatyvių priemonių pažymima, jog alternatyvūs ginčų sprendimo būdai turėtų būti ypač taikomi bylose, susijusiose su individualiais administraciniais aktais, sutartimis, civiline atsakomybe ir piniginiais ieškiniais. Įvertinus
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bylose, kurios buvo užbaigtos patvirtinant taikos sutartį, galima teigti, jog būtent tokios bylos dažniausiai ir yra sprendžiamos taikiai: bylos, kuriose ginčijamas individualių administracinių aktų teisėtumas,52
reiškiamas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,53 reikalavimai atlyginti žalą54 ar
sumokėti vietinę rinkliavą55.
II.3. Taikos sutarčiai administraciniame procese keliami reikalavimai
Tam, kad administraciniame procese įtvirtinus mediaciją jos metu pasiekti taikūs
susitarimai būtų sklandžiai patvirtinami administraciniuose teismuose, būtina, jog tokios
taikos sutartys atitiktų materialiosios ir proceso teisės normų jai keliamus reikalavimus.
Kaip matyti iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnyje įtvirtintos ginčo šalių teisės administracinę bylą bet kurioje proceso stadijoje baigti taikos sutartimi, t. y. jų
pageidaujamu būdu, nebetęsiant pradėto bylos proceso, ši teisė nėra absoliuti. Įstatymų
50 Alternative Dispute Resolution Committee <...>, DOYLE M., BONDY V. Mediation <...>, p. 24.
51 Tai pat žr. MEŠKYS, L., GERDVILA, M. Ar galima mediacija <..>, p. 141.
52 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-2845-602/2018, 2018 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-775-602/2018, 2018
m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1151-525/2018, 2018 m. gegužės 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-79-822/2018.
53 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-869-261/2018.
54 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-203-438/2016, 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2853/2014, 2014
m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A624-1926/2014 ir kt.
55 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-2559-602/2015, 2016 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2075-520/2016.
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leidėjas, įtvirtindamas tokią šalių teisę, nustatė konkrečias sąlygas, kurioms esant galima
administracinę bylą užbaigti taikos sutartimi: 1) jei taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį; 2) jei taikos sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų
ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų; 3) jei taikos sutarties dalykas yra to paties pobūdžio, kaip
ir skunde nurodyti reikalavimai (51 str. 1 d.)56.
Taigi pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą taikos sutarties sudarymas a
priori nėra numatytas visose administracinėse bylose bei turi atitikti konkrečius reikalavimus, išdėstytus Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnyje. Tvirtindamas
taikos sutartį teismas atlieka taikos sutarties turinio analizę ir patikrina, ar taikos sutartis atitinka įstatymuose numatytus reikalavimus. Šie reikalavimai toliau yra aptariami
detaliau.
II.3.1. Šalių valia
Ginčo šalių savanoriškumo principas yra vienas iš svarbiausių teisminės mediacijos principų57 ir teisminės mediacijos procesas galimas tik abiem ginčo šalims sutikus
jame dalyvauti. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, ginčo šalių sutaikymui yra būtinas
ginčo šalių sutikimas pradėti derybas dėl taikos sutarties sudarymo (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 51 str. 1 d.). Taigi tiek taikos sutarties administraciniame procese
sudarymui, tiek teisminės mediacijos vedimui yra būtina šalių laisva valia ir savanoriškumas. Be to, iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog taikos
sutarčiai sudaryti taip pat yra svarbus ir šalių geranoriškumas, į ką, tvirtindamas taikos
sutartis, savo nutartyse atkreipia dėmesį teismas58.
Sudarydamos taikos sutartį šalys išreiškia savo valią taikiai išspręsti kilusį administracinį ginčą, abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų
balansą. Teismų praktikoje pažymima, jog tokia sutartimi realizuojamas dispozityvumo
principas, šalių teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis bei procesinėmis teisėmis59. Kadangi taikos sutarties esmė yra šalių tarpusavio kompromiso radimas šalių derybų metu, t. y. taikos sutartis atspindi laisva šalių valia
pasiektą susitarimą, teismų praktikoje pastebima, jog siekdamos bendro taikaus ginčo
56 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1151-525/2018, 2018 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-79-822/2018,
2018 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-5332-552/2017 ir kt.
57 Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 13P-122-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių
patvirtinimo“ 7 punkte apibrėžiant ginčo šalių savanoriškumo principą nurodoma, kad teisminės mediacijos procesas galimas tik abiem ginčo šalims sutikus dalyvauti. Prieš perduodant ginčą spręsti teisminės
mediacijos būdu, ginčo šalims turi būti suteikiama išsami informacija apie teisminės mediacijos procesą:
ginčo šalių teises ir pareigas, teisminės mediacijos proceso turinį, ginčo šalių priimamo sprendimo teisines pasekmes. Nė vienai ginčo šaliai negali būti daromas neteisėtas poveikis (prievarta, psichologinis
spaudimas ar pan.) siekiant, kad ji pasirinktų teisminės mediacijos procesą ar dalyvautų jame.
58 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-162-492/2018.
59 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS-1279-520/2015, 2016 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-443-146/2016,
2016 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3367-662/2016, 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-994-520/2017.
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sprendimo gana dažnai ginčo šalys atsisako tam tikrų jų pozicijas išskiriančių argumentų, reikalavimų, ir taip kiek atitolsta nuo pradinės ginčo pozicijos, siekdamos rasti bendrų problemos sprendimo būdų60.
Taikos sutartis dažniausiai apima abiejų ginčo šalių įsipareigojimus atlikti tam tikrus veiksmus vardan taikaus ginčo išsprendimo: pavyzdžiui, pareiškėjas įsipareigoja
pagal detalųjį planą rengdamas statinio projektą ir vykdydamas statybos darbus sklype
nekirsti ir kitais būdais nenaikinti, nežaloti pušų, taip pat atlikti kitus veiksmus, taip pat
savivaldybė įsipareigoja patvirtinti atitinkamą detalųjį planą61. Sudarydamos taikos sutartis viešojo administravimo institucijos dažnai pripažįsta negaliojančiais, panaikina arba
pakeičia savo priimtus administracinius aktus ar jų dalis,62 įsipareigoja iš naujo atlikti
prašomus veiksmus, pavyzdžiui, įvertinti paraišką Europos Sąjungos paramai gauti,63 susitaria dėl grąžinimo į valstybės tarnybą ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės
pravaikštos laiką išmokėjimo64 ir pan.
Svarbu pažymėti ir tai, jog dėl laisvos šalių valios ir savanoriškumo sudarant taikos
sutartis reikalavimo teismas, esant vienos ginčo šalies pageidavimui, negali įpareigoti viešojo administravimo institucijos ginčą išspręsti taikiai, t. y. administracinis teismas neturi galimybės įpareigoti viešojo administravimo subjektą sudaryti taikos sutartį ar vertinti atsisakymo sudaryti taikos sutartį teisėtumo65. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas taip pat yra pažymėjęs, jog galimybė sudaryti taikos sutartį dėl administracinio
ginčo yra proceso šalių teisė – sutartas elgesio būdas, tačiau ne prievolė, dėl to atsakovo
viešojo administravimo institucijos atsisakymas sudaryti taikos sutartį administracinėje
byloje negali būti vertinamas kaip viešojo administravimo subjekto atsisakymas atlikti jo
kompetencijai priskirtus veiksmus66. Lygiai taip pat, atsižvelgdamas į ginčo šalių savanoriškumo principą, teismas neturėtų įgaliojimų ir kurią nors bylos šalį (fizinį ar juridinį
asmenį) įpareigoti sudaryti taikos sutartį.
II.3.2. Atitiktis viešajam interesui ir imperatyvioms įstatymų normoms
Rekomendacijoje dėl alternatyvių priemonių pažymima, jog alternatyvių priemonių, inter alia mediacijos naudojimu valdžios institucijos ir privatūs asmenys neturėtų
60 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1466-492/2015, 2015 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-721502/2015 ir kt.
61 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-4498-822/2017.
62 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-3832-438/2015, 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1767-525/2017,
2015 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1264-492/2015, 2014 m. gruodžio 15 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A756-2319/2014 ir kt.
63 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-3808-492/2017.
64 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-3470-438/2017.
65 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eAS-407-438/2017.
66 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS-261-1138-14.
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siekti išvengti savo įsipareigojimų ar teisės viršenybės67. Tai iš esmės siejasi su administraciniam teismui numatytais įpareigojimais tvirtinti tik tas taikos sutartis, kurios neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 str. 1 d.).
Kaip jau minėta anksčiau, sudarydamos taikos sutartis administraciniame procese,
ginčo šalys įgyvendina dispozityvumo principą, kuris nėra absoliutus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje pasisakydamas dėl šio principo įgyvendinimo,
pažymi, jog šalys, sudarydamos sutartį, negali nepaisyti imperatyviųjų teisės normų <...>;
nemažai klausimų įstatyme reguliuojami įsakmiai ir šalys savo susitarimu negali šito
keisti. Be to, tam tikri santykiai vienaip ar kitaip liečia kitų visuomenės narių ar visos visuomenės interesus. <...> jos baigtis vienaip ar kitaip paveiks ir visuomenės (viešąjį) interesą68. Taigi ginčo šalys, sudarydamos taikos sutartis, yra saistomos imperatyvių įstatymų
reikalavimų bei viešojo intereso. Dėl to, pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1591-525/2018 atsisakė pavirtinti šalių pateiktą taikos sutartį nurodydamas, jog aptariamoje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje teisėjų kolegija negalėjo vienareikšmiškai pasisakyti, ar
pareiškėjo siekiamas skatinamasis elektros energijos supirkimo tarifas, kurio taikymas, be
kita ko, apsprendžiamas ir šioje byloje pateikta taikos sutartimi, nepažeis viešojo intereso.
Iš teismų praktikos taip pat matyti, jog tam, kad teismas įvertintų taikos sutarties
sąlygų atitiktį imperatyvioms įstatymų normoms bei kitiems reikalavimams, taikos sutarties sąlygos turi būti aiškiai ir apibrėžtai nurodytos, negali būti faktų konstatuojamosios bei sąlyginės69. Tačiau ne visais atvejais ginčo išsprendimas kitokiu nei teisės aktuose
numatytu būdu yra laikomas neatitinkančiu imperatyvių įstatymo normų. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS552-460/2014 teisėjų kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo nurodyta priežastimi (šalims susitarus dėl kito dalyko nei buvo nurodyti
reikalavimai pareiškėjų skunde) netvirtinti taikos sutarties ir, įvertinusi byloje išdėstytas
aplinkybes, vadovaudamasi protingumo ir teisingumo principais, konstatavo, kad aptariamu atveju proceso šalių (Jonavos rajono apylinkės teismo ir teisėjų) pateiktos taikos
sutarties patvirtinimas apsaugotų svarbesnes vertybes nei tokios sutarties netvirtinimas
dėl jos galimo formalaus dalinio prieštaravimo Darbo kodeksui, jame neįtvirtinus galimybės už budėjimą pagal grafiką švenčių (bet ne poilsio) dienomis suteikti pareiškėjams
poilsio dienas70.
Taigi ta aplinkybė, ar taikos sutartis atitinka viešąjį interesą ir imperatyviąsias įstatymų normas, vertinama kiekvienu konkrečiu atveju kompleksiškai atsižvelgiant į bylos
aplinkybes bei susiklosčiusią faktinę situaciją, o tam, kad teismas šiuos kriterijus įvertintų, keliamas reikalavimas taikos sutartyse aiškiai apibrėžti jų sąlygas.
67 Recommendation Rec(2001)9 of the Committee of Ministers <...>.
68 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS-1279-520/2015, 2016 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-443-146/2016,
2016 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3367-662/2016, 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-994-520/2017.
69 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS-1279-520/2015, 2015 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1279-520/2015.
70 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS552-460/2014.
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II.3.3. Trečiųjų asmenų interesų apsauga
Pagal šiuo metu galiojančias Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, bet
kurioje proceso stadijoje baigti bylą taikos sutartimi, jeigu ją sudaryti galima atsižvelgiant
į ginčo pobūdį, gali tik ginčo šalys (51 str. 1 d.), t. y. pareiškėjas ir atsakovas (46 str. 1 d.).
Taigi pagal teisinį reguliavimą tretieji suinteresuoti asmenys nėra įtraukiami į taikos sutarties pasirašymo procesą. Tačiau administraciniai teismai, tvirtindami taikos sutartis,
vadovaujasi įstatyme numatytu reikalavimu, jog šalys, sudarydamos sutartį, negali riboti
ar kitaip pažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų71. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika taip pat patvirtina, jog net ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims prisijungus prie taikos sutarties, teismas tokią taikos sutartį tvirtina ir trečiųjų
suinteresuotų asmenų iš jos neeliminuoja72.
Kaip pastebima administracinės teisės doktrinoje, realus administracinis ginčas
gali kilti ne tarp pareiškėjo ir atsakovo (atitinkamos valstybės institucijos), bet ir tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens. Dažniausiai tokia situacija susiklosto jau klasikiniu pavyzdžiu tapusioje situacijoje – kaimynui ginčijant gretimo sklypo savininkui
išduotą statybos leidimą73. Taikos sutartį pasirašant ir teikiant teismui tvirtinti tik pareiškėjui ir atsakovui, tam, kad būtų išvengta trečiųjų suinteresuotų asmenų interesų pažeidimo, administraciniam teismui ex officio kyla pareiga patikrinti, ar pastarųjų teisėms ir
pareigoms nekyla pavojus.
Problematiška yra situacija, kuomet ginču suinteresuotas asmuo nėra įtrauktas į
bylą kaip proceso šalis – tokiu atveju jo interesams byloje nėra atstovaujama. Bene vienintelis būdas į bylos nagrinėjimą neįtrauktiems asmenims apginti galbūt pažeistas savo
teises yra prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimas74. Vis dėlto administracinėje byloje Nr. eP-28-822/201675 prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusiam asmeniui teigiant, jog pirmosios instancijos teismui patvirtinus taikos sutartį tarp UAB „JCDecaux
Lietuva“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos dėl leidimų įrengti išorinę reklamą ir reklaminių įrenginių projektų derinimo buvo suvaržytos UAB „Reklamos arka“
teisės ir pažeisti jos interesai, teisėjų kolegija prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkino nustačiusi, jog šiuo atveju nebuvo jokio pagrindo į šalių ginčą dėl atsakovo atsisakymo išduoti pareiškėjui leidimus įrengti išorinę reklamą trečiuoju suinteresuotu asme71 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-1036-602/2018, 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3250-602/2015 ir kt.
72 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-316-602/2017.
73 VALANČIUS, V.; NORKUS, R. Nacionalinis teisinis <...>, p. 96; SAUDARGAITĖ, I.; SUTKEVIČIUS, A.
Taikos sutartis administracinių teismų praktikoje. Iš Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija.
Mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 585; DRAGOS, D. C., NEAMTU, B. Alternative <...>, p. 602.
74 Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyta, jog procesas gali būti
atnaujinamas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar
pareigų, 157 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti neįtraukti į
bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus.
75 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eP-28-822/2016.
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niu įtraukti UAB „Reklamos arka“. Tačiau teisėjų kolegija, vertindama argumentus, kad
taikos sutartimi apribotos šio asmens bei kitų rinkos dalyvių teisės kreiptis dėl leidimų
teikti išorinės reklamos paslaugas, pažymėjo, kad dėl viešojo intereso, kitų asmenų teisių
bei saugomų interesų gynimo turi teisę kreiptis tik prokuroras bei kompetentingi viešojo administravimo subjektai. Taigi kai kuriais atvejais patvirtinta taikos sutartis gali tapti ne galbūt suinteresuotų asmenų, bet kompetentingų viešąjį interesą ginančių asmenų
susidomėjimo objektu.
Nors, kaip matyti, priemonės, siekiant įvertinti, ar pasirašant taikos sutartį užtikrinami trečiųjų suinteresuotų asmenų interesai, egzistuoja, pastarųjų asmenų interesų apsaugos sritis galėtų būti tobulinama trečiuosius suinteresuotus asmenis realiai įtraukiant
į taikos sutarties sudarymo procesą. Žinoma, derybų dėl taikos sutarties procese dalyvaujant daugiau asmenų, jų interesų suderinimas gali pareikalauti didesnių laiko ir kitų
sąnaudų, tačiau tokiu būdu pasiektas susitarimas tenkintų ir didesnės dalies suinteresuotų asmenų interesus. Detalesnių nuostatų dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų įtraukimo į
mediacijos procesą Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo projektuose nėra
pateikiama, dėl to kol kas nėra pagrindo vertinti, kad administraciniame procese įvedus
teisminės mediacijos institutą trečiųjų suinteresuotų asmenų interesų apsauga padidės ir
jie bus įtraukiami į derybų dėl taikos sutarties (mediacijos) procesą.
II.3.4. Ginčo ribos
Kalbant apie taikos sutartimi išsprendžiamą ginčą, pastebėtina, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog taikos sutarties dalykas turi būti to paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai;
taikos sutartimi gali būti išspręstas visas ginčas ar jo dalis (atskiri reikalavimai). Tačiau
teismas negali patvirtinti dalies taikos sutarties, t. y. tos dalies, kuri sutampa su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, kadangi yra laikoma, jog tokiu būdu šalių valia sudaryti būtent
tokią taikos sutartį būtų paneigta, taip pat būtų padaryta nemaža intervencija į šalių sudarytą sutartį76.
Taigi taikos sutartis gali būti sudaroma ir tvirtinama tik teismui pareikštų reikalavimų apimtimi, o klausimai, dėl kurių išsprendimo įstatymo nustatyta tvarka į teismą nebuvo kreiptasi, taikos sutartimi negali būti sprendžiami ir šiuo pagrindu teismai gan dažnai atsisako tvirtinti taikos sutartis77. Pavyzdžiui, teismas nepatvirtino taikos sutarties dėl
to, jog taikos sutartyje buvo nurodytas didesnis nesumokėtos vietinės rinkliavos dydis,
taip pat ir ilgesnis laikotarpis, už kurį vietinė rinkliava buvo nesumokėta, t. y. pareiškėjas
ir atsakovas susitarė dėl įsipareigojimų, kurie peržengė administracinės bylos ribas78.
Vis tik ginčo ribos ne kiekvienu atveju yra neįveikiamas dalykas. Kaip matyti jau iš
76 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-3367-662/2016.
77 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-5332-552/2017, 2016 m. gegužės 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3367-662/2016,
2015 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1279-520/2015, išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-994/2014, Administracinė jurisprudencija, 2014, 27, p. 184–199.
78 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-3367-662/2016.
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anksčiau pateikto pavyzdžio79, kuomet ginčo šalys pateikta taikos sutartimi siekė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką prašant priteistą piniginį atlyginimą už atitinkamą
darbo valandų skaičių pakeisti į poilsio dienas, pridedant jas prie kasmetinių atostogų ir
mokant už tas dienas konkretaus pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį, nors tokiu būdu iš
esmės ir buvo skirtingai realizuojamas pareiškėjų skundo reikalavimo įgyvendinimas, teismas, patvirtindamas taikos sutartį, visų pirma vadovavosi protingumo ir teisingumo principais, pasvėrė konkuruojančias vertybes bei įvertino, jog taikos sutarties patvirtinimas neprieštarautų viešajam interesui, o ne formaliai vadovavosi teisiniu reglamentavimu.
Kaip matyti iš to, kas išdėstyta, administraciniame procese tvirtinant taikos sutartis
teisinis reguliavimas nėra taikomas formaliai: tokiu atveju kompleksiškai vertinamos visos byloje susiklosčiusios teisinės bei faktinės aplinkybės, vadovaujamasi bendraisiais teisės principais. Dėl to galima vertinti, jog ginčo šalys iš esmės gali susitarti dėl alternatyvaus
skundo (prašymo) reikalavimų tenkinimo. Tačiau šiuo metu taikos sutartimi administraciniame procese iš esmės nėra galimybės išspręsti ir kitų klausimų, dėl kurių ginčas kilo
jau padavus skundą (prašymą) administraciniam teismui arba dar gali kilti ateityje, t. y.
konflikto prevencinė funkcija taikos sutartimi administraciniame procese nėra atliekama.
Atsižvelgiant į tai, jog siūlomuose Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo projektuose klausimai dėl reikalavimų, keliamų taikos sutarčiai, nėra aptariami, manytina, jog
teisminės mediacijos atveju galiotų taip pat gan griežtas ginčo reikalavimų administracinėje
byloje laikymosi apribojimas, t. y. taikus susitarimas, pasiektas vykdant teisminę mediaciją,
turėtų aprėpti tik byloje keltų reikalavimų ar jų dalies išsprendimą.

Išvados
Įvertinus straipsnyje pateikiamas įžvalgas, yra pagrindas teigti, jog mediacijos
instituto, sprendžiant administracinius ginčus, įtvirtinimas prisidėtų prie pasitikėjimo
administraciniais teismais didinimo, mažintų susipriešinimą tarp valstybės tarnautojų ir
gyventojų bei skatintų administracinių institucijų priartėjimą prie žmonių, tokiu būdu
taip pat suteiktų postūmį mažėti administracinius ginčus nagrinėjančių teismų darbo
krūviui, taupyti privačių asmenų ir valstybės biudžeto lėšas. Mediatoriaus, kaip nepriklausomo ir nešališko tarpininko dalyvavimas derybose dėl taikos sutarties, padėtų ginčo
šalims pasiekti operatyvesnį, konstruktyvesnį ir detalesnį rezultatą.
Manytina, jog tiek teisinis reguliavimas, tiek susiklosčiusi administracinių teismų
praktika yra palanki teisminės mediacijos instituto Lietuvos administraciniame procese kūrimui ir plėtojimui, o daugelį administracinės teisės srityse kylančių ginčų galima
spręsti taikiai. Nors administraciniame procese ginčo šalys, siekdamos taikaus susitarimo, yra ribojamos Administracinių bylų teisenos įstatyme išdėstytų reikalavimų, galima
vertinti, jog kartu jos disponuoja pakankamai plačiomis teisėmis. Vis tik siekiant taikaus
susitarimo administraciniame procese galima išskirti trečiųjų suinteresuotų asmenų apsaugos problemą, kuri įstatymų projektuose dėl teisminės mediacijos nėra išsprendžiama.
Taip pat pastebėtina, jog išlieka poreikis detalioms ir išsamioms studijoms dėl administracinių ginčų mediacijos ir jos taikymo.
79 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS552-460/2014.
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Kreipimosi dėl konsultacinės išvados pagal
Konvencijos Protokolą Nr. 16 proceso gairės1
(patvirtinta Teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. plenarinėje sesijoje)

I. Įvadas
1. Šios Gairės yra skirtos suteikti praktinę pagalbą teismams ir tribunolams, turintiems kompetenciją kreiptis dėl konsultacinės išvados, inicijuojant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) Protokole Nr. 16 numatytą
procesą ir vykdant su juo susijusius tolesnius veiksmus. Gairės turi būti vertinamos vadovaujantis nacionalinių institucijų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismas)
dialogo ir bendradarbiavimo dvasia, kuria grindžiamas Protokolas Nr. 16. Šios Gairės neturi privalomosios galios ir turėtų būti aiškinamos atsižvelgiant į Protokolo Nr. 16 nuostatas ir atitinkamas Teismo Reglamento taisykles.

II. Teismo jurisdikcija dėl prašymų pateikti konsultacines išvadas
2. Protokolo Nr. 16 1 straipsnis Teismui suteikia jurisdikciją priimti konsultacines
išvadas dėl principinių klausimų, susijusių su Konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu. Kreipimosi dėl konsultacinės išvados proceso
tikslas yra stiprinti sąveiką tarp Teismo ir Konvencijos Susitariančiųjų Šalių nacionalinių
teismų bei tribunolų. Konstruktyvaus dialogo tarp Teismo ir nacionalinių teismų bei tribunolų skatinimas padeda geriau užtikrinti Konvencijos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į subsidiarumo principą.
3. Pirmiausia svarbu pažymėti, kad kreipimosi dėl konsultacinės išvados procesas nėra prieinamas visiems Protokolo Nr. 16 Aukštųjų Susitariančiųjų Šalių teismams
ir tribunolams. Teismo jurisdikcija aprėpia tik prašymus pateikti konsultacines išvadas,
pateiktus nacionalinės institucijos, kuri Aukštosios Susitariančiosios Šalies paskirta kaip
aukščiausiasis teismas ar tribunolas (toliau – paskirtasis teismas ar tribunolas) pagal
Protokolą Nr. 16. Protokolo 10 straipsnis nustato:
„Kiekviena Konvencijos Aukštoji Susitariančioji Šalis, pasirašydama šį
Protokolą arba deponuodama jo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus, Europos Tarybos generaliniam sekretoriui adresuotame atitinkamame pareiškime nurodo teismus ir tribunolus, kuriuos ji paskiria pagal šio Protokolo 1 straipsnio
1 dalį. Šis pareiškimas gali būti keičiamas bet kada vėliau tokia pat tvarka.“
4. Dėl šios priežasties nacionaliniams teismams ir tribunolams patariama įsitikinti,
kad jie turi kompetenciją kreiptis su prašymu pateikti konsultacinę išvadą. Todėl, prieš
priimant sprendimą kreiptis su prašymu pateikti konsultacinę išvadą, nacionaliniams
1
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teismams ir tribunolams rekomenduojama atsižvelgti į pridedamą paskirtųjų teismų ir
tribunolų sąrašą. Teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti prašymą, kuris pateiktas ne paskirtojo aukščiausiojo teismo ar tribunolo.
5. Paskirtasis teismas ar tribunolas, nagrinėdamas ginčą, taiko Konvenciją ir
Teismo praktiką, prireikus atsižvelgia į bylos šalių argumentus dėl ginčo dalyko. Gali
būti, jog paskirtasis teismas ar tribunolas padarys išvadą, kad, jo vertinimu, nagrinėjamoje byloje kyla naujas Konvencijos teisės klausimas arba kad nėra akivaizdu, jog bylos faktai leidžia tiesiogiai taikyti Teismo praktiką, arba kad matyti, jog egzistuoja Teismo
praktikos nenuoseklumas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas ar tribunolas gali pasinaudoti galimybe prašyti pateikti konsultacinę išvadą.
6. Taip pat svarbu pažymėti, kad proceso dėl konsultacinės išvados priėmimo metu
Teismas negali nagrinėti abstraktaus klausimo dėl Konvencijos teisės. Atsižvelgiant į tai,
pabrėžtini šie du aspektai:
6.1. Pirma, prašymas pateikti konsultacinę išvadą turi kilti iš dar neišspręstos nacionalinės bylos, tuo metu nagrinėjamos aukščiausiojo teismo ar tribunolo. Teismas neturi
jurisdikcijos nagrinėti prašymą, kuris neatitinka šio reikalavimo.
6.2. Antra, prašoma išvada privalo būti dėl principinio(-ių) klausimo(-ų), susijusio(-ių) su Konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu, taip pat ji turi būti teismo ar tribunolo laikoma būtina sprendimui jo nagrinėjamoje
byloje priimti. Toliau išdėstytomis rekomendacijomis pateikiamos gairės šiais klausimais.
Vis dėlto Teismas neturi jurisdikcijos nei atitinkamais atvejais vertinti bylos faktines
aplinkybes, nei įvertinti šalių nuomonių apie nacionalinės teisės aiškinimą atsižvelgiant
į Konvencijos teisę pagrįstumą, nei spręsti dėl bylos baigties. Teismo vaidmuo yra ribotas ir jis gali tik priimti išvadą dėl jam pateikto prašymo. Galiausiai būtent prašantysis
teismas ar tribunolas turi išspręsti jo nagrinėjamoje byloje iškeltus klausimus ir prireikus
padaryti išvadas, išplaukiančias iš Teismo pateiktos išvados, dėl nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis remiamasi byloje, bei dėl bylos baigties.
7. Konsultacinė išvada dėl prašymo, pateikto paskirtojo teismo ar tribunolo, bus
priimta Teismo Didžiosios kolegijos pagal Teismo Reglamento 24 taisyklės 2 dalies
h punktą. Tačiau svarbu, kad paskirtieji nacionaliniai teismai ar tribunolai turėtų omenyje, jog prašymas pateikti konsultacinę išvadą pirmiausia bus vertinamas penkių teisėjų
kolegijos iš Didžiosios kolegijos, kuri nuspręs, ar prašymas gali būti priimtas nagrinėti
Didžiojoje kolegijoje (Protokolo 2 straipsnis2 ir Teismo Reglamento X skyriaus 93 taisyklė). Kolegija iš esmės vertins, ar Teismui pateiktas prašymas yra dėl principinio(-ių)
klausimo(-ų), susijusio(-ių) su Konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių
aiškinimu ar taikymu, taip pat – ar jis atitinka procedūrinius reikalavimus prašymo formai ir turiniui, nustatytus Protokolo 1 straipsnio 3 dalyje3 ir Teismo Reglamento X sky2

3

Protokolo Nr. 16 2 straipsnis nustato:
1. Penkių Didžiosios kolegijos teisėjų komisija, atsižvelgdama į 1 straipsnį, nusprendžia, ar patenkinti
prašymą dėl konsultacinės išvados. Komisija pateikia bet kokio atsisakymo patenkinti prašymą motyvus.
2. Jei komisija patenkina prašymą, Didžioji Kolegija pateikia konsultacinę išvadą.
3. Pirmesnėse šio straipsnio dalyse nurodytais atvejais teisėjas, išrinktas nuo Aukštosios Susitariančiosios
Šalies, kurios teismas ar tribunolas prašo konsultacinės išvados, ex officio yra komisijos ir Didžiosios
Kolegijos narys. Jei tokio teisėjo nėra arba jei jis negali dalyvauti, teisėjo teisėmis dalyvauja Teismo pirmininko iš anksčiau tos Šalies pateikto sąrašo parinktas asmuo.
Protokolo Nr. 16 1 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prašantysis teismas ar tribunolas turi pagrįsti savo
prašymą ir pateikti atitinkamą teisinę ir faktinę informaciją apie nagrinėjamą bylą.
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riaus 92 taisyklės 2.1 dalyje4. Atsižvelgiant į bendradarbiavimo dvasią, kuria grindžiamas
Protokolas, pageidautina, kad paskirtieji teismai ar tribunolai vadovautųsi šiomis gairėmis tam, kad prašymas nebūtų atmestas de plano dėl to, kad buvo nesilaikyta pagrindinių
materialinių ir procedūrinių formalumų, nustatytų Protokolu.

III. Sprendimas prašyti konsultacinės išvados
8. Kaip jau minėta 3 dalyje, kompetencija prašyti konsultacinės išvados priklauso
tik paskirtiesiems teismams ar tribunolams. Kaip pažymėta 4 dalyje, teismai ar tribunolai
turėtų atsižvelgti į šį sąrašą prieš nuspręsdami, ar jie turi kompetenciją kreiptis dėl konsultacinės išvados remiantis Protokolu.
9. Sprendimas prašyti konsultacinės išvados yra neprivalomas (Protokolo
1 straipsnio 1 dalis ir Teismo Reglamento X skyriaus 92 taisyklės 1 dalis5). Atsižvelgiant
į Protokolo tikslą (žr. 2 dalį), paskirtasis teismas ar tribunolas gali pasinaudoti procesu
dėl konsultacinės išvados priėmimo, kai mano, kad jo nagrinėjamoje byloje kyla principinis(-iai) klausimas(-ai), susijęs (-ę) su Konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir
laisvių aiškinimu ar taikymu, ir, teismo ar tribunolo vertinimu, būtina prašyti konsultacinės išvados tam, kad būtų išspręstas kilęs ginčas.

IV. Tinkamas prašymo priimti konsultacinę išvadą
pateikimo momentas
10. Paskirtasis teismas ar tribunolas gali pateikti Teismui prašymą priimti konsultacinę išvadą, kai nustato, kad jo nagrinėjamoje byloje kyla principinis(-iai) klausimas(-ai), susijęs(-ę) su Konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu, ir jis mano, kad turėtų būti kreipiamasi dėl Teismo išvados (Protokolo
1 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į visą prašymą sudarančius įvairius elementus (žr.
11–17 dalis), rekomenduojama, kad prašymas Teismui būtų pateiktas tik identifikavus,
kiek tai svarbu, faktus ir teisinius klausimus, įskaitant Konvencijos teisės klausimus.
Priklausomai nuo nacionalinio teisinio reguliavimo, gali būti, kad viena ar abi šalys gali
imtis iniciatyvos šiuo klausimu, pagrįsdamos savo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo. Bet kokiu atveju galutinį sprendimą, ar prašyti konsultacinės išvados, priima skundą gavęs teismas, jeigu jis paskirtas aukščiausiuoju teismu pagal Protokolą.

V. Prašymo pateikti konsultacinę išvadą forma ir turinys
11. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą Protokolo tikslą, procese dėl konsultacinės išvados
priėmimo Teismas privalo prašančiajam teismui ar tribunolui pateikti suprantamas aiškina4
5
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Žr. Gairių 12 dalį (vert. past.).
Teismo Reglamento X skyriaus 92 taisyklės 1 dalis numato, kad pagal Konvencijos Protokolo Nr. 16 1
straipsnį, Protokolo Nr. 16 Susitariančiųjų Šalių teismai ir tribunolai gali prašyti Teismo pateikti konsultacines išvadas dėl principinių klausimų, susijusių su Konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir
laisvių aiškinimu ar taikymu. Visi tokie prašymai bus pateikti Teismo kancleriui.
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mąsias gaires. Kad Teismas galėtų tai padaryti, atitinkama institucija turėtų nurodyti priežastis, paskatinusias ją pateikti prašymą, o prašymas turėtų būti išsamus ir tikslus.
12. Svarbu pažymėti, kad bet kurio prašymo pateikti konsultacinę išvadą turinys
yra apibrėžtas Protokolo Nr. 16 1 straipsnio 3 dalyje ir Teismo Reglamento X skyriaus
92 taisyklės 2.1 dalyje. Tokiame prašyme turi būti nurodytas ne tik klausimas ar klausimai, dėl kurių teismas ar tribunolas prašo Teismo pateikti rekomendacijas, bet ir šie papildomi elementai:
a) nacionalinės bylos dalykas ir reikšmingos teisinės bei faktinės aplinkybės;
b) svarbios nacionalinės teisės nuostatos;
c) aktualūs klausimai dėl Konvencijos, ypač teisės ir laisvės, kurioms kyla grėsmė;
d) prireikus, nacionalinės bylos šalių argumentų santrauka nagrinėjamu klausimu;
e) jei įmanoma ir tikslinga, prašančiojo teismo ar tribunolo nuomonės išdėstymas
apie keliamą klausimą, įskaitant bet kokią teismo ar tribunolo šiuo klausimu parengtą analizę.
13. Pažymėtina, kad prašančiajam teismui ar tribunolui yra paliekama tam tikra
diskrecija nustatant, ar reikia pridėti šalių argumentų santrauką klausimu, kuris sudaro
prašymo dalyką, ir ar tikslinga teismui ar tribunolui išdėstyti savo nuomonę tuo klausimu. Dėl šių klausimų turi spręsti pati institucija. Svarbu, kad prašantysis teismas ar tribunolas, vadovaudamasis savo vertinimu, suteiktų Teismui kuo daugiau informacijos tam,
kad Teismas galėtų pateikti aiškinamąsias rekomendacijas, kurių prašo besikreipiantis
teismas ar tribunolas, dėl Konvencijos teisės taikymo atitinkamoje nacionalinėje byloje.
14. Teismo kanceliarija gali pirmininko prašymu susisiekti su prašančiuoju teismu
ar tribunolu, norėdama gauti detalesnę informaciją apie prašymą ir kartu pateikiamus
dokumentus.
15. Reikia pažymėti, kad prašymai pateikti konsultacinę išvadą Teismo yra vertinami kaip prioritetiniai (Teismo Reglamento X skyriaus 93 taisyklės 2 dalis). Tais atvejais,
kai prašantysis teismas ar tribunolas mano, kad prašymas nagrinėtinas skubiai, jis turėtų
apie tai pranešti Teismui ir nurodyti priežastis, dėl kurių prašoma pagreitintos procedūros. Pirmumo tvarkos klausimas yra aptartas 29–30 dalyse. Svarbu, kad Teismas būtų nedelsiant informuotas apie skubų prašymo pateikti konsultacinę išvadą pobūdį. Dėl šios
priežasties prašantysis teismas ar tribunolas prašymą lydinčiame laiške turėtų aiškiai
nurodyti pageidavimą klausimą nagrinėti skubiai. Be to, rekomenduojama, kad žodžiai
„SKUBU: PROTOKOLAS NR. 16“ (angl. k. „URGENT: PROTOCOL No. 16“) būtų užrašyti prašymo kiekvieno lapo viršuje.
16. Dėl prašymo pateikti konsultacinę išvadą pateikimo, prašantieji teismai ar tribunolai raginami vadovautis toliau išdėstytomis gairėmis:
a) prašymas turėtų būti A4 formato, spausdintas, paliekant ne mažesnę kaip 3,5 cm
dydžio paraštę;
b) dokumente teksto šrifto dydis turėtų būti 12 pt, išnašose – 10 pt, o eilutės intervalas – 1,5;
c) visi skaičiai turėtų būti išreikšti skaitmenimis;
d) puslapiai turėtų būti sunumeruoti eilės tvarka;
e) prašymas turėtų būti suskirstytas į sunumeruotas dalis;
f) prašymas turėtų būti išdėstytas pagal Teismo Reglamento X skyriaus 92 taisyklės
2.1 dalies reikalavimus.
17. Visas prašymas iš esmės neturėtų viršyti dvidešimt lapų.
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VI. Prašymo pateikti konsultacinę išvadą kalba
18. Visas prašymas, kaip apibrėžta pirmiau, gali būti pateiktas Teismui nacionalinio teismo ar tribunolo proceso kalba, jei ji yra oficialioji Aukštosios Susitariančiosios
Šalies, kuriai priklauso prašantysis teismas ar tribunolas, kalba. Prašymo vertimas į anglų arba prancūzų kalbas turi būti pateiktas Teismui per jo nustatytą terminą (Teismo
Reglamento 34 taisyklės 7 dalis).

VII. Anonimiškumas
19. Gavęs prašymą pateikti konsultacinę išvadą, Teismas gali savo iniciatyva, prašančiojo teismo ar tribunolo arba nacionalinės bylos šalies prašymu užtikrinti anonimiškumą asmenims ar subjektams, susijusiems su nacionalinėje byloje kilusiu ginču.
20. Prašymą pateikęs teismas ar tribunolas turi užtikrinti, kad bet kokia asmeninio
pobūdžio informacija, esanti prašyme, būtų tvarkoma pagal atitinkamą nacionalinį teisinį reguliavimą ir praktiką, susijusią su anonimiškumu (pavyzdžiui, pašalinti asmeninio
pobūdžio detales arba įvardyti asmenis ar subjektus, susijusius su nacionalinėje byloje kilusiu ginču, neatskleisdamas jų tapatybės).

VIII. Prašymo pateikti konsultacinę išvadą poveikis nacionalinei bylai
21. Prašymą pateikęs teismas ar tribunolas turės pats nuspręsti, ar atitinkamos nacionalinės bylos nagrinėjimas turi būti sustabdytas, kol bus pateikta Teismo konsultacinė išvada.
22. Kad procesas dėl konsultacinės išvados priėmimo būtų tinkamai vykdomas ir
šio proceso veiksmingumas būtų išsaugotas, prašantysis teismas ar tribunolas turėtų informuoti Teismą apie bet kokį procesinį veiksmą, galintį turėti įtakos prašymui, ypač jei į
nacionaliniame teisme ar tribunole vykstantį procesą buvo įtraukta nauja šalis.

IX. Bylinėjimosi išlaidos ir nemokama teisinė pagalba
23. Teisme vykstantis procesas dėl konsultacinės išvados priėmimo yra nemokamas. Teismas nesprendžia konsultacinės išvados prašančiajame teisme ar tribunole nagrinėjamos bylos šalių bylinėjimosi išlaidų klausimo; šis klausimas turi būti išspręstas pagal
Aukštosios Susitariančiosios Šalies, kuriai priklauso prašantysis teismas ar tribunolas, teisę ir praktiką (Teismo Reglamento X skyriaus 95 taisyklė6).
6
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Teismo Reglamento 95 taisyklė nustato:
1. Kai Didžiosios kolegijos pirmininkas pakviečia nacionaliniame teisme ar tribunole nagrinėjamos bylos
šalį įstoti į procesą dėl konsultacinės išvados priėmimo pagal 44 taisyklės 7 dalį ir 94 taisyklės 3 dalį, tos šalies bylinėjimo išlaidų atlyginimo klausimą sprendžia ne Teismas, bet šis klausimas turi būti išspręstas pagal
Aukštosios Susitariančiosios Šalies, kuriai priklauso prašantysis teismas ar tribunolas, teisę ir praktiką.
2. XII Skyriaus nuostatos taikomos mutatis mutandis, jei Didžiosios kolegijos pirmininkas pagal 44 taisyklės
7 dalį ir 94 taisyklės 3 dalį pakvietė nacionaliniame teisme ar tribunole nagrinėjamos bylos šalį įstoti į procesą dėl konsultacinės išvados priėmimo ir ta šalis stokoja lėšų padengti visas ar dalį susijusių išlaidų.
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24. Teismo pirmininkas gali nuspręsti pakviesti nacionaliniame teisme ar tribunole
nagrinėjamos bylos šalį įstoti į procesą dėl konsultacinės išvados priėmimo. Jei tokia šalis
stokoja lėšų ir nacionalinės nuostatos tai leidžia, prašymą pateikęs teismas ar tribunolas
gali suteikti šiai šaliai nemokamą teisinę pagalbą su Teisme vykstančiu procesu susijusioms išlaidoms, visų pirma – atstovavimo, padengti. Teismas taip pat gali suteikti tokią
teisinę pagalbą, jei atitinkama šalis jos negavo pagal nacionalinę teisę arba jeigu ši pagalba nepadengia arba tik iš dalies padengia Teisme patirtas išlaidas (Teismo Reglamento
X skyriaus 95 taisyklė).

X. Teismo ir prašymą pateikusio teismo ar tribunolo susirašinėjimas
25. Prašymą pateikti konsultacinę išvadą ir atitinkamus dokumentus besikreipiantis teismas ar tribunolas turi siųsti tiesiogiai Teismo kancleriui registruotu paštu (The
Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg
CEDEX). Kancleris patvirtins prašymo gavimą ir suteiks visą reikiamą informaciją apie
jo tvarkymą. Teismas ar tribunolas gali būti paprašytas šiame etape papildyti savo prašymą, jei jis laikytinas nepakankamu.
26. Pateikiant prašymą dėl konsultacinės išvados, paskirtajam teismui ar tribunolui
siūlytina procedūriniais tikslais paskirti kontaktinį asmenį Teismui.
27. Teismas informuos prašantįjį teismą ar tribunolą apie visus aktualius procesinius veiksmus, įskaitant:
a) 
terminus pateikti prašymo vertimą ir prašymą pagrindžiančią papildomą
medžiagą;
b) penkių teisėjų kolegijos sprendimą dėl prašymo;
c) proceso eigą Didžiojoje kolegijoje, kai prašymas pateikti konsultacinę išvadą yra
priimtas penkių teisėjų kolegijos, įskaitant pranešimus apie bet kokius pareiškimus, padarytus Aukštosios Susitariančiosios Šalies, kuriai priklauso teismas ar
tribunolas, ar įstojusios į procesą trečiosios šalies;
d) sprendimą pakviesti nacionaliniame teisme ar tribunole nagrinėjamos bylos šalį
ar kitą trečiąją šalį įstoti į procesą Didžiojoje kolegijoje;
e) pranešimą apie Didžiosios kolegijos priimtą konsultacinę išvadą dėl prašymo.
28. Nacionaliniame teisme ar tribunole nagrinėjamos bylos šalis apie proceso eigą
turi informuoti prašantysis teismas ar tribunolas. Tuo atveju, jei Teismo pirmininkas
pakvietė vieną ar abi besikreipiančio teismo ar tribunolo nagrinėjamos bylos šalis įstoti į procesą dėl konsultacinės išvados priėmimo, šią funkciją prisiima Teismas, įskaitant
pranešimą apie Didžiosios kolegijos priimtą konsultacinę išvadą dėl prašymo (Teismo
Reglamento X skyriaus 94 taisyklės 10 dalis7).

7

Teismo Reglamento 94 taisyklės 10 dalyje nustatyta, kad bet kuri trečioji šalis, kuri įstojo į procesą pagal
Konvencijos Protokolo Nr. 16 1 straipsnį ir Teismo Reglamento 94 taisyklę, taip pat gaus konsultacinės
išvados kopiją.
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XI. Pirmumo tvarka
29. Prašymas pateikti konsultacinę išvadą bus nagrinėjamas pirmumo tvarka pagal Teismo Reglamento 41 taisyklę8. Prašantysis teismas ar tribunolas turėtų nurodyti, išdėstydamas priežastis, ar yra kokių nors specialių aplinkybių, dėl kurių reikėtų skubaus
prašymo nagrinėjimo ir greito Teismo sprendimo priėmimo. Pageidautina, kad prašantysis teismas ar tribunolas būtų atsižvelgęs į jo nagrinėjamos bylos šalių nuomones šiuo
klausimu ir įtrauktų jas išdėstydamas prašymo priežastis. Teismas turės nustatyti, ar prašančiojo teismo ar tribunolo pateiktos priežastys pateisintų pagreitintą prašymo nagrinėjimą. Teismas atsižvelgs į savo kriterijus, nustatančius tvarką, pagal kurią paraiškos,
pateiktos pagal Konvencijos 34 straipsnį, yra tvarkomos.9 Rekomenduojama, kad paskirtasis teismas ar tribunolas susipažintų su šiais kriterijais prieš pateikdamas prašymą taikyti pagreitintą konsultacinės išvados priėmimo tvarką.
30. Net ir nesant specialaus prašymo skubos tvarka nagrinėti prašymą pateikti
konsultacinę išvadą, Teismas gali savo iniciatyva nuspręsti jį nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Prašantysis teismas ar tribunolas bus atitinkamai apie tai informuotas ir
apie tokį Teismo sprendimą turės pranešti jo nagrinėjamos bylos šalims. Atitinkamai, jei
Teismas nuspręs, kad prašymas dėl pagreitinto prašymo nagrinėjimo yra nepagrįstas, jis
informuos apie savo sprendimą prašantįjį teismą ar tribunolą, kuris savo ruožtu apie tai
turėtų informuoti nacionalinio proceso šalis.

XII. Veiksmai po Teismo išvados
31. Prašančiojo teismo ar tribunolo prašoma informuoti Teismą apie tolesnius
veiksmus atitinkamoje nacionalinėje byloje po konsultacinės išvados priėmimo ir pateikti byloje priimto galutinio teismo sprendimo kopiją.

XIII. Gairių peržiūrėjimas
32. Teismas reguliariai peržiūrės, kaip veikia šios Gairės.

8

9

Teismo Reglamento 41 taisyklė numato, kad nustatant tvarką, pagal kurią bylos bus nagrinėjamos,
Teismas atsižvelgia į iškeltų klausimų svarbumą ir skubumą, remdamasis savo nustatytais kriterijais. Kolegija ar jo pirmininkas gali nukrypti nuo šių kriterijų, kad būtų suteikta pirmenybė konkrečiai
paraiškai.
www.echr.coe.int/Documents/Priority_policy_ENG.pdf.
Vert. past. – pirmąjį prašymą pateikti konsultacinę išvadą pagal Konvencijos Protokolą Nr. 16 Teismui
pateikė Prancūzijos Kasacinis Teismas 2018 m. spalio mėnesį dėl klausimų, susijusių su surogacija ir
Konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta teise į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.
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1. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių
dėl teismingumo apžvalga
(2018 m. sausio–birželio mėn.)

1.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
1.1.1. Dėl įpareigojimo
administravimo subjektui

vykdyti

privalomąjį

nurodymą,

duotą

viešojo

Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Palangos miesto savivaldybės administraciją per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti rekonstruojamų statinių statybos rūšį į „nauja statyba“
2016 m. projektuotojo UAB „Patvanka“ parengtame techniniame projekte ir Palangos
miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 31 d. išduotame statybą leidžiančiame dokumente. Pareiškėjas nurodė, kad planinio patikrinimo metu nustatyti procedūriniai pažeidimai, dėl kurių Palangos miesto savivaldybei buvo surašytas privalomasis
nurodymas iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. ištaisyti pažeidimus – projektuotojo parengtame
techniniame projekte ir Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotame statybą
leidžiančiame dokumente ištaisyti rekonstruojamų statinių statybos rūšį į „nauja statyba“.
Tačiau atlikus privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimą, konstatuota, kad jis neįvykdytas, todėl, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 23 straipsnio 1 dalies 17 punktu, teikia skundą dėl įpareigojimo vykdyti minėtą privalomąjį nurodymą.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad pagal Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką ginčijant
savavališkos statybos aktą ir / ar reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius,
kai statyba yra pradėta, pagal analogiją taikytinas Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalies 1 punktas, numatantis, kad dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo
ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta, kreipiamasi į bendrosios kompetencijos teismą. Pareiškėjo skundas ir jo priedų turinys patvirtina, jog ginčo statiniai yra
pastatyti ir jų statyba yra užbaigta. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, ginčas yra civilinio teisino pobūdžio, dėl ko byla neteisminga administraciniam teismui.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama apygardos administracinio teismo argumentus, akcentavo, jog privalomasis nurodymas priimtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnui atlikus statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo tikrinimą pagal TPSVPĮ 10 straipsnyje nustatytą
tvarką. Minėto straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas, jeigu nustatyti tech339
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ninio pobūdžio ar mažareikšmiai procedūriniai pažeidimai, taip pat jeigu nustatyti kiti
trūkumai, kuriuos galima pašalinti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų, priima sprendimą pateikti statybą leidžiantį dokumentą išdavusiam ar kitam viešojo administravimo subjektui ar statytojui privalomąjį nurodymą per
jame nurodytą, bet ne ilgesnį negu vieno mėnesio terminą pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus. TPSVPĮ 23 straipsnio 1 dalies 17 punkte įtvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisė kreiptis į teismą dėl
įpareigojimo vykdyti šiame įstatyme nurodytus privalomuosius nurodymus, išskyrus šio
įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje, 13 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 14 straipsnio 2 dalyje nurodytus privalomuosius nurodymus, jeigu jie neįvykdomi.
Specialioji teisėjų kolegija, įvertinus minėtas teisės normas, konstatavo, jog aptariamu atveju privalomasis nurodymas yra viešojo administravimo subjekto priimtas
administracinis aktas. Jame kitam nepavaldžiam viešojo administravimo subjektui suformuluotas reikalavimas pašalinti nustatytus pažeidimus, toks reikalavimas nėra tiesiogiai susijęs su civilinėmis teisėmis ar pareigomis ir kyla iš administracinių teisinių santykių, todėl analizuojamas ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2018
m. sausio 15 d. nutartis byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją, teismingumo bylos Nr. T-7/2018).
1.1.2. Dėl statybos leidimo panaikinimo, kai statybos darbai pradedami po skundo
priėmimo teisme
Pareiškėjai kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 30 d. leidimą statyti naują
(-us) statinį (-ius).
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismui kilo abejonė, ar ginčas dėl statybą leidžiančio dokumento, kuris tiesiogiai susijęs
su statinio savininko UAB „Revilė“ nuosavybės teisių ribojimu, t. y. civiliniais teisiniais
santykiais, nagrinėtinas administraciniame teisme, kadangi teismo posėdžio metu pareiškėjai nurodė ir trečiasis suinteresuotas asmuo patvirtino, jog ginčo žemės sklype statyba
jau yra pradėta. Skundo priėmimo metu statyba pradėta nebuvo, tačiau iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios ginčo žemės sklype statybos darbai buvo pradėti vykdyti.
Specialioji teisėjų kolegija, šalindama administracinio teismo keliamas abejones,
nurodė, jog Statybos įstatymo 33 straipsnyje yra įtvirtintas reglamentavimas, pagal kurį
nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, numatyti asmenys,
kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į: 1) bendrosios kompetencijos
teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių
šalinimo, kai statyba yra pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas. Specialiosios teisėjų kolegijos
formuojamoje praktikoje taip pat laikomasi bendros nuostatos, kad ginčų dėl statybas
leidžiančių dokumentų rūšinio teismingumo taisyklių taikymui statybos pradėjimo ar
nepradėjimo faktas yra procesinio teisinio pobūdžio juridinis faktas, kuriuo remdamasis
teismas išsprendžia rūšinio teismingumo klausimą (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegi340
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jos 2017 m. sausio 11 d. nutartį teismingumo byloje Nr.T-19/2017; 2016 m. vasario 3 d.
nutartį teismingumo byloje Nr. T-16/2016; 2016 m. lapkričio 16 d. nutartį teismingumo
byloje Nr. T-96/2016). Pareiškėjai kreipdamiesi į pirmosios instancijos teismą skunde nurodė, kad statyba pagal ginčijamą statybą leidžiantį dokumentą dar nėra pradėta, todėl
bylos iškėlimo metu ginčas, pagal skunde nurodytas aplinkybes, buvo teismingas administraciniam teismui.
Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, kad nors teismo posėdžio metu pareiškėjai
ir trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, jog statybos darbai buvo pradėti, tačiau byloje nėra pateikta duomenų apie statybos pradėjimą ir duomenų, kada ji buvo pradėta.
Kolegija taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 69 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog teismas perduoda
bylą nagrinėti kitam teismui, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, – to teismo kitiems
teismo rūmams, jeigu paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo teismams taisykles. Iš čia daro išvadą, jog įstatymas bylos perdavimą kitam
teismui sieja su aplinkybėmis, reikšmingomis teismingumo nustatymui, kurios egzistavo
sprendžiant skundo priėmimo klausimą, todėl atsižvelgiant į šiuo metu byloje esančius
duomenis, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog neturi pagrindo spręsti, kad ši byla nėra
teisminga administraciniam teismui (2018 m. vasario 8 d. nutartis byloje R. L., K. Š., D. Š.
ir kt. prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją, teismingumo bylos Nr. T-10/2018).
1.1.3. Dėl žalos, kildinamos iš mero neteisėto potvarkio, atlyginimo
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi
į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu priteisti iš Širvintų rajono savivaldybės merės 22 071,36 Eur žalos atlyginimą VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos
priežiūros centrui. Nurodė, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu neteisėtu buvo pripažintas merės potvarkis, kuriuo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyr.
gydytoja atšaukta iš pareigų, dėl ko centrui atsirado tiesioginių nuostolių, nes gydytojos
naudai priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, neturtinės
žalos ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas nurodė, kad žala šiuo atveju kildinama iš neteisėto valstybės politikės sprendimo, priimto jai vykdant vidinį administravimą, taip pat vykdant darbdavio atstovo
funkcijas. Bylos medžiaga patvirtina, kad potvarkiu atleista vyr. gydytoja nėra valstybės
tarnautoja, ji buvo įdarbinta pagal darbo sutartį, o tokių darbuotojų darbo ginčų nagrinėjimas yra priskirtas bendrosios kompetencijos teismams. Be to, ginče prašoma priteisti
žala kildinama būtent iš minėtų santykių. Atsižvelgiant į tai, teismui kilo abejonė, ar nagrinėjamas ginčas gali būti laikomas kylančiu iš viešojo administravimo teisinių santykių.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama apygardos administracinio teismo argumentus, nurodė, jog valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės institutas yra valstybės tarnybos teisinių santykių sritis, todėl ginčai pagal atitinkamų valstybės institucijų
reikalavimus valstybės tarnautojams dėl valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės,
vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nagrinėtini administraciniame teisme (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 6 d. nutartį Nr. T-64/2014;
341
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2016 m. birželio 1 d. nutartį Nr. T-29/2016). Specialioji teisėjų kolegija akcentavo, jog
Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punkte nustatyta, kad meras priima
į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas –
biudžetines įstaigas, vadovus; kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats
arba šio įstatymo nustatytais atvejais mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos
narys. Šiuo atveju turtinės žalos atlyginimas siejamas su savivaldybės mero, t. y. savivaldybės pareigūno funkcijų įgyvendinimu. Aptariamas ginčas yra susijęs su valstybės tarnybos santykiais, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2018 m. balandžio 8 d. nutartis byloje Vilniaus apygardos prokuratūra prieš Ž. P., teismingumo bylos
Nr. T-26/2018).
1.1.4. Dėl statybos leidimo apskundimo, kai jį prašo panaikinti leidime statytoju
nurodytas asmuo
D. P. kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus, prašydama panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo ši atsisakė panaikinti statybos leidimą pareiškėjos vardu bei pažymėti jį kaip negaliojantį, ir
įpareigoti atsakovę tokius veiksmus atlikti.
Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai, atsižvelgdami į tai,
kad skundžiamo administracinio akto pagrindu statyba yra pradėta, be to, vadovaudamiesi Specialiosios teisėjų kolegijos formuojama praktika, kad ginčijant statybos leidimą,
savarankiškos statybos aktą ir / ar reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius,
kai statyba yra pradėta, taikytinas Statybos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punktas, perdavė bylą nagrinėti Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai, nagrinėdami šią bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Plungės apylinkės teismo
Palangos rūmai nurodo, kad teismo sprendimu bendrosios kompetencijos teisme statybą
leidžiantis dokumentas naikinamas tik tuo atveju, jei ginčijamas jo išdavimo teisėtumas
ir statyba yra pradėta (Statybos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis), tačiau ieškovė statybos
leidimo išdavimo teisėtumo neginčija, o tik mananti, kad statybą leidžiantis dokumentas
išduotas neteisėtai būtent jos vardu, kadangi jis turėjo būti išduotas paties atsakovo vardu. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų vertinimu, aptariamu atveju keliamas ginčas
yra kilęs iš administracinių teisinių santykių.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama kilusio ginčo aplinkybes, priminė, kad bylos teismingumą nulemia byloje pareikštų reikalavimų pobūdis. Nagrinėjamoje byloje
ieškovė ginčija viešojo administravimo subjekto priimto akto ir veiksmų (neveikimo)
teisėtumą, t. y. Palangos miesto savivaldybės administracijos atsisakymą atlikti administracinį veiksmą – panaikinti statybą leidžiantį dokumentą, kai to prašo asmuo, statybą
leidžiančiame dokumente nurodytas kaip statytojas, nesant tam teisėto pagrindo. Ieškovė
pabrėžė, kad ji neginčija statybos leidimo teisėtumo ir nekelia reikalavimo panaikinti statybą leidžiantį dokumentą kaip išduotą neteisėtai. Statybos įstatymo 27 straipsnio 23 dalies 2 punktas nurodo, jog statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas viešojo administravimo subjekto, išdavusio šio straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus
statybą leidžiančius dokumentus, sprendimu statytojo (užsakovo) prašymu. 2016 m. ba342

Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga

landžio 18 d. leidimą statyti ieškovei yra išdavusi Palangos miesto savivaldybės administracija, todėl, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 23 dalies 2 punktu, jo galiojimą ieškovės prašymu turėtų panaikinti pats atsakovas.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo,
taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovės reikalavimai patenka į ABTĮ 17
straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sritį, todėl šis ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2018 m. kovo 21 d. nutartis byloje D. P. prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją, teismingumo bylos Nr. T-31/2018).
1.1.5. Dėl Nacionalinio egzaminų centro vykdyto valstybinio brandos egzamino
apeliacinio proceso teisėtumo
K. P. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovo Nacionalinio egzaminų centro 2017 m. pagrindinės sesijos kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino apeliacijų rezultatų 2017 m. liepos 17 d. protokolo Nr. VBE-192 dalį, susijusią su jos apeliacijos
rezultatu; įpareigoti Nacionalinį egzaminų centrą iš naujo peržiūrėti jos 2017 m. valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą, paliekant ne blogesnį nei
anksčiau gautą (87 balų) valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimą;
įpareigoti atsakovę Vilniaus Žirmūnų gimnaziją išduoti ieškovei brandos atestatą, kuriame valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimas būtų 87 balai.
K. P. nurodė, kad 2017 m. birželio 5 d. laikė valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinį brandos egzaminą ir manydama, kad egzaminas buvo įvertintas nepakankamai, pateikė prašymą dėl apeliacijos, tačiau po apeliacinio proceso pareiškėjos valstybinio egzamino įvertinimas buvo dar sumažintas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareiškėjos skundą atmetė
kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas K. P. apeliacinį skundą, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perdavė pagal
teismingumą nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje nurodė, kad skundžiamo protokolo priėmimas yra sudėtinė moksleivių žinių vertinimo proceso dalis, kuris užbaigiamas išduodant vidurinį išsilavinimą įgijusiam asmeniui mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų
dokumentą – brandos atestatą, ir kad šie protokolai atlieka tik pagalbinį, aptarnaujantį
vaidmenį brandos atestato išdavimui. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas yra keliamas tarp pareiškėjos ir mokyklos, įgaliotos išduoti teisėtai parengtą brandos atestatą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas perduotą bylą, kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo
klausimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas nurodė, kad pagrindinio byloje reiškiamo
reikalavimo faktinis pagrindas yra specialiųjų viešosios teisės aktų nuostatų pažeidimai
atlikti valstybės ar savivaldybės subjektams vykdant administracinę veiklą, o reikalavimas Vilniaus Žirmūnų gimnazijai pakeisti brandos atestate įrašytą įvertinimą yra išvestinis reikalavimas, tiesiogiai priklausantis nuo administracinės veiklos teisėtumo, t. y.
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brandos atestato su įrašytu balu išdavimas ginčijamas tik kaip specialiųjų viešosios teisės
aktų nuostatų pažeidimų pasekmė. Teismas pažymi, kad byloje nekeliami ir nebus nagrinėjami civiliniai teisiniai brandos atestato išdavimo aspektai, todėl daro išvadą, jog šioje
byloje vyrauja (dominuoja) administraciniai teisiniai santykiai, kurie šiuo atveju ir lemia
ginčo priskirtinumą administraciniam teismui.
Specialioji teisėjų kolegija, analizuodama apylinkės teismo kreipimosi argumentus, pažymėjo, jog pagrindinis ginčas byloje kyla dėl Nacionalinio egzaminų centro vykdyto pareiškėjos kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino apeliacinio proceso
teisėtumo. Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas yra valstybės funkcija, kurią
administruoti pavesta Švietimo ir mokslo ministerijai (Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 13 d. nutarimu Nr. 1457). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
38 straipsnio 4 dalimi, švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos ir savivaldybių
vykdomosios institucijos organizuoja mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi
pasiekimų patikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi
pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus. Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog iš Nacionalinio egzaminų centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-748, matyti, kad Nacionalinis
egzaminų centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta valstybės biudžetinė įstaiga,
kurios veiklos uždaviniai yra – organizuoti ir vykdyti egzaminus, įskaitas, ugdymo pasiekimų ar raštingumo patikrinimus, žinių, gebėjimų testavimą, tikrinimą ugdymo proceso metu ar jį baigus, nacionalinius ir tarptautinius tyrimus; apibendrinti ir analizuoti
egzaminų, testų, tyrimų bei ugdymo rezultatus. Tai reiškia, kad Nacionalinis egzaminų
centras yra įgaliota institucija, kuriai Švietimo ir mokslo ministerija pavedė atlikti tam
tikras brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo funkcijas. Kaip jau buvo išaiškinta
Specialiosios teisėjų kolegijos, tai, kad Švietimo ir mokslo ministerija kai kurias brandos egzaminų organizavimo funkcijas yra perdavusi vykdyti Nacionaliniam egzaminų
centrui, viešojo administravimo veiklos, susijusios su brandos egzaminų organizavimu,
administracinio teisinio pobūdžio nepakeičia (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m.
birželio 13 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-XX-50-06). Be to, K. P. keliamas reikalavimas įpareigoti atsakovę Vilniaus Žirmūnų gimnaziją išduoti ieškovei brandos atestatą,
kuriame valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimas būtų 87 balai, yra
laikytinas išvestiniu iš pareiškėjos keliamų reikalavimų, susijusių su valstybinio brandos
egzamino apeliacijos rezultatų keitimu.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos
atveju vyraujančiais (dominuojančiais) teisiniais santykiais pripažino administracinius
teisinius santykius, kurie ir lemia nagrinėjamos bylos priskirtinumą administracinių teismų kompetencijai (2018 m. birželio 12 d. nutartis byloje K. P. prieš Nacionalinį egzaminų
centrą ir Vilniaus Žirmūnų gimnaziją, teismingumo bylos Nr. T-58/2018).
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1.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
1.2.1. Dėl lygiaverčių reikalavimų teismingumo
Ieškovas Ž. J. teismo prašo pripažinti negaliojančiu Teismo antstolių kontoros
prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolės 2000 m. lapkričio 15 d. turto pardavimo
iš varžytinių aktą, kuriuo iš varžytinių ieškovui parduotas Lietuvos vaiko draugijai priklausantis nekilnojamasis turtas, t. y. pastatai–kioskai; priteisti solidariai iš atsakovų VĮ
Registrų centro ir Lietuvos Respublikos 7 055,06 Eur turtinės ir 3 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.
Ieškovas nurodė, kad 2000 m. lapkričio 15 d. turto pardavimo iš varžytinių aktu
jam parduotas Lietuvos vaiko draugijai priklausantis nekilnojamasis turtas, jo nuosavybės teisė į paminėtą nekilnojamąjį turtą įregistruota Nekilnojamojo turto registre, tačiau
vėlesniais teismų sprendimais teisinė pastatų-kioskų registracija panaikinta. Ž. J. teigimu, atsižvelgiant į tai, kad jo įsigyto nekilnojamojo turto nebėra (jo teisinė registracija
Nekilnojamojo turto registre panaikinta) Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto
apylinkės teismo antstolės 2000 m. lapkričio 15 d. turto pardavimo iš varžytinių aktas
pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu ab initio, kadangi minėtu aktu buvo parduotas neegzistuojantis nekilnojamasis turtas ir nuosavybės teisių ieškovui į šį turtą nebuvo galima
perduoti. Žalos atsiradimą ieškovas sieja su VĮ Registrų centro Kauno filialo darbuotojų
neteisėtais veiksmais vykdant jiems teisės aktais pavestas viešojo administravimo funkcijas, t. y. neteisėtu laikinųjų statinių ir daiktinių teisių į juos įregistravimu Nekilnojamojo
turto registre.
Kauno apylinkės teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad
ieškovas reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo reiškia Lietuvos valstybei ir VĮ Registrų centrui, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktu, bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo sprendžia administraciniai teismai. Atsižvelgiant į tai, Kauno apylinkės teismui kilo abejonių, ar bendrosios kompetencijos teismas nagrinėdamas šią bylą nepažeistų rūšinio teismingumo taisyklių.
Šalindama Kauno apylinkės teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausiai nurodė, jog nagrinėjamoje byloje yra keliami dvejopo pobūdžio reikalavimai - pripažinti negaliojančiu Teismo antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo antstolės 2000 m. lapkričio 15 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą bei priteisti solidariai iš
atsakovų VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos 7 055,06 Eur turtinės ir 3 000 Eur
neturtinės žalos atlyginimą.
Ieškovas reikalavimą pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytinių aktą,
kuriuo iš varžytinių ieškovui parduotas nekilnojamasis turtas, grindžia sandorių negaliojimo pagrindais, nurodydamas, kad nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių metu
toks turtas faktiškai ir teisiškai neegzistavo, todėl perduoti nuosavybės teisių į tokį turtą buvo negalima ir neįmanoma, o sandoris dėl tokio daikto pirkimo–pardavimo yra
niekinis. Įstatymo leidėjas turto pardavimo iš varžytinių aktą prilygina notariškai patvirtintoms pirkimo–pardavimo sutartims, todėl šio akto galiojimą ar negaliojimą nu345
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stato bendrosios sandorių galiojimą ir negaliojimą reglamentuojančios teisės normos.
Atsižvelgiant į tai, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad šis reikalavimas yra civilinio
teisinio pobūdžio ir teismingas bendrosios kompetencijos teismui.
Ieškovas reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo solidariai iš atsakovų VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos grindžia VĮ Registro centro darbuotojų
neteisėtais veiksmais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22
straipsniu, bylos dėl žalos atlyginimo pagal bendrąją taisyklę yra civilinio teisinio pobūdžio ir yra nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teisme. Administraciniai teismai
nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie apibrėžiami Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl
žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų. Ši procesinė teisės norma, priskirianti tokių ginčų nagrinėjimą administraciniams teismams, yra
tiesiogiai susijusi su minėtiems ginčams spręsti taikytina materialiosios teisės norma,
t. y. Civilinio kodekso 6.271 straipsniu. Nagrinėjamoje byloje ieškovo žalos atlyginimo
reikalavimas yra kildinamas iš atsakovo VĮ Registrų centro veiksmų, jam vykdant teisės aktais pavestas viešojo administravimo funkcijas (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro nustatai), todėl patenka
į Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio reguliavimo sritį ir yra teismingas
administraciniam teismui.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Tais atvejais, kai byloje yra keliami skirtingos teisinės
prigimties reikalavimai, kurie yra lygiaverčiai, neatsiranda dominuojančio teisinio santykio
situacijos, tokiu atveju Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas pareikštus
reikalavimus išskirti į atskiras bendrosios kompetencijos ir administraciniame teisme nagrinėtinas bylas. Atsižvelgiant į tai, Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, jog byla grąžintina Kauno apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka dėl jam teismingų
reikalavimų, o taip pat spręsti administracinio teisinio pobūdžio reikalavimo išskyrimo ir
perdavimo nagrinėti administraciniam teismui klausimą (2018 m. sausio 22 d. nutartis byloje Ž. J. prieš Lietuvos Respubliką ir VĮ Registrų centrą, teismingumo bylos Nr. T-2-2018).
1.2.2. Dėl netiesioginiu ieškiniu reiškiamo įpareigojimo skirti pensiją
Ieškovė Z. M. netiesioginiu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių be atsakovų E. K. ir I. K. prašymų dėl
valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos jiems paskyrimo per 30 kalendorinių
dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos apskaičiuoti ir paskirti atsakovams valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje esančiomis atsakovų netekto darbingumo pensijos bylomis. Ieškovė nurodė, kad iš atsakovų jos naudai yra išduoti vykdomieji raštai dėl
išieškojimo, kurių įvykdyti nėra galimybės, atsakovai E. K. ir I. K. yra sulaukę pensinio
amžiaus, tačiau, vengdami vykdyti teismų sprendimus ieškovės naudai, tyčia nesikreipia
į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių ir neįgyvendina savo
teisių gauti valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas ir taip pažeidžia ieškovės,
kaip kreditorės, interesus.
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Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai, nagrinėdami bylą, kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo dalyku yra įpareigojimas Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Kauno skyriui be atsakovų prašymo per 30 kalendorinių dienų
nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos apskaičiuoti ir paskirti atsakovams valstybinio
socialinio draudimo senatvės pensiją, todėl kyla abejonių, kuriame iš teismų – bendrosios kompetencijos ar administraciniame – nagrinėtinas keliamas ginčas.
Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, kad netiesioginio ieškinio instituto tikslas –
apsaugoti kreditorių nuo nesąžiningo skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas
yra nesuinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu dėl to, kad kreditorius į prisiteistą turtą nukreips savo reikalavimų patenkinimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2014). Kasacinio
teismo praktikoje pažymėta, kad šiuo kreditorių teisių gynimo būdu (netiesioginiu ieškiniu) teisė inicijuoti civilinį ginčą teisme suteikiama kvalifikuotam subjektui, kuris neturi tiesioginės reikalavimo teisės į atsakovą, t. y. atsakovas nėra pažeidęs ir neginčija kreditoriaus teisės ar įstatymų saugomo intereso (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2014 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2014). Nagrinėjamoje byloje
ieškovė, vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.68 straipsnyje įtvirtintu netiesioginio ieškinio institutu, siekia apsisaugoti nuo nesąžiningo atsakovų neveikimo ir priverstinai įgyvendinti reikalavimo teises. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija
konstatavo, kad nagrinėjamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2018 m. vasario 14 d. nutartis byloje Z. M. prieš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių, E. K. ir I. K., teismingumo
bylos Nr. T-22/2018).
1.2.3. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo likviduoti bendrovę
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Liumeksis“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d.
sprendimą dėl UAB „Vilniaus parkai“ likvidavimo. UAB „Liumeksis“ nurodė, kad buvo
sudaręs įvairaus pobūdžio sutartis (valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės subnuoma, jungtinė veikla) su UAB „Vilniaus parkai“, tarp jų yra neišspręstų nuosavybės teisės
klausimų ir pan., be to, likvidavus bendrovę, neliks asmens, su kuriuo yra bylinėjamasi
kitoje civilinėje byloje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą. Teismas nurodė, kad likvidavimo procedūra, jos keliamos pasekmės, šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos privatinės teisės normomis. Pareiškėją ir trečiąjį suinteresuotą asmenį sieja nuomos teisiniai santykiai, kurie priskiriami civiliniams teisiniams
santykiams. Atsižvelgiant į tai, teismui kilo abejonė, ar Vilniaus miesto savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, veikė kaip viešojo administravimo ar kaip civilinių
teisinių santykių subjektas.
Šalindama apygardos administracinio teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.
1-1423, vadovaujantis CK 2.106 straipsnio 1 punktu ir 2.108 straipsnio 1 dalimi, Vietos
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savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Akcinių bendrovių įstatymo 29
straipsnio 6 dalimi ir 73 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6
d. nutarimu Nr. 567 patvirtintomis Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 30-698
patvirtintomis Atstovavimo Savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse
bendrovėse taisyklėmis, be kita ko, nuspręsta likviduoti UAB „Vilniaus parkai“ bei skirti
likvidatore bendrovės direktorę.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog priimdama ginčijamą sprendimą savivaldybės taryba veikė ne tik kaip viešojo administravimo subjektas, vykdantis viešojo administravimo funkcijas, bet ir kaip juridinio asmens dalyvis (CK 2.106 straipsnio 1 punktas).
Sprendimas likviduoti uždarąją akcinę bendrovę yra betarpiškai susijęs su civiliniais teisiniais santykiais ir jį priimdama savivaldybės taryba veikė kaip civilinių santykių subjektas (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartį Nr. T-62/2013). Todėl
Specialioji teisėjų kolegija priėjo išvados, kad kilęs ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir
turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2018 m. gegužės 2 d. nutartis byloje UAB „Liumeksis“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę, teismingumo bylos Nr. T-45-2018).
1.2.4. Dėl atsisakymo ginti viešą interesą apskundimo
Pareiškėjas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir
Visagino skyrius kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiosios prokurorės 2018 m. balandžio 23 d.
nutarimą Nr. 6-S-6266 ir įpareigoti Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso
gynimo skyrių kreiptis į teismą dėl 1998 m. gegužės 4 d. sprendimo „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei V. J.“ panaikinimo ir viešojo intereso gynimo.
Pareiškėjas paaiškino, jog 2018 m. sausio 26 d. raštu kreipėsi į Panevėžio apygardos
prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių dėl viešojo intereso gynimo ir 1998 m. gegužės 4 d. „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei V. J.“ panaikinimo. Panevėžio
apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras 2018 m. kovo 7
d. pareiškimu dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m.
lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 39S-326-(14.39.3) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui (-tei) V. J.“ panaikinimo kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę uždrausti
Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus
2016 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 39S-326-(14.39.3) pateikti valstybės institucijoms
ir minėtą sprendimą panaikinti; kartu pareiškime atsisakė kreiptis į teismą dėl 1998 m.
gegužės 4 d. sprendimo „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei V. J.“ panaikinimo. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino
skyrius, nesutikdamas su prokuroro pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, 2018 m. balandžio 4 d. pateikė skundą Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiajam prokurorui. Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė 2018 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 6-S-6266
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus
skundo netenkino.
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Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai, spręsdami pareiškimo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti keliamo ginčo rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo
intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė pareiškėjo 2018 m. balandžio 4 d. raštą
išnagrinėjo vadovaudamasi Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje
tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. I-282 redakcija), nustatyta tvarka ir 2018 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 6-S-6266 pateikė atsakymą, kurį pareiškėjas įvardija kaip nutarimą.
Pagal Aprašo 68 punktą, nesutikdamas su pateiktu prokuroro atsakymu, pareiškėjas gali
jį apskųsti atsakymą pateikusio prokuroro ar prokuratūros darbuotojo tiesioginiam vadovui. Tiesioginio vadovo, išnagrinėjusio skundą, pateiktą Aprašo 68 ir 69 punktuose nustatyta tvarka, atsakymas gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui per
vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos prokuratūros
įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skundas dėl prokuroro nutarimų atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones paduodamas aukštesniajam prokurorui per
30 dienų nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos. Taigi prokuroro nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones visais atvejais gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui. Aukštesnysis prokuroras, išnagrinėjęs skundą dėl prokuroro nutarimo,
priima vieną iš šių nutarimų: palikti galioti nutarimą arba panaikinti nutarimą (Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. I-25 patvirtintų
Rekomendacijų dėl viešojo intereso gynimo (toliau – ir Rekomendacijos) 44 punktas).
Aukštesnysis prokuroras nutarime, kuriuo atsisakyta tenkinti skundą, privalo išaiškinti pareiškėjui, kad nutarimas gali būti skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui
(Rekomendacijų 45 punktas).
Bendrosios kompetencijos teismo nuomone, atsakovas Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius, pateikdamas atsakymą į pareiškėjo prašymą,
priėmė ne nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, kas sudarytų
pagrindą kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, o išaiškino pareiškėjui teisės aktų apskundimo terminus ir tuo pagrindu prašymo netenkino. Prokuroras veikė kaip viešojo administravimo subjektas, todėl jo veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai
(ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Specialioji teisėjų kolegija, analizuodama kreipimosi motyvus, nurodė, jog pagal
Prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame Įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas
funkcijas. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Pagal
nurodyto straipsnio 2 dalies 7 punktą, prokuratūra įstatymų nustatytais pagrindais ir
tvarka gina viešąjį interesą. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad
prokuroras, nenustatęs viešojo intereso pažeidimo, priima nutarimą atsisakyti taikyti
viešojo intereso gynimo priemones. Skundas dėl prokuroro nutarimų atsisakyti taikyti
viešojo intereso gynimo priemones paduodamas aukštesniajam prokurorui per 30 dienų
nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos.
Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro
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2018 m. kovo 7 d. pareiškime yra nurodoma, kad Utenos apskrities viršininko 1998 m.
gegužės 4 d. sprendimas „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei V. J.“, kiti administraciniai aktai, išvardyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Ignalinos ir Visagino skyriaus 2018 m. sausio 29 d. gautame rašte, prašant juos pripažinti
neteisėtais ir kreiptis į teismą dėl jų panaikinimo, teisėtumo prasme nevertintini, kadangi
jie priimti daugiau kaip prieš 14 metų, ir, nenustatęs išimtinių aplinkybių, jog būtų pradėti baudžiamieji procesai, susiję su prašomų ginčyti administracinių aktų priėmimu, bei
pritaikęs teisės normų nuostatas dėl naikinamųjų terminų taikymo, Panevėžio apygardos
prokuroras dėl šios dalies atsisako kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.
Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė, išnagrinėjusi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Ignalinos ir Visagino skyriaus 2018 m. balandžio 4 d. skundą, 2018 m. balandžio 23 d.
raštu Nr. 6-S-6266 (kurį ir prašoma panaikinti) konstatavo nenustačiusi teisinio pagrindo
kreiptis į teismą pripažinti negaliojančiu Utenos apskrities viršininko 1998 m. gegužės 4
d. sprendimą.
ABTĮ 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai
nepriskiriama tirti prokurorų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar
bylos tyrimu. Rekomendacijų 34 punkte nurodyta, kad prokuroras, išnagrinėjęs prašymą
ir nenustatęs, kad ginčo teisinis santykis laikytinas viešuoju interesu, arba nustatęs, kad
ginčo teisinis santykis laikytinas viešuoju interesu, tačiau nenustatęs teisės aktų pažeidimų, priima nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones (Prokuratūros
įstatymo 19 straipsnio 4 dalis). Nurodytų Rekomendacijų 45 punkte nurodyta, kad aukštesnysis prokuroras nutarime, kuriuo atsisakyta tenkinti skundą, privalo išaiškinti pareiškėjui, kad nutarimas gali būti skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui.
Specialioji teisėjų kolegija, įvertinusi aptartas teisines aplinkybes, sprendžia, kad
nors byloje susiklosčiusiu atveju atitinkamas prokuroro sprendimas ir nėra įformintas
kaip nutarimas, keliamas ginčas yra dėl prokuroro procesinių veiksmų, įgyvendinant
Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtintą viešojo intereso gynimo funkciją, bet ne
jo atitinkamo sprendimo, priimto viešojo administravimo srityje. Todėl remdamasi tuo,
kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad keliamas ginčas nepatenka į
administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategoriją ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2018 m. birželio 28 d. nutartis byloje Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrius prieš Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių, teismingumo bylos Nr. T-72/2018).
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2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
sprendimų apžvalga
2.1. 2018 m. vasario 28 d. prejudicinis sprendimas byloje
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos prieš Nidera BV (C-387/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d.
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau –
ir PVM direktyva) 183 straipsnio išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant mokesčių
administratoriaus ir Nidera B.V. ginčą dėl mokėtinų palūkanų už pavėluotai grąžintą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skirtumą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame sprendime Teisingumo Teismas toliau plėtojo savo praktiką apmokestinimo PVM srityje, šį kartą pasisakydamas dėl PVM direktyvoje numatyto mechanizmo tuo atveju, jeigu per tam tikrą mokestinį laikotarpį atskaityta PVM suma viršija mokėtino PVM sumą – taip nutikus, direktyvos 183 straipsnis nurodo, jog valstybės
narės gali arba grąžinti šį skirtumą, arba jį perkelti į kitą laikotarpį jų pačių nustatytomis
sąlygomis. Kartais pasitaiko atvejų, kai mokesčių administratoriai delsia ar nepagrįstai atsisako grąžinti (įskaityti) PVM permoką (skirtumą).
Šiuo aspektu paminėtina, kad, kaip savo išvadoje nurodė generalinis advokatas
Maciej Szpunar, mokesčio permoką reikia grąžinti apmokestinamajam asmeniui per protingą terminą, o praleidus terminą šiam asmeniui priklauso kompensacija delspinigių
forma – tokie principai išplaukia iš Sąjungos teisės nuostatų ir Teisingumo Teismo jurisprudencijos1. Tačiau išimtiniais atvejais taikant šiuos principus apmokestinamasis asmuo delspinigių forma gali gauti gana dideles sumas, palyginti su mokesčio suma, kurią
reikia grąžinti. Kadangi šis aspektas ir buvo aktualus pagrindinėje byloje, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prašė pateikti išaiškinimą, ar draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinį įstatymą mokamas palūkanas už laiku negrąžintą (neįskaitytą)
PVM permoką (skirtumą), atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo asmens veiksmais nulemtas aplinkybes, kaip palūkanų santykį su laiku negrąžintos permokos dydžiu,
permokos negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, apmokestinamojo asmens
realiai patirtus praradimus.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas išaiškino, kad visgi draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinę teisę mokamų palūkanų sumą už laiku negrąžintą pridėtinės
vertės mokesčio skirtumą atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo asmens veiks1

Generalinio advokato Maciej Szpunar 2017 m. spalio 5 d. išvados byloje Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prieš Nidera BV, C-387/16, 1 punktas.
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mais nulemtas aplinkybes: palūkanų sumos santykį su pridėtinės vertės mokesčio skirtumo suma, skirtumo negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, taip pat apmokestinamojo asmens realiai patirtus praradimus. Šis išaiškinimas Lietuvos teismams,
mokestinius ginčus ikiteismine tvarka nagrinėjančioms institucijoms bei mokesčių
administratoriams aktualus ne tik taikant palūkanas už laiku negrąžintą (neįskaitytą)
PVM permoką (skirtumą) skaičiavimo ir mokėjimo tvarką reglamentuojančius nacionalinius teisės aktų nuostatas, įskaitant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnį bei Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnį, bet taip pat minėtoms institucijoms sprendžiant klausimus dėl mokėtinų palūkanų dydžio, įskaitant dėl galimybės šį
dydį mažinti.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad Nyderlanduose įsteigta bendrovė Nidera
nuo 2008 m. vasario iki gegužės mėn. Lietuvoje iš žemės ūkio produktų tiekėjų įsigijo kviečių. Pagal šių tiekėjų išrašytas sąskaitas faktūras sumokėta bendra PVM
suma sudarė apie 3,4 milijono eurų. Per tą patį laikotarpį Nidera eksportavo šiuos
kviečius į trečiąsias šalis, taikydama Lietuvos teisėje numatytą 0 proc. PVM tarifą.
2008 m. rugpjūčio 12 d. Nidera įregistruota kaip PVM mokėtoja Lietuvoje. PVM deklaracijoje už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 31 d. ji deklaravo minėtą
sumokėto PVM sumą ir ją paprašė grąžinti. 2009 m. kovo 19 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsisakė ją grąžinti, motyvuodama tuo, kad aptariamų kviečių tiekimo momentu Nidera nebuvo įregistruota kaip PVM mokėtoja, todėl pagal Lietuvos teisę neturėjo teisės į sumokėto PVM
atskaitą. Vis dėlto po Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimo byloje Nidera
Handelscompagnie (C-385/09) buvo pripažinta, kad Nidera turėjo teisę į sumokėto pirkimo PVM atskaitą, ir mokesčių administratoriui buvo nurodyta grąžinti aptariamą sumą.
2010 m. gruodžio 22 d. Valstybinė mokesčių inspekcija grąžino minėtą PVM skirtumą.
Paskui Nidera paprašė sumokėti palūkanas dėl pradinio atsisakymo grąžinti PVM
skirtumą. 2011 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
jai sumokėjo apie 60 000 eurų palūkanų už laikotarpį nuo minėto Teisingumo Teismo
sprendimo paskelbimo dienos iki šio skirtumo grąžinimo dienos, bet atsisakė sumokėti
palūkanas už laikotarpį iki minėto paskelbimo.
Ginčui pasiekus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, šis nutarė sustabdyti
bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar PVM direktyvos 183 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, reikia aiškinti taip, kad draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinę teisę mokamų palūkanų
sumą už laiku negrąžintą PVM skirtumą atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo
asmens veiksmais nulemtas aplinkybes, kaip antai palūkanų santykį su PVM skirtumo
suma, skirtumo negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, taip pat apmokestinamojo asmens realiai patirtus praradimus.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad, nors valstybės narės turi tam
tikrą laisvę nustatyti PVM skirtumo grąžinimo tvarką, tokia tvarka negali pažeisti mokesčių neutralumo principo taip, kad apmokestinamajam asmeniui tektų visa ar dalis šio
mokesčio naštos. Konkrečiai kalbant, tokia tvarka turi sudaryti apmokestinamajam as352

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

meniui tinkamas sąlygas susigrąžinti visą dėl PVM skirtumo susidariusią sumą; tai reiškia, kad grąžinama turi būti per protingą terminą, o pasirinkta grąžinimo forma bet kuriuo atveju neturi sukelti jokios finansinės rizikos apmokestinamajam asmeniui.
Dėl apmokestinamajam asmeniui mokėtinų palūkanų už laiku negrąžintą
(neįskaitytą) PVM mažinimo kitais nei įstatyme numatytais pagrindais
Kai apmokestinamajam asmeniui PVM skirtumas grąžinamas ne per protingą terminą, pagal PVM sistemos neutralumo principą reikalaujama, kad taip apmokestinamojo asmens patirti finansiniai nuostoliai dėl negalėjimo disponuoti aptariama pinigų suma
būtų atlyginti sumokant palūkanas. Nesant Sąjungos teisės aktų PVM srityje, kiekviena
valstybė narė savo vidaus teisės sistemoje turi numatyti sąlygas, kuriomis šios palūkanos
turi būti mokamos, be kita ko, šių palūkanų normą ir apskaičiavimo būdą, bet laikantis
mokesčių neutralumo principo.
Pirma, kalbėdamas apie sumažinimą dėl įprastai taikant nacionalinės teisės nuostatas mokėtinų palūkanų sumos dydžio, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant
į PVM skirtumo sumą, ši palūkanų suma yra tik kompensacija už prarastą galimybę gauti pajamų dėl pagrindinės sumos negrąžinimo laikotarpio trukmės. Dėl šios sumos sumažinimo, pagrįsto vien sumos dydžiu, palyginti su grąžintina pagrindine suma, apmokestinamajam asmeniui kyla rizika, kad sumokėtos palūkanos neapims viso laikotarpio,
per kurį pagal mokesčių neutralumo principą reikalaujama, kad negalėjimas disponuoti
aptariamomis sumomis būtų kompensuojamas sumokant palūkanas.
Antra, dėl negrąžinimo laikotarpio trukmės Teisingumo Teismas pažymėjo, jog
ši trukmė savaime nepateisina palūkanų, kurių suma yra konkrečiai skirta kompensuoti
apmokestinamojo asmens per šį laikotarpį patirtiems finansiniams nuostoliams, sumažinimo. Be to, galimybė sumažinti mokėtinų palūkanų sumą dėl negrąžinimo laikotarpio
trukmės gali lemti tai, kad mokesčių institucijos nesistengs kuo greičiau grąžinti PVM
skirtumo, o tai irgi gali sukelti finansinę riziką apmokestinamajam asmeniui ir pažeisti
mokesčių neutralumo principą.
Trečia, kiek tai susiję su nacionalinio teismo galimybe sumažinti įprastai taikant
nacionalines nuostatas mokėtinų palūkanų sumą, kad būtų atsižvelgta į konkretaus apmokestinamojo asmens realiai patirtus nuostolius dėl negalėjimo disponuoti grąžintino
PVM skirtumo suma per negrąžinimo laikotarpį, tokia galimybė reiškia, kad apmokestinamasis asmuo turi įrodyti realiai dėl šio negalėjimo disponuoti lėšomis patirtus finansinius nuostolius. Bet kuriuo atveju, valstybės narės turi teisę numatyti fiksuotas palūkanas tam, kad būtų užtikrinta kompensacija pagal mokesčių administratoriaus lengvai
administruojamas ir kontroliuojamas taisykles. Jei tam tikru konkrečiu atveju kompensacijai skirtų palūkanų suma viršija realią apmokestinamojo asmens patirtą žalą, tai yra
tik fiksuotos kompensacinės sistemos, kuri dėl savo pobūdžio atspindi ne realiai patirtus nuostolius, bet nuostolius, kurių, nacionalinio įstatymų leidėjo vertinimu, gali patirti
apmokestinamasis asmuo, pasekmė. Kompensacija palūkanų forma kiekvienu konkrečiu
atveju gali būti didesnė ar mažesnė už realius nuostolius. Tokiu atveju, jei tokie nacionalinės teisės aktai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, numato tokių fiksuotų palūkanų
mokėjimą, jie tuo pačiu metu negali numatyti galimybės neleisti mokėti tokių palūkanų
ir apsiriboti realių nuostolių kompensavimu remiantis teisingumo ir protingumo krite353
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rijais. Iš tiesų dėl tokių nacionalinės teisės aktų apmokestinamasis asmuo negalėtų numatyti aplinkybių, kurioms esant gali tikėtis gauti fiksuotas palūkanas, taigi – ir organizuoti savo veiklą atsižvelgiant į tokį mokėjimą. Taigi konstatuotina, kad tokie teisės aktai
neleidžia apmokestinamajam asmeniui tinkamomis sąlygomis susigrąžinti visos skolos,
susidariusios dėl PVM skirtumo, nepatiriant jokios finansinės rizikos, o tai prieštarauja
mokesčių neutralumo principui.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
Pagal PVM direktyvos 183 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinę teisę mokamų palūkanų
sumą už laiku negrąžintą pridėtinės vertės mokesčio skirtumą atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo asmens veiksmais nulemtas aplinkybes: palūkanų sumos santykį
su pridėtinės vertės mokesčio skirtumo suma, skirtumo negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, taip pat apmokestinamojo asmens realiai patirtus praradimus.

2.2. 2018 m. balandžio 11 d. prejudicinis sprendimas byloje
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos prieš AB SEB banką (C-532/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d.
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 184–186
straipsnių išaiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant mokesčių administratoriaus ir AB SEB bankas ginčą dėl sprendimo perskaičiuoti mokestį, priimto šios bendrovės
atžvilgiu, siekiant patikslinti šios bendrovės atliktą pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kurį
ji sumokėjo įsigydama žemę, atskaitą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
PVM direktyvos 184 straipsnyje numatyta pareiga tikslinti pirminę atskaitą, kai atskaityta PVM suma yra didesnė arba mažesnė už sumą, kurią apmokestinamasis asmuo
turėjo teisę atskaityti, o 185 straipsnio 1 dalyje pažymima, kad ši pareiga visų pirma kyla,
kai pateikus PVM deklaraciją pasikeičia veiksniai, kuriais remiantis atskaitytina PVM
suma buvo apskaičiuota. Byloje, kurioje priimtas apžvelgiamas prejudicinis sprendimas,
buvo sprendžiamas klausimas dėl to, ar PVM direktyvoje numatytas atskaitos tikslinimo
mechanizmas yra taikomas tais atvejais, kai pirminė atskaita iš viso nebuvo galima.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad pareiga tikslinti apibrėžta PVM
direktyvos 184 straipsnyje taip plačiai, kaip įmanoma, todėl ir PVM direktyvos 184
straipsnį reikia aiškinti taip, kad pareiga tikslinti nepateisinamą PVM atskaitą taip pat
taikoma, kai pirminė atskaita buvo negalima, kaip antai tuo atveju, kai sandoris, dėl kurio
atlikta minėta atskaita, buvo vienas iš tų, kurie neapmokestinami PVM, tačiau PVM direktyvos 187–189 straipsniai tokiu atveju netaikomi. Toks išaiškinimas, be kita ko, aktua354
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lus taikant PVM atskaitos tikslinimą reglamentuojantį Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 65 straipsnį, kuriame nėra eksplicitiškai aptarto atvejo, kai pirminė atskaita neteisėta.
Pažymėtina ir tai, kad pagal nacionalinę teisę mokestiniuose teisiniuose santykiuose yra taikoma mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis, todėl ypač aktualus
pareigos tikslinti PVM atskaitą atsiradimo momentas. Šiuo aspektu sprendimas Lietuvos
teisinei sistemai aktualus bei svarbus ir tuo, kad Teismas paaiškino, jog tais atvejais, kai
pirminė PVM atskaita buvo negalima, valstybės narės, laikydamosi teisinio saugumo ir
teisėtų lūkesčių apsaugos principų, turi nustatyti datą, kada atsiranda pareiga tikslinti nepagrįstą PVM atskaitą, ir laikotarpį, už kurį turi būti atliekamas tikslinimas. Tačiau teisinio saugumo principas reikalauja, kad apmokestinamojo asmens mokestinė padėtis, susijusi su jo teisėmis ir pareigomis mokesčių administratoriaus atžvilgiu, nebūtų ginčytina
neribotą laiką, todėl senaties termino eigos pradžios susiejimas su atsitiktinėmis aplinkybėmis, kurioms esant paaiškėja atskaitos neteisėtumas, ir kurios turi būti nustatytos tą
dieną, kai pirkėjas, pavyzdžiui, gauna kreditinę sąskaitą faktūrą, kurioje pardavėjas vienašališkai ištaisė sumą, be mokesčio už žemę, įtraukęs PVM praėjus keleriems metams po
pardavimo, gali pažeisti teisinio saugumo principą.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad SEB bankas 2007 m. kovo mėn. nusipirko šešis žemės sklypus iš VKK Investicija už 4 800 000 litų, įskaitant visus mokesčius. Sudarydamos šį sandorį šalys nusprendė, kad tai yra žemės statybai tiekimas, t. y. PVM apmokestinamas sandoris. Todėl SEB Lizingas sumokėjo PVM
sumą už šį sandorį ir įtraukė ją į savo 2007 m. kovo mėn. PVM atskaitą. 2010 m. balandžio 14 d. VKK Investicija išrašė pareiškėjui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir
nurodė, kad, be PVM, pirmoje sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina, įskaitant visus mokesčius, buvo kaina be mokesčio, taip pat išrašė naują sąskaitą faktūrą, kurioje nurodė 4 800 000 litų mokėtiną kainą, neišskirdama PVM. Ji manė, kad aptariamas pirkimo–pardavimo sandoris galiausiai nebuvo žemės statybai tiekimas, todėl jis
buvo neapmokestinamas PVM. Taip pat ji pateikė patikslintą 2007 m. kovo mėn. PVM
deklaraciją. 2012 m. buvo atliktas SEB Lizingo, kuris atsisakė atsižvelgti į kreditinę sąskaitą faktūrą, naują sąskaitą faktūrą ir patikslinti 2007 m. kovo mėn. atskaitą
pagal šiuos dokumentus, mokestinis patikrinimas. Manydamas, kad aptariamas žemės tiekimas iš tiesų buvo neapmokestinamas sandoris, mokesčių administratorius
2014 m. gegužės 16 d. sprendimu nurodė sumokėti nepagrįstai atskaitytą PVM sumą su
delspinigiais ir skyrė SEB bankas baudą.
Ginčui pasiekus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, šis nutarė sustabdyti
bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą siekdamas išsiaiškinti, pirma, ar PVM
direktyvos 184 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad šiame straipsnyje nustatyta nepagrįstos PVM atskaitos tikslinimo pareiga taip pat taikoma tuo atveju, kai pirminė atskaita buvo negalima, nes su ja susijęs sandoris buvo neapmokestinamas PVM, ir, antra, ar
PVM direktyvos 187–189 straipsnius reikia aiškinti taip, kad šiuose straipsniuose numatytas nepagrįstos PVM atskaitos tikslinimo mechanizmas taikomas tokiais atvejais, visų
pirma kalbant apie tokią situaciją, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, kai pirminė
PVM atskaita buvo nepateisinama, nes susijusi su PVM neapmokestinamu žemės tieki355
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mo sandoriu. Be to, teismas taip pat klausė, ar atsakymui į pirmąjį klausimą gali turėti
poveikį aplinkybė, kad pagrindinėje byloje PVM, susijęs su žemės pirkimo kaina, buvo
neteisingai sumokėtas ir atskaitytas dėl klaidingos mokesčių administratoriaus praktikos, ir aplinkybė, kad šios žemės tiekėjas išrašė pirkėjui kreditinę sąskaitą faktūrą, kurioje
buvo ištaisyta pirminėje sąskaitoje faktūroje nurodyta PVM suma.
Dėl pareigos tikslinti PVM atskaitą, kai pirminė atskaita iš viso nebuvo galima
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad pareiga tikslinti apibrėžta PVM direktyvos 184 straipsnyje taip plačiai, kaip įmanoma: „pirminė atskaita tikslinama, kai atskaityta PVM suma yra didesnė arba mažesnė už sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti“. Ši formuluotė a priori neužkerta kelio bet kuriam
nepagrįstos atskaitos atvejui. Pareigą tikslinti bendrą taikymo sritį patvirtina PVM direktyvos 185 straipsnio 2 dalyje nustatytų leidžiamų išimčių sąrašas. Konkrečiai atvejis, kai
atskaita buvo atlikta, nors nebuvo teisės į ją, patenka į PVM direktyvos 184 straipsnyje
numatytą pirmą atvejį, t. y. kai atskaityta PVM suma yra didesnė už sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti. Be to, bendra nepateisinamos PVM atskaitos
tikslinimo pareiga taip pat kyla iš PVM neutralumo, kuris yra bendros PVM sistemos
pagrindinis principas, šioje srityje nustatytas Sąjungos teisės aktų leidėjo.
Taigi PVM direktyvos 184 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pareiga tikslinti nepateisinamą PVM atskaitą taip pat taikoma, kai pirminė atskaita buvo negalima, kaip antai
tuo atveju, kai sandoris, dėl kurio atlikta minėta atskaita, buvo vienas iš tų, kurie neapmokestinami PVM.
Tačiau, PVM direktyvos 187–189 straipsniai tokiu atveju netaikomi. Tai, kad pagrindinėje byloje, viena vertus, PVM, susijęs su žemės pirkimo kaina, buvo neteisingai
sumokėtas ir atskaitytas dėl klaidingos mokesčių administratoriaus praktikos ir, kita vertus, žemės tiekėjas išrašė pirkėjui kreditinę sąskaitą faktūrą, kurioje buvo ištaisyta pirminėje sąskaitoje faktūroje nurodyta PVM suma, neturi įtakos šio mechanizmo netaikymui.
Dėl pirminės PVM atskaitos, kuri buvo nepagrįsta, tikslinimo laikotarpio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat siekė išsiaiškinti, ar PVM direktyvos nuostatos, susijusios su atskaitos tikslinimu, turi būti aiškinamos taip, kad, jeigu
pirminė PVM atskaita buvo negalima, jos leidžia nustatyti datą, kada kyla pareiga tikslinti nepagrįstą PVM atskaitą, ir laikotarpį, už kurį šis tikslinimas turi būti atliktas.
Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, kadangi PVM direktyvos 187–189 straipsniuose numatytas PVM tikslinimo mechanizmas netaikomas tokiai situacijai, kaip pagrindinėje byloje, valstybės narės tokiu atveju turi nustatyti šio tikslinimo taisykles, taikydamos PVM direktyvos 186 straipsnį.
Šiuo klausimu SEB bankas teigė, kad PVM, susijusio su 2007 m. sudarytu sandoriu, atskaitos tikslinimas prieštarauja teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams, o iki 2013 m. mokesčių administratorius pats laikėsi nuomonės, kad šis sandoris
buvo apmokestinamasis sandoris.
Vis dėlto, kaip pažymėjo Europos Sąjungos teisminė institucija, viena vertus, teisėti
lūkesčiai negali būti grindžiami neteisėta administratoriaus praktika. Kita vertus, teisinio
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saugumo principas nedraudžia nacionalinių mokesčių institucijų administracinės praktikos, pagal kurią jos per senaties terminą gali atšaukti sprendimą, kuriuo apmokestinamajam asmeniui suteikė teisę į PVM atskaitą, ir pareikalauti sumokėti šį mokestį.
Teisinio saugumo principas reikalauja, kad apmokestinamojo asmens mokestinė
padėtis, susijusi su jo teisėmis ir pareigomis mokesčių administratoriaus atžvilgiu, nebūtų ginčytina neribotą laiką. Todėl faktas, kad senaties termino eigos pradžia priklauso
nuo atsitiktinių aplinkybių, kurioms esant paaiškėja atskaitos neteisėtumas, ir kuri turi
būti nustatyta tą dieną, kai pirkėjas gauna kreditinę sąskaitą faktūrą, kurioje pardavėjas
vienašališkai ištaisė sumą, be mokesčio už žemę, įtraukęs PVM praėjus keleriems metams
po pardavimo, gali pažeisti teisinio saugumo principą.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
1. PVM direktyvos 184 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad šiame straipsnyje
nustatyta pareiga tikslinti nepagrįstą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą taip pat
taikoma tuo atveju, kai pirminė atskaita buvo negalima, nes sandoris, dėl kurio ji atlikta,
buvo neapmokestinamas PVM. Vis dėlto Direktyvos 2006/112 187–189 straipsnius reikia
aiškinti taip, kad šiuose straipsniuose numatytas nepagrįstos PVM atskaitos tikslinimo
mechanizmas netaikomas tokiais atvejais, būtent tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai pirminė PVM atskaita buvo nepateisinama, nes susijusi su neapmokestinamu PVM žemės tiekimo sandoriu.
2. Direktyvos 2006/112 186 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tais atvejais,
kai pirminė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita buvo negalima, valstybės narės,
laikydamosi Sąjungos teisės principų, būtent teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų, turi nustatyti datą, kada atsiranda pareiga tikslinti nepagrįstą PVM atskaitą,
ir laikotarpį, už kurį turi būti atliekamas tikslinimas. Nacionalinis teismas turi patikrinti,
ar tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, buvo laikomasi šių principų.

2.3. 2018 m. balandžio 12 d. prejudicinis sprendimas byloje
A ir S prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-550/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos
direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 2 straipsnio pradžios ir f punkto
išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Šeimos susijungimo teisė tais atvejais, kai pabėgėlis yra nepilnametis, buvo svarbi
Direktyvos 2003/86/EB, valstybių narių vienbalsiai priimtos 2003 m., naujovė, dėl kurios
daugelis valstybių narių turėjo pakeisti savo iki tol galiojusius nacionalinius įstatymus.
Apžvelgiama Teisingumo Teismą pasiekusi byla atskleidžia, kad valstybių narių valdžios
institucijos ieškojo būdų sumažinti efektyvaus šios teisės įgyvendinimo atvejų skaičių, ta357
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čiau savo sprendimu Teisingumo Teismas apribojo valdžios institucijų galimybes neleisti
nepilnamečiams pabėgėliams pasinaudoti šeimos susijungimo teise atidedant sprendimo
dėl jų prašymo suteikti prieglobstį priėmimą. Atsižvelgiant į tai, jog valstybės narės vis
dar susiduria su daugybe pabėgėlių, siekiančių prieglobsčio Europos Sąjungoje, prašymų,
Teisingumo Teismo praktika šioje srityje išlieka aktuali ir reikšminga. Turint omenyje
elgesį su nepilnamečiais pabėgėliais tam tikrose valstybėse narėse, šis sprendimas buvo
džiugiai sutiktas žmogaus teisių gynėjų aktyvistų.
Teisingumo Teismas sprendė, ar „nepilnamečiu“ Direktyvos 2003/86/EB prasme
turi būti laikomas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris neturėjo 18
metų atvykimo į valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo toje valstybėje pateikimo momentu, bet kuris vykstant prieglobsčio procedūrai sulaukia pilnametystės ir vėliau
atgaline data jam suteikiamas prieglobstis nuo jo prieglobsčio prašymo pateikimo dienos.
Kaip savo išvadoje nurodė generalinis advokatas Yves Bot, šiuo atveju reikia suderinti
procedūrinius šių prieglobsčio prašytojų nueito kelio etapus ir galimus administracinius
vilkinimus, taip pat neišvengiamai bėgantį laiką, kai jie tampa pilnamečiais vis dar nagrinėjant jų prieglobsčio prašymus, ir kai įgiję pabėgėlio statusą jie prašo savo tėvams suteikti teisę į šeimos susijungimą2.
Šiuo sprendimu Teisingumo Teismas nacionalinių teismų teisėjams priminė, kad
taikant ir interpretuojant Europos Sąjungos teisinį reguliavimą migracijos srityje, reikia
atsižvelgti ne tik į direktyvos tekstą, struktūrą ir tikslą, bet taip pat į reglamentavimo, kurio dalis ji yra, kontekstą ir į bendruosius Sąjungos teisės principus, Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartiją ir, galiausiai, tikrąsias tokio interpretavimo pasekmes realiame gyvenime. Sprendime Teisingumo Teismas patvirtino savo ankstesnę praktiką,
kad Direktyva 2003/86 siekiama ne tik bendro tikslo – palengvinti šeimos susijungimą
ir suteikti apsaugą trečiųjų šalių piliečiams, visų pirma nepilnamečiams (šiuo klausimu
žr. 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo O ir kt., C‑356/11 ir C‑357/11, 69 punktą), bet ir užtikrinti didesnę apsaugą pabėgėliams, turintiems nelydimų nepilnamečių statusą.
Jeigu teisė į šeimos susijungimą būtų siejama su momentu, kai kompetentinga institucija oficialiai priima sprendimą, kuriuo asmeniui pripažįstamas pabėgėlio statusas, ir
dėl to priklausytų nuo to, kaip operatyviai ji išnagrinėja tarptautinės apsaugos prašymą,
tai paveiktų šios nuostatos veiksmingumą ir prieštarautų ne tik šios direktyvos tikslui sudaryti palankesnes sąlygas šeimos susijungimui ir tuo tikslu užtikrinti ypatingą apsaugą
pabėgėliams, visų pirma nelydimiems nepilnamečiams, bet taip pat vienodo požiūrio ir
teisinio saugumo principams.
Kita vertus, Teisingumo Teismas nurodė, kad su Direktyvos 2003/86 10 straipsnio
3 dalies a punkto tikslu būtų nesuderinama, kad savo prašymo pateikimo momentu nelydimo nepilnamečio statusą turintis pabėgėlis, kuris tapo pilnametis vykstant prašymo nagrinėjimo procedūrai, galėtų remtis šia nuostata be jokių apribojimų laiko atžvilgiu tam,
kad pasinaudotų šeimos susijungimu, todėl tokio pobūdžio prašymas turi būti pateiktas
per pagrįstą laikotarpį (prašymas dėl šeimos susijungimo pagal minėtos direktyvos 10
straipsnio 3 dalies a punktą tokiu atveju iš esmės turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo
datos, kai atitinkamas „nepilnametis“ buvo pripažintas pabėgėliu).
2
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Veiligheid en Justitie, C-550/16, 3 punktas.
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Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pareiškėjų dukra į Nyderlandus atvyko nelydima, nors tuo metu dar buvo nepilnametė. Ji pateikė prašymą suteikti prieglobstį. Kol vyko svarstymas dėl prieglobsčio suteikimo ji tapo pilnamete. Sprendimu valstybės sekretorius jai išdavė leidimą gyventi šalyje
dėl prieglobsčio, galiojantį penkerius metus nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo
dienos. Vėliau pareiškėjų dukters vardu buvo pateiktas prašymas šeimos susijungimo
tikslu išduoti leidimą laikinai gyventi šalyje jos tėvams, taip pat trims nepilnamečiams
broliams. Valstybės sekretorius atmetė šį prašymą tuo pagrindu, kad jo pateikimo metu
pareiškėjų dukra buvo pilnametė. Skunde pareiškėjai teigia, kad iš Direktyvos 2003/86
2 straipsnio pradžios ir jo f punkto matyti, kad siekiant nustatyti, ar asmuo gali būti laikomas „nelydimu nepilnamečiu“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, lemiama yra
suinteresuotojo asmens atvykimo į atitinkamą valstybę narę diena. Atvirkščiai, valstybės
sekretorius manė, kad šiuo klausimu lemiamą reikšmę turi būtent prašymo susijungti
su šeima pateikimo diena. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas šiuo
klausimu mano, kad, kaip matyti iš Direktyvos 2003/86 2 straipsnio pradžios ir jo f punkto, iš esmės nelydimo nepilnamečio statusas turi būti vertinamas atsižvelgiant į momentą, kai atitinkamas asmuo atvyko į valstybės narės teritoriją. Tiesa, šioje nuostatoje numatytos dvi šio principo išimtys, t. y. dėl nepilnamečio, kuris yra iš pradžių buvo lydimas,
bet vėliau paliktas vienas, ir dėl nelydimo nepilnamečio, kuriuo vėliau rūpinasi už jį atsakingas pilnametis. Vis dėlto šios bylos aplinkybės neatitinka nė vienos iš šių išimčių ir iš
šios nuostatos teksto nematyti, kad ji leistų kitas šio principo išimtis.
Dėl sąvokos „nelydimas nepilnametis“ aiškinimo, kai pabėgėlis, kuris atvykimo į valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo padavimo momentu neturi 18 metų, bet
tampa pilnamečiu sprendimo suteikti jam prieglobstį priėmimo ir jo prašymo dėl šeimos
susijungimo momentu
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2003/86 2 straipsnio pradžia ir jo f punktas, turi būti aiškinami taip, kad „nepilnamečiu“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, turi būti laikomas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris neturėjo 18 metų atvykimo į
valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo toje valstybėje pateikimo momentu, bet
kuris vykstant prieglobsčio procedūrai sulaukia pilnametystės ir vėliau atgaline data jam
suteikiamas prieglobstis nuo jo prieglobsčio prašymo pateikimo dienos.
Teisingumo Teismas priminė, kad Direktyvos 2003/86 tikslas, kaip nurodyta jos
1 straipsnyje, yra nustatyti valstybių narių teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių
piliečiams naudojimosi šeimos susijungimo teise sąlygas. Šiuo klausimu direktyvoje, kaip
matyti iš jos 8 konstatuojamosios dalies, numatytos palankesnės sąlygos naudotis teise į
šeimos susijungimą, nes jų padėčiai reikia skirti ypatingą dėmesį, atsižvelgiant į priežastis, privertusias juos palikti savo šalį ir neleidusias jiems joje normaliai gyventi su šeima.
Viena iš šių palankesnių sąlygų – šeimos susijungimas su pabėgėlio pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiais. Iš tiesų, nors pagal Direktyvos 2003/86 4 straipsnio
2 dalies a punktą tokio susijungimo galimybė iš esmės palikta kiekvienos valstybės narės
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diskrecijai ir visų pirma jai taikoma sąlyga, kad pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičius išlaikytų globėjas ir kad jie neturi deramos šeimos paramos kilmės šalyje,
šios direktyvos 10 straipsnio 3 dalies a punkte, nukrypstant nuo šio principo, numatyta
nelydimų nepilnamečių pabėgėlių teisė taip susijungti, ir jai netaikoma nei valstybių narių diskrecija, nei 4 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytos sąlygos.
Sąvoka „nelydimas nepilnametis“, kuri Direktyvoje 2003/86 vartojama tik
10 straipsnio 3 dalies a punkte, apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio pradžioje ir jo
f punkte. Pastarojoje nuostatoje „nelydimas nepilnametis“ apibrėžiamas kaip „18 metų
neturintis trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris atvyksta į valstybės narės teritoriją nelydimas pagal įstatymą ar paprotį atsakingo pilnamečio, ir iki tol, kol jo
nesiima veiksmingai globoti toks asmuo, arba nepilnamečiai, kurie tampa nelydimi jiems
atvykus į valstybių narių teritoriją“. Taigi šioje nuostatoje numatytos dvi sąlygos, t. y. kad
suinteresuotasis asmuo būtų „nepilnametis“ ir „nelydimas“.
Teisingumo Teismas nurodė, kad nors antrosios sąlygos atveju svarbus suinteresuotojo asmens atvykimo į atitinkamos valstybės narės teritoriją momentas, iš tos pačios
nuostatos vis dėlto išplaukia, kad į vėlesnes aplinkybes taip pat reikia atsižvelgti, ir tai taikytina abiem atvejais. Taigi atvykimo momentu nelydimas nepilnametis, kurį vėliau ima
globoti už jį pagal įstatymą ar paprotį atsakingas pilnametis, neatitinka antrosios sąlygos,
o iš pradžių lydimas nepilnametis, kuris vėliau yra paliekamas vienas, laikytinas nelydimu, todėl tą sąlygą atitinka.
Pirmosios iš šio sprendimo nurodytų dviejų sąlygų aspektu Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad Direktyvos 2003/86 2 straipsnio pradžioje ir jo f punkte tik nurodyta, kad
suinteresuotasis asmuo turi būti „aštuoniolikos metų neturint[is]“ asmuo, bet nepatikslinta, kokiu momentu ši sąlyga turi būti įvykdyta. Vis dėlto, Teisingumo Teismo nuomone, ši aplinkybė visiškai nereiškia, kad kiekviena valstybė narė turi nuspręsti, į kurį reikia
momentą atsižvelgti, vertinant, ar tenkinama ši sąlyga.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad kai pateikia tarptautinės apsaugos prašymą pagal Direktyvos 2011/95 II skyrių, kiekvienas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris atitinka šios direktyvos III skyriuje numatytas materialines sąlygas, turi subjektinę teisę reikalauti, kad jam būtų pripažintas pabėgėlio statusas net prieš priimant
oficialų sprendimą šiuo klausimu. Šiomis aplinkybėmis, jeigu teisė į šeimos susijungimą
pagal Direktyvos 2003/86 10 straipsnio 3 dalies a punktą būtų siejama su momentu, kai
kompetentinga nacionalinė institucija oficialiai priima sprendimą, kuriuo asmeniui pripažįstamas pabėgėlio statusas, ir dėl to priklausytų nuo to, kaip operatyviai ši institucija
išnagrinėja tarptautinės apsaugos prašymą, tai paveiktų šios nuostatos veiksmingumą ir
prieštarautų ne tik šios direktyvos tikslui sudaryti palankesnes sąlygas šeimos susijungimui ir tuo tikslu užtikrinti ypatingą apsaugą pabėgėliams, visų pirma nelydimiems nepilnamečiams, bet taip pat vienodo požiūrio ir teisinio saugumo principams. Iš tiesų toks
aiškinimas reikštų, kad du nelydimi nepilnamečiai pabėgėliai, kurie tuo pačiu momentu
pateikia tarptautinės apsaugos prašymą, galėtų, kiek tai susiję su teise į šeimos susijungimą, būti vertinami skirtingai atsižvelgiant į jų prašymų nagrinėjimo trukmę, kuriai jie
iš esmės negali daryti jokios įtakos ir kuri ne tik dėl to, kad nagrinėjamos situacijos sudėtingos, gali priklausyti ir nuo kompetentingų valdžios institucijų darbo krūvio, ir nuo
valstybių narių politinių sprendimų, susijusių su šių institucijų darbuotojų skaičiumi
ir atvejais, kurie turi būti nagrinėjami prioritetine tvarka. Be to, atsižvelgiant į tai, kad
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prieglobsčio procedūros gali trukti ilgai ir kad didelio tarptautinės apsaugos prašytojų
antplūdžio laikotarpiu ES teisės aktuose šiuo klausimu nustatytų terminų dažnai nesilaikoma, dėl teisės į šeimos susijungimą siejimo su šios procedūros baigties momentu didelė pabėgėlių, pateikusių tarptautinės apsaugos prašymą kaip nelydimi nepilnamečiai,
dalis galėtų prarasti galimybę pasinaudoti šia teise ir apsauga, kurias jiems siekiama suteikti pagal Direktyvos 2003/86 10 straipsnio 3 dalies a punktą. Beje, toks aiškinimas,
užuot skatinantis nacionalines valdžios institucijas prioritetine tvarka nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, kuriuos pateikė nelydimi nepilnamečiai, siekiant atsižvelgti į
jų ypatingą pažeidžiamumą – tokia galimybė dabar aiškiai numatyta Direktyvos 2013/32
31 straipsnio 7 dalies b punkte – gali padaryti priešingą poveikį ir sudaryti kliūčių tiek
šioje direktyvoje, tiek direktyvose 2003/86 ir 2011/95 siekiamam tikslui užtikrinti, t. y.
kad, kaip numatyta pagal Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 2 dalį, valstybės narės,
taikydamos šias direktyvas, visų pirma atsižvelgtų į vaiko interesus. Be to, dėl tokio aiškinimo tarptautinės apsaugos prašymą pateikusiam nelydimam nepilnamečiui būtų visiškai neįmanoma numatyti, ar jis galės pasinaudoti teise į šeimos susijungimą su tėvais,
o tai gali pakenkti teisiniam saugumui. Priešingai, jeigu į tarptautinės apsaugos prašymo
pateikimo datą būtų atsižvelgiama kaip į datą, kuria reikia remtis vertinant pabėgėlio amžių Direktyvos 2003/86 10 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo tikslais, tai leistų užtikrinti vienodą ir numatomą visų prašymus pateikusių asmenų, kurie chronologiškai yra
tokioje pačioje situacijoje, vertinimą ir garantuotų, kad tai, ar prašymas bus patenkintas,
iš esmės priklausys nuo aplinkybių, kurios priklauso nuo prašymą pateikusio asmens, o
ne nuo administracijos, pavyzdžiui, kiek ji užtruks nagrinėdama tarptautinės apsaugos
prašymą ar prašymą dėl šeimos susijungimo.
Kita vertus, Teisingumo Teismas nurodė, kad su Direktyvos 2003/86 10 straipsnio
3 dalies a punkto tikslu būtų nesuderinama, kad savo prašymo pateikimo momentu nelydimo nepilnamečio statusą turintis pabėgėlis, kuris tapo pilnametis vykstant prašymo nagrinėjimo procedūrai, galėtų remtis šia nuostata be jokių apribojimų laiko atžvilgiu tam,
kad pasinaudotų šeimos susijungimu, todėl tokio pobūdžio prašymas turi būti pateiktas
per pagrįstą laikotarpį. Siekiant nustatyti tokį pagrįstą laikotarpį, Sąjungos teisės aktų
leidėjo panašiomis aplinkybėmis pasirinktas sprendimas šios direktyvos 12 straipsnio
1 dalies trečioje pastraipoje yra orientacinis, todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad
prašymas dėl šeimos susijungimo pagal minėtos direktyvos 10 straipsnio 3 dalies a punktą tokiu atveju iš esmės turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo datos, kai atitinkamas
„nepilnametis“ buvo pripažintas pabėgėliu. Dėl kitų datų, pasiūlytų šioje byloje siekiant
įvertinti, ar pabėgėlis gali būti laikomas nepilnamečiu, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, pirma, atvykimo į valstybės narės teritoriją data iš principo negali būti laikoma
lemiama dėl glaudžios sąsajos tarp teisės į šeimos susijungimą, nustatytos Direktyvos
2003/86 10 straipsnio 3 dalies a punkte, ir pabėgėlio statuso, kurio pripažinimas priklauso nuo to, ar atitinkamas asmuo pateikė tarptautinės apsaugos prašymą. Antra, dėl
prašymo dėl šeimos susijungimo pateikimo datos ir dėl tokio prašymo priimto sprendimo datos Teisingumo Teismas priminė, jog Direktyvos 2003/86 10 straipsnio 3 dalies a
punkte numatyta teisė į šeimos susijungimą negali priklausyti nuo momento, kai kompetentinga nacionalinė institucija oficialiai priima sprendimą dėl globėjo pabėgėlio statuso
pripažinimo.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 2 straipsnio pradžia ir jo f punktas, siejami su šios direktyvos 10 straipsnio 3 dalies a punktu, turi būti aiškinami taip, kad „nepilnamečiu“, kaip tai suprantama pagal šią
nuostatą, turi būti laikomas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris atvykimo į valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo šioje valstybėje narėje pateikimo
momentu neturi 18 metų, bet vykstant prieglobsčio procedūrai sulaukia pilnametystės ir
vėliau jam suteikiamas pabėgėlio statusas.

2.4. 2018 m. gegužės 8 d. prejudicinis sprendimas byloje
K. A. ir kt. prieš Belgische Staat (C-82/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 20 straipsnio, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 7 ir 24 straipsnių ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių
piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (toliau – ir Direktyva 2008/115/
EB) 5 ir 11 straipsnių išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Šis sprendimas – tai dar viena reikšminga detalė Europos Sąjungos piliečių ir jų
šeimos narių iš trečiųjų valstybių teisinio statuso dėlionėje, kurią nuolat pildo bei formuoja Teisingumo Teismas. Šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, kad valstybės
narės atsisakymas nagrinėti prašymą dėl šeimos susijungimo, kai sprendžiama dėl valstybės narės piliečio ir trečiosios šalies piliečio, vien dėl to, jog trečiosios šalies piliečiui yra
numatytas draudimas atvykti į atitinkamos valstybės narės teritoriją, prieštarauja SESV
20 straipsniui.
Teisingumo Teismas dar 2011 m. Ruiz Zambrano (C-34/09) sprendimu byloje, kurioje Kolumbijos piliečiui, išlaikančiam savo mažamečius Belgijos pilietybę turinčius vaikus, buvo atsisakyta leisti gyventi ir dirbti šioje valstybėje narėje, konstatavo, kad pagal
SESV 20 straipsnį draudžiamos nacionalinės priemonės, kuriomis iš Sąjungos piliečių atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios jam, kaip Sąjungos
piliečio statusą turinčiam asmeniui, priklauso. Iš esmės turi būti laikoma, kad dėl tokio
atsisakymo vaikai, Sąjungos piliečiai, privalės išvykti iš Sąjungos teritorijos kartu su tėvais. Tokiomis aplinkybėmis šie Sąjungos piliečiai iš tikrųjų negalėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios jiems priklauso dėl jų, kaip Sąjungos piliečių, statuso.
Teisingumo Teismas K. A. ir kt. sprendime ne tik priminė savo ankstesnę praktiką Ruiz Zambrano sprendime, jog egzistuoja labai specifinių situacijų, kai, nepaisant to,
kad netaikoma su trečiųjų šalių piliečių teise gyventi šalyje susijusi antrinė teisė ir kad
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atitinkamas Sąjungos pilietis nepasinaudojo teise laisvai judėti, trečiosios šalies piliečiui,
kuris yra minėto Sąjungos piliečio šeimos narys, vis dėlto turi būti suteikta teisė gyventi
šalyje, nes Sąjungos piliečio turimos Sąjungos pilietybės veiksmingumas būtų paneigtas,
jei dėl tokios teisės nesuteikimo jis faktiškai privalėtų išvykti iš Sąjungos teritorijos ir iš
jo būtų atimtos galimybės veiksmingai naudotis pagrindinėmis jo statuso suteikiamomis
teisėmis, bet ir pateikė ilgą sąrašą kriterijų, kurie turi būti įvertinti nagrinėjant prašymus.
Be to, Teisingumo Teismas nustatė svarbias gaires Direktyvos 2008/115 5 straipsnio taikymui, išaiškindamas, kad draudžiama nacionalinė praktika, pagal kurią dėl trečiosios
šalies piliečio, dėl kurio jau buvo priimtas sprendimas grąžinti – ir jis tebegalioja – ir nustatytas draudimas atvykti į šalį, sprendimas grąžinti priimamas neatsižvelgiant į su jo
šeimos gyvenimu susijusias aplinkybes, visų pirma nepilnamečių vaikų interesus, nurodytas prašyme išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateikiamame po
to, kai jau nustatytas draudimas atvykti į šalį, išskyrus, kai suinteresuotasis asmuo galėjo
šiomis aplinkybėmis remtis anksčiau.
Šio sprendimo svarba, be kita ko, atsispindi fakte, jog Teisingumo Teismas laikosi
savo pozicijos, išdėstytos Ruiz Zambrano sprendime, kad vien ta aplinkybė, kad Europos
Sąjungos piliečiai nėra pasinaudoję savo teise laisvai judėti arba įsikurti, negali būti sutapatinama su išimtinai vidaus situacija, todėl yra ginamos Europos Sąjungos teisiniais
instrumentais numatytos teisės.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Visi pareiškėjai pagrindinėse bylose yra trečiųjų šalių piliečiai, Belgijos piliečių,
kurie nepasinaudojo savo teise laisvai judėti arba įsikurti, šeimos nariai. Buvo priimti
sprendimai juos grąžinti ir nustatyti draudimai atvykti į atitinkamos valstybės narės teritoriją. Šie sprendimai dėl jų visų tapo galutiniai ir, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, pagal nacionalinės teisės aktus jie iš esmės gali būti
panaikinti arba jų poveikis gali būti laikinai sustabdytas tik užsienyje pateikus prašymus
panaikinti minėtus sprendimus arba sustabdyti jų vykdymą. Pareiškėjai pagrindinėje byloje vėliau Belgijoje pateikė prašymus išduoti leidimą gyventi šalyje kaip Belgijos piliečio
išlaikomiems tiesiosios žemutinės linijos giminaičiams (K. A. ir M. Z. atvejai), nepilnamečio vaiko, Belgijos piliečio, tėvams (M. J., N. N. N., O. I. O. ir R. I. atvejai) arba teisėtam kartu su Belgijos piliečiu gyvenančiam partneriui, kurį su Belgijos piliečiu sieja tvirti
santykiai (B. A. atvejis). Kompetentinga nacionalinė institucija šių prašymų nenagrinėjo,
remdamasi tuo, kad dėl pareiškėjų pagrindinėje byloje buvo priimti sprendimai – ir jie
tebegalioja – uždrausti atvykti į šalį. Minėti pareiškėjai apskundė ginčijamus sprendimus
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui.
Minėtas teismas pažymi, kad pagal nacionalinę teisę sprendimas dėl atitinkamo
asmens kilmės šalyje pateikto prašymo panaikinti arba sustabdyti draudimą atvykti į
šalį turi būti priimtas per keturis mėnesius nuo prašymo pateikimo. Jeigu per šį terminą
sprendimas nepriimamas, laikoma, kad prašymas atmestas. Be to, tiktai priėmus sprendimą panaikinti arba sustabdyti draudimą atvykti į šalį, per šešis mėnesius priimamas
sprendimas dėl trečiosios šalies piliečio jo kilmės šalyje pateikto prašymo išduoti vizą
šeimos susijungimo tikslu. Be to, nagrinėjamos bylos nepatenka nei į 2003 m. rugsėjo
22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, nei į 2004 m. ba363
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landžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies
keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB,
68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB
ir 93/96/EEB, taikymo sritį. Šiose bylose Sąjungos piliečiai, šeimos ryšiais susiję su atitinkamais pareiškėjais pagrindinėje byloje, reguliariai nevyksta į kitą valstybę narę kaip darbuotojai arba paslaugų teikėjai ir šeimos gyvenimą su šiais pareiškėjais jie pradėjo arba
tęsė faktiškai gyvendami tik Belgijoje, o ne kitoje valstybėje narėje.
Savo pirmaisiais dviem klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nusprendė nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė
išsiaiškinti:
– ar Direktyvos 2008/115 5 ir 11 straipsniai, taip pat SESV 20 straipsnis, prireikus siejami su Chartijos 7 ir 24 straipsniais, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama valstybės narės praktika, kai prašymas išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateiktas jos teritorijoje trečiosios šalies piliečio, šios valstybės narės
pilietybę turinčio ir teise laisvai judėti nepasinaudojusio Sąjungos piliečio šeimos nario,
nenagrinėjamas vien dėl to, kad šiam trečiosios šalies piliečiui taikomas draudimas atvykti į šią šalį, neatsižvelgiant į tai, ar tarp šio Sąjungos piliečio ir minėto trečiosios šalies
piliečio yra toks priklausomumo ryšys, kad, atsisakius pastarajam suteikti išvestinę teisę
gyventi šalyje, minėtas Sąjungos pilietis faktiškai būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos ir taip netektų galimybės veiksmingai naudotis dėl jo statuso suteikiamomis pagrindinėmis teisėmis,
– jeigu atsakymas būtų teigiamas, į kokias aplinkybes reikia atsižvelgti siekiant nustatyti, ar egzistuoja toks priklausomumo ryšys, ir, kai Sąjungos pilietis yra nepilnametis,
kokia reikšmė turėtų būti teikiama šeimos ryšiui (biologiniam arba teisiniam) ir šio atitinkamos valstybės narės pilietybę turinčio Sąjungos piliečio gyvenimo ir finansinio išlaikymo sąlygoms;
– kokią reikšmę šiame kontekste gali turėti:
– aplinkybė, kad priklausomumo santykis, kuriuo remiasi trečiosios šalies pilietis
savo prašymui išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu pagrįsti, atsirado
po to, kai dėl jo buvo priimtas sprendimas uždrausti atvykti į šalį,
– aplinkybė, kad šis draudimas yra galutinis tuo metu, kai trečiosios šalies pilietis
pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, ir
– aplinkybė, kad minėtas draudimas pagrįstas prievolės grįžti neįvykdymu arba
viešosios tvarkos sumetimais.
Dėl prašymo išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu nenagrinėjimo
remiantis tuo, kad prašymą pateikusiam asmeniui buvo nustatytas draudimas atvykti
į atitinkamos valstybės narės teritoriją
Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, kad Direktyvos 2008/115 nuostatomis
nereglamentuojama, kaip turėtų būti nagrinėjamas prašymas išduoti leidimą gyventi
šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateiktas, kaip pagrindinėse bylose, priėmus sprendimą grąžinti kartu su draudimu atvykti į šalį. Be to, tokio prašymo nenagrinėjimas šiame sprendime nurodytomis aplinkybėmis negali sutrukdyti taikyti šioje direktyvoje nu364

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

matytos grąžinimo procedūros. Remdamasis tuo, Teisingumo Teismas darė išvadą, kad
Direktyva 2008/115, būtent jos 5 ir 11 straipsniai, turi būti aiškinama kaip nedraudžianti
valstybės narės praktikos, kai prašymas išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo
tikslu, pateiktas jos teritorijoje trečiosios šalies piliečio, šios valstybės narės pilietybę turinčio ir teise laisvai judėti nepasinaudojusio Sąjungos piliečio šeimos nario, nenagrinėjamas vien dėl to, kad šiam trečiosios šalies piliečiui taikomas draudimas atvykti į šalį.
Kartu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinėse bylose nagrinėjama praktika dėl procedūros taisyklių, pagal kurias, teikdamas prašymą išduoti leidimą gyventi
šalyje šeimos susijungimo tikslu, trečiosios šalies pilietis gali remtis išvestine teise pagal
SESV 20 straipsnį. Valstybės narės turi nustatyti išvestinės teisės gyventi šalyje, kuri šiame sprendime nurodytomis specifinėmis aplinkybėmis turi būti pripažįstama trečiosios
šalies piliečiui pagal SESV 20 straipsnį, suteikimo taisykles, tačiau šios procedūros taisyklės negali pakenkti minėto 20 straipsnio veiksmingumui. Tuo metu pagal nagrinėjamą nacionalinę praktiką nustatyta prievolė trečiosios šalies piliečiui išvykti iš Sąjungos
teritorijos, kad galėtų prašyti panaikinti arba sustabdyti jam taikomą draudimą atvykti į
šalį, gali pakenkti SESV 20 straipsnio veiksmingumui, jei vykdant tą prievolę dėl priklausomumo santykio tarp trečiosios šalies piliečio ir Sąjungos piliečio, jo šeimos nario, pastarajam faktiškai tektų jį lydėti ir, kaip pažymėjo prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas, neribotam laikotarpiui išvykti iš Sąjungos teritorijos.
Teisingumo Teismas pripažino, kad dėl trečiosios šalies piliečio atsisakymo vykdyti pareigą grįžti ir bendradarbiauti per išvežimo ar išvesdinimo procedūrą jam neturi būti leidžiama visiškai arba iš dalies išvengti sprendimo dėl draudimo atvykti teisinių
pasekmių, vis dėlto, kai trečiosios šalies pilietis kompetentingai nacionalinei institucijai
pateikia prašymą suteikti teisę gyventi šalyje šeimos susijungimo su Sąjungos piliečiu, atitinkamos valstybės narės piliečiu, tikslu, ši institucija negali atsisakyti nagrinėti šį prašymą, remdamasi vien tuo, kad šiam trečiosios šalies piliečiui taikomas draudimas atvykti į
šios valstybės narės teritoriją. Atvirkščiai, ji turi išnagrinėti šį prašymą ir įvertinti, ar tarp
atitinkamų trečiosios šalies piliečio ir Sąjungos piliečio yra toks priklausomumo santykis, kad šiam trečiosios šalies piliečiui iš principo turi būti suteikta išvestinė teisė gyventi šalyje pagal SESV 20 straipsnį, nes kitaip šis Sąjungos pilietis faktiškai būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos, ir taip iš jo būtų atimta galimybė veiksmingai naudotis
pagrindinėmis jo statuso suteikiamomis teisėmis. Jei taip būtų, atitinkama valstybė narė
privalo panaikinti sprendimą grąžinti trečiosios šalies pilietį ir jam nustatytą draudimą
atvykti į šalį arba bent jau sustabdyti jo vykdymą. Iš tiesų, tai, kad trečiosios šalies pilietis
neribotam laikui būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos, siekdamas, kad būtų panaikintas jam nustatytas draudimas atvykti į šią teritoriją arba sustabdytas jo vykdymas,
iš anksto nepatikrinus, ar tarp jo ir jo šeimos nario, Sąjungos piliečio, nėra tokio priklausomumo santykio, dėl kurio pastarasis būtų priverstas lydėti trečiosios šalies pilietį į jo
kilmės šalį, nors būtent dėl šio priklausomumo santykio šiam trečiosios šalies piliečiui iš
principo turėtų būti pripažįstama išvestinė teisė gyventi šalyje pagal SESV 20 straipsnį,
prieštarautų šiuo straipsniu siekiamam tikslui.
Pagal Direktyvos 2008/115 11 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą valstybės narės gali apsvarstyti, ar panaikinti arba sustabdyti draudimą atvykti, nustatytą kartu su
sprendimu grąžinti, kuriame buvo nustatytas terminas savanoriškai išvykti, tuomet, kai
atitinkamas trečiosios šalies pilietis vykdydamas šį sprendimą išvyko iš šalies. Tačiau
365

III. Informacinė dalis

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad to paties 11 straipsnio 3 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose Sąjungos teisės aktų leidėjas numatė galimybę valstybėms narėms atskirais
atvejais panaikinti draudimą atvykti arba sustabdyti jo vykdymą dėl kitų priežasčių, nei
nurodytos šios nuostatos pirmoje pastraipoje, ir minėtose pastraipose nenurodyta, kad
trečiosios šalies pilietis, kuriam taikomas draudimas atvykti, turi būti išvykęs iš atitinkamos valstybės narės teritorijos. Pagal Direktyvos 2008/115 3 straipsnio 6 punktą ir
11 straipsnio 3 dalį valstybėms narėms nedraudžiama panaikinti arba sustabdyti draudimą atvykti į šalį tuo atveju, jei sprendimas grąžinti nebuvo įvykdytas ir trečiosios šalies
pilietis yra jų teritorijoje.
Nagrinėdamas aplinkybes, į kurias atsižvelgus būtų galima pripažinti priklausomumo santykį, kuris pagrindinėse bylose galėtų pagrįsti pagal SESV 20 straipsnį suteikiamą išvestinę teisę gyventi šalyje, Teisingumo Teismas nurodė, kad skirtingai nei
nepilnamečiai vaikai, ypač jei jie yra mažamečiai, kaip antai Sąjungos piliečiai byloje, kurioje priimtas 2011 m. kovo 8 d. sprendimas Ruiz Zambrano (C34/09, EU:C:2011:124),
suaugęs asmuo iš esmės gali gyventi nepriklausomai nuo savo šeimos narių. Todėl
Teisingumo Teismas darė išvadą, kad toks priklausomumo santykis tarp dviejų suaugusiųjų tos pačios šeimos narių, dėl kurio pagal SESV 20 straipsnį atsirastų išvestinė teisė
gyventi šalyje, gali būti pripažintas tik išimtiniais atvejais, kai, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, atitinkamas asmuo niekaip negali būti atskirtas nuo savo šeimos nario,
nuo kurio jis priklausomas. Šiuo atveju nė vienoje iš trijų pagrindinių bylų, kurioje nagrinėjami šeimos santykiai tarp suaugusiųjų, iš Teisingumo Teismui pateiktų bylų medžiagos neatrodo, kad egzistuoja toks priklausomumo santykis, kuris galėtų pagrįsti, kad trečiosios šalies piliečiui būtų suteikta išvestinė teisė gyventi šalyje pagal SESV 20 straipsnį.
Biologinių arba teisinių šeimos santykių tarp nepilnamečio Sąjungos piliečio ir vieno iš
jo tėvų, trečiosios šalies piliečio, nepakanka, kad minėtam vienam iš tėvų būtų galima,
vadovaujantis SESV 20 straipsniu, pripažinti išvestinę teisę gyventi valstybės narės, kurios pilietis yra nepilnametis vaikas, teritorijoje.
Taigi, kai Sąjungos pilietis yra suaugęs pilnametis asmuo, priklausomumo santykis,
pagrindžiantis sprendimą atitinkamos trečiosios šalies piliečiui suteikti pagal šį straipsnį išvestinę teisę gyventi šalyje, gali būti pripažįstamas tik išimtiniais atvejais, kai, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, atitinkamas asmuo niekaip negali būti atskirtas nuo
savo šeimos nario, nuo kurio jis priklauso. Kai Sąjungos pilietis yra nepilnametis, tokio
priklausomumo santykio vertinimas turi būti pagrįstas siekiu užtikrinti vaiko interesą,
kai atsižvelgiama į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, visų pirma, į vaiko amžių, fizinį
ir emocinį išsivystymą, emocinio ryšio su kiekvienu iš tėvų laipsnį ir grėsmę, kurią išsiskyrimas su vienu iš tėvų, trečiosios šalies piliečiu, keltų šio vaiko raidai; siekiant įrodyti
tokį priklausomumo santykį, nepakanka biologinių arba teisinių šeimos santykių su šiuo
trečiosios šalies piliečiu ir nebūtina, kad jis gyventų kartu su vaiku.
Priklausomumo santykio atsiradimo momento reikšmės aspektu Teisingumo
Teismas nurodė, kad nesvarbu, jog priklausomumo santykis, kuriuo remiasi trečiosios
šalies pilietis, grįsdamas prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, atsirado po to, kai dėl jo buvo priimtas sprendimas uždrausti atvykti į šalį.
Nagrinėdamas klausimą, ar draudimas atvykti į šalį nustatytas galutiniu sprendimu Teisingumo Teismas nurodė, kad siekiant užtikrinti SESV 20 straipsnio veiksmingumą, draudimą atvykti reikia panaikinti arba sustabdyti, net kai jis tapo galutinis, jei
366

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

tarp minėto trečiosios šalies piliečio ir jo šeimos nario, Sąjungos piliečio, yra toks priklausomumo santykis, kuriuo galima pateisinti išvestinės teisės gyventi atitinkamos valstybės narės teritorijoje suteikimą pagal šį 20 straipsnį. Taigi buvo padaryta išvada, kad
SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nesvarbu, jog sprendimas uždrausti trečiosios šalies piliečiui atvykti į šalį yra galutinis tuo momentu, kai šis pateikia prašymą
išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu.
Pasisakydamas dėl draudimo atvykti į šalį nustatymo motyvų Teisingumo teismas pirmiausia pažymėjo, kad pagal Direktyvos 2008/115 11 straipsnio 1 dalį valstybės
narės privalo priimti sprendimą uždrausti atvykti į šalį, kai trečiosios šalies pilietis, dėl
kurio buvo priimtas sprendimas grąžinti, nevykdė savo prievolės grįžti arba kai nebuvo
suteiktas laikotarpis savanoriškai išvykti – taip gali būti minėtos direktyvos 7 straipsnio
4 dalyje numatytu atveju, kai atitinkamas asmuo kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės
ar nacionaliniam saugumui. Kiek tai susiję su prievolės grįžti neįvykdymu, Teisingumo
Teismas nurodė, kad nėra reikšminga tai, jog draudimas atvykti į šalį buvo nustatytas remiantis šiuo motyvu. Iš tiesų, valstybė narė negali atsisakyti nagrinėti trečiosios šalies piliečio jos teritorijoje pateikto prašymo išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo
tikslu, remdamasi vien tuo, kad jis pažeidė prievolę grįžti ir todėl neteisėtai gyvena minėtoje teritorijoje, pirmiau neišnagrinėjusi, ar tarp šio trečiosios šalies piliečio ir Sąjungos
piliečio, jo šeimos nario, nėra tokio priklausomumo ryšio, dėl kurio reikia pripažinti trečiosios šalies piliečio išvestinę teisę gyventi šalyje pagal SESV 20 straipsnį. Viena vertus,
trečiosios šalies piliečiui, Sąjungos piliečio šeimos nariui, pagal SESV 20 straipsnį pripažįstama teisė gyventi priimančiojoje valstybėje narėje tiesiogiai kyla iš šio straipsnio,
ir nereikalaujama, kad trečiosios šalies pilietis jau turėtų kitą leidimo gyventi atitinkamos valstybės narės teritorijoje dokumentą, ir, kita vertus, ši teisė gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui turi būti pripažįstama nuo priklausomumo santykio tarp pastarojo ir
Sąjungos piliečio atsiradimo, todėl nuo šio momento ir tol, kol šis priklausomumo santykis tęsiasi, trečiosios šalies pilietis nebegali būti laikomas neteisėtai gyvenančiu atitinkamos valstybės narės teritorijoje, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/115 3 straipsnio 2 punktą.
Kiek tai susiję su aplinkybe, kad draudimas atvykti į šalį nustatytas dėl viešosios tvarkos pagrindų, Teisingumo Teismas sprendė, kad jeigu sprendimas nesuteikti teisės gyventi šalyje pagrįstas tikra, esama ir pakankamai rimta grėsme viešajai tvarkai ar visuomenės
saugumui, atsižvelgiant, be kita ko, į trečiosios šalies piliečio padarytas nusikalstamas veikas, toks sprendimas atitinka Sąjungos teisę, net jei dėl jo kiltų jo šeimos nario, Sąjungos
piliečio, prievolė išvykti iš Sąjungos teritorijos. Vis dėlto šios išvados negalima daryti automatiškai, remiantis vien suinteresuotojo asmens teistumu. Atsižvelgiant į atvejį, tokią išvadą galima daryti tik konkrečiai įvertinus visas esamas ir reikšmingas bylos aplinkybes,
atsižvelgus į proporcingumo principą, vaiko interesus ir pagrindines teises, kurių laikymąsi
užtikrina Teisingumo Teismas. Atliekant tokį vertinimą, be kita ko, reikia atsižvelgti į atitinkamo asmens elgesį, jo gyvenimo atitinkamos valstybės narės teritorijoje trukmę ir teisėtą
pobūdį, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir sunkumą, suinteresuotojo asmens esamą
pavojingumą visuomenei, vaikų amžių ir sveikatos būklę, taip pat jų šeiminę ir materialinę
padėtį. Tačiau iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad pagal
pagrindinėje byloje nagrinėjamą nacionalinę praktiką nereikalaujama, kad kompetentinga
nacionalinė institucija konkrečiai įvertintų visas reikšmingas aplinkybes prieš atmesdama
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tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, pateiktą prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu. Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymėjo, kad iš jo nagrinėjamų ginčijamų sprendimų nėra aišku,
ar toks konkretus vertinimas buvo atliktas dėl kiekvieno iš pareiškėjų pagrindinėse bylose
priimant sprendimą grąžinti ir nustatant draudimą atvykti. Bet kuriuo atveju, net ir darant
prielaidą, kad toks vertinimas buvo atliktas, kai kompetentinga nacionalinė institucija numato priimti sprendimą atmesti trečiosios šalies piliečio pateiktą prašymą išduoti leidimą
gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, ji dar turi išnagrinėti, ar nuo sprendimo grąžinti
priėmimo faktinės aplinkybės nepasikeitė taip, kad nebegalima atsisakyti suteikti jam teisės
gyventi šalyje.
Dėl atvejų, kai trečiosios šalies pilietis negali pasinaudoti išvestine teise gyventi šalyje
pagal SESV 20 straipsnį
Savo trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš
esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/115 5 straipsnis ir Chartijos 7 ir 24 straipsniai
turi būti aiškinami kaip draudžiantys nacionalinę praktiką, pagal kurią dėl trečiosios šalies piliečio, dėl kurio jau buvo priimtas sprendimas grąžinti – ir jis tebegalioja – ir nustatytas draudimas atvykti į šalį, priimamas sprendimas grąžinti, neatsižvelgiant į su šeimos
gyvenimu susijusias aplinkybes ir, be kita ko, nepilnamečio vaiko interesus, kurie nurodomi prašyme išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateiktame po to,
kai nustatytas draudimas atvykti į šalį.
Teisingumo Teismas sprendė, kad jeigu kompetentinga nacionalinė institucija ketina priimti sprendimą grąžinti, ji būtinai turi laikytis Direktyvos 2008/115 5 straipsnyje nustatytų įpareigojimų ir šiuo klausimu išklausyti suinteresuotąjį asmenį. Šiuo atveju
pastarajam tenka pareiga per apklausą bendradarbiauti su kompetentinga nacionaline
institucija, kad jai būtų pateikta visa reikšminga informacija apie jo asmeninę ir šeiminę padėtį, visų pirma informacija, dėl kurios būtų galima pateisinti sprendimo grąžinti nepriėmimą. Taigi pagal Direktyvos 2008/115 5 straipsnį draudžiama, kad valstybė
narė, neatsižvelgdama į reikšmingas atitinkamo trečiosios šalies piliečio šeimos gyvenimo aplinkybes, kurias trečiosios šalies pilietis nurodė pagrįsdamas prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu ir ginčydamas sprendimą grąžinti, priimtų
tokį sprendimą grąžinti, net jeigu dėl tokio piliečio jau buvo priimtas sprendimas grąžinti ir nustatytas draudimas atvykti į šalį. Vis dėlto suinteresuotasis asmuo privalo lojaliai bendradarbiauti su kompetentinga nacionaline institucija. Laikydamasis šios lojalaus
bendradarbiavimo pareigos jis turi laiku informuoti apie visus reikšmingus jo šeimos
gyvenimo pokyčius. Iš tiesų, trečiosios šalies piliečio teise, kad prieš priimant sprendimą grąžinti būtų atsižvelgta į jo šeiminę padėtį, negali būti naudojamasi kaip priemone
administracinei procedūrai atnaujinti arba pratęsti neribotą skaičių kartų. Taigi, kai, kaip
pagrindinėse bylose, jau buvo priimtas sprendimas grąžinti trečiosios šalies pilietį ir per
šią pirmą procedūrą jis turėjo galimybę remtis jau egzistavusiomis su savo šeimos gyvenimu susijusiomis aplinkybėmis, kuriomis jis grindžia prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, kompetentingai nacionalinei institucijai negali būti
priekaištaujama dėl to, kad per vėlesnę grąžinimo procedūrą ji neatsižvelgia į minėtas
aplinkybes, kuriomis suinteresuotasis asmuo turėjo remtis ankstesnėje procedūroje.
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Teisingumo Teismas, atsižvelgęs į atsakymą į pirmuosius tris klausimus, nusprendė, kad į ketvirtąjį klausimą atsakyti nereikia.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB
dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse, būtent jos 5 ir 11 straipsniai, turi būti aiškinama kaip nedraudžianti valstybės narės praktikos, kai prašymas išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateiktas jos teritorijoje trečiosios šalies piliečio, šios valstybės narės pilietybę turinčio
ir teise laisvai judėti nepasinaudojusio Sąjungos piliečio šeimos nario, nenagrinėjamas
vien tuo pagrindu, kad šiam trečiosios šalies piliečiui taikomas draudimas atvykti į šalį.
2. SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip:
– jis draudžia valstybės narės praktiką, kai toks prašymas nenagrinėjamas vien tokiu pagrindu, neatsižvelgiant į tai, ar tarp šių Sąjungos piliečio ir trečiosios šalies piliečio yra toks priklausomumo santykis, kad, atsisakius pastarajam suteikti išvestinę teisę
gyventi šalyje, Sąjungos pilietis iš tikrųjų būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos
ir taip netektų galimybės veiksmingai naudotis pagrindinėmis jo statuso suteikiamomis
teisėmis,
– kai Sąjungos pilietis yra pilnametis asmuo, priklausomumo santykis, pagrindžiantis sprendimą atitinkamos trečiosios šalies piliečiui suteikti pagal šį straipsnį išvestinę teisę gyventi šalyje, gali būti pripažįstamas tik išimtiniais atvejais, kai, atsižvelgiant į
visas svarbias aplinkybes, atitinkamas asmuo niekaip negali būti atskirtas nuo savo šeimos nario, nuo kurio jis priklauso,
– kai Sąjungos pilietis yra nepilnametis, tokio priklausomumo santykio vertinimas
turi būti pagrįstas siekiu užtikrinti vaiko interesą, kai atsižvelgiama į visas nagrinėjamo
atvejo aplinkybes, be kita ko, į vaiko amžių, fizinį ir emocinį išsivystymą, emocinio ryšio
su kiekvienu iš tėvų laipsnį ir grėsmę, kurią išsiskyrimas su vienu iš tėvų, trečiosios šalies
piliečiu, sukeltų šio vaiko raidai; siekiant įrodyti tokį priklausomumo santykį, nepakanka
biologinių arba teisinių šeimos santykių su šiuo trečiosios šalies piliečiu ir nebūtina, kad
jis gyventų kartu su vaiku,
– nesvarbu, jog priklausomumo santykis, kuriuo remiasi trečiosios šalies pilietis,
grįsdamas prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslais, atsirado
jau priėmus dėl jo sprendimą uždrausti atvykti į šalį,
– nesvarbu, jog sprendimas uždrausti trečiosios šalies piliečiui atvykti į šalį yra galutinis tuo momentu, kai šis pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslais;
– nesvarbu, kad sprendimas uždrausti trečiosios šalies piliečiui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, atvykti į šalį grindžiamas
tuo, kad jis neįvykdė prievolės grįžti; kai toks sprendimas buvo pagrįstas viešosios tvarkos pagrindais, jais remtis priimant sprendimą nesuteikti šiam trečiosios šalies piliečiui
pagal šį straipsnį išvestinės teisės gyventi šalyje galima tik jeigu, konkrečiai įvertinus visas bylos aplinkybes, atsižvelgus į proporcingumo principą, atitinkamo vaiko arba vaikų
interesus ir pagrindines teises, matyti, kad suinteresuotasis asmuo kelia tikrą, esamą ir
didelę grėsmę viešajai tvarkai.
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3. Direktyvos 2008/115 5 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinę praktiką, pagal kurią dėl trečiosios šalies piliečio, dėl kurio jau buvo priimtas
sprendimas grąžinti – ir jis tebegalioja – ir nustatytas draudimas atvykti į šalį, sprendimas grąžinti priimamas neatsižvelgiant į su jo šeimos gyvenimu susijusias aplinkybes,
visų pirma nepilnamečių vaikų interesus, nurodytas prašyme išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateikiamame po to, kai jau nustatytas draudimas
atvykti į šalį, išskyrus atvejį, kai suinteresuotasis asmuo galėjo šiomis aplinkybėmis
remtis anksčiau.

2.5. 2018 m. birželio 5 d. prejudicinis sprendimas byloje
Relu Adrian Coman ir kt. prieš Inspectoratul General pentru Imigrări ir
Ministerul Afacerilor Interne (C-673/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios [d]irektyvas 64/221/
EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB,
90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77, klaidų ištaisymai: OL L 229, 2004, p.
35, ir OL L 197, 2005, p. 34; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46),
2 straipsnio 2 punkto a papunkčio, 3 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a ir b punktų bei 7
straipsnio 2 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Relu Adrian Coman,
Robert Clabourn Hamilton ir Asociaţia Accept (toliau kartu – Coman ir kt.) ginčą su
Inspectoratul General pentru Imigrări (Generalinė imigracijos inspekcija, Rumunija) (toliau – Inspekcija) ir Ministerul Afacerilor Interne (Vidaus reikalų ministerija, Rumunija)
dėl prašymo, susijusio su teisės gyventi Rumunijoje ilgiau kaip tris mėnesius suteikimo
R. C. Hamilton sąlygų.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Nors šis Teisingumo Teismo sprendimas yra skirtas laisvo asmenų judėjimo teisės
aiškinimui, kartu jis gali ir reikšmingai pakeisti teisinę atmosferą bei požiūrį į tos pačios
lyties porų teisių pripažinimą Europos Sąjungoje. Savo pateiktu išaiškinimu Teisingumo
Teismo didžioji kolegija maloniai nustebino tiek LGBT organizacijas, tiek tos pačios lyties santuokas sudariusias poras, kurios buvo nusivylusios dėl iki šio sprendimo priėmimo tvyrojusio jų padėties, susijusios su teisėmis pagal Europos Sąjungos reguliavimą,
teisinio neapibrėžtumo. Taip pat jis turi didelę simbolinę reikšmę, nes juo Teisingumo
Teismas aiškiai parodė, jog tos pačios lyties asmenų santuokas laiko lygiavertėmis priešingos lyties asmenų santuokoms, tokiu būdu atsisakydamas diskriminuojančios pozicijos, išdėstytos šio amžiaus pradžioje byloje D ir Švedija prieš Tarybą, kurioje buvo paaiškinęs, kad nekeliamas klausimas, jog sąvoka „santuoka“ pagal valstybėse narėse paprastai
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priimamą apibrėžimą suprantama kaip sąjunga tarp priešingos lyties asmenų3.
Naujausiame sprendime Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad valstybės narės
privalo pripažinti teisėtai Europos Sąjungoje sudarytas tos pačios lyties asmenų santuokas, kalbant apie išvestinės teisės gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui suteikimą, nepriklausomai nuo to, ar jų teisinės sistemos numato tokias santuokas atitinkamos valstybės
narės teritorijoje, ar ne. Nors neatmestina, jog šis sprendimas gali tam tikras valstybes
nares įkvėpti numatyti konstitucinį tos pačios lyties asmenų santuokos draudimą, taip
siekiant išvengti Coman sprendimo pasekmių taikymo savo teritorijose, pažymėtina,
kad Coman sprendimas suponuoja, jog net valstybėms narėms ir nusprendus taikyti tokį
konstitucinį draudimą, šios santuokos turėtų būti pripažintos situacijose, patenkančiose
į Sąjungos teisės reguliavimo sritį (taigi, vertinant išvestinės teisės gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui suteikimą). Tokiu būdu Teisingumo Teismas žengė toliau nei Europos
Žmogaus Teisių Teismas 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimu Orlandi ir kt. prieš Italiją
(pareiškimų Nr. 26431/12 ir kt.), kuriame, aiškindamas EŽTK 8 straipsnį, nurodė, jog
valstybės turi numatyti kokią nors teisinio pripažinimo formą tos pačios lyties porų, sudariusių santuoką užsienyje, teisių atžvilgiu.
Sprendime Teisingumo Teismas aiškiai išdėstė savo poziciją, jog ES teisė reikalauja,
kad asmens naudojimasis savo fundamentalia teise laisvai judėti tarp valstybių narių negali
jokiomis aplinkybėmis sąlygoti to, kad Sąjungos pilietis praras savo santuokinį statusą, teisėtai įgytą kitoje valstybėje narėje, iš kurios jis keliasi, bent jau situacijose, susijusiose su šeimos susijungimo teisėmis Europos Sąjungoje. Teisingumo Teismo vertinimu, valstybė narė
negali remtis savo nacionaline teise, kai, spręsdama klausimą dėl trečiosios šalies piliečio
išvestinės teisės apsigyventi, savo teritorijoje nepripažįsta kitoje valstybėje narėje pagal jos
teisę šio asmens sudarytos santuokos su tos pačios lyties Sąjungos piliečiu.
Svarbu paminėti tai, kad Teisingumo Teismas pabrėžė, jog valstybės narės pareiga
pripažinti tos pačios lyties asmenų kitoje valstybėje narėje teisėtai sudarytą santuoką, kalbant tik apie išvestinės teisės gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui suteikimą, nepažeidžia
atitinkamos valstybės narės nacionalinio savitumo ir nekelia grėsmės viešajai tvarkai. Šis
aspektas itin svarbus, kadangi prieštaravimo viešajai tvarkai išlyga yra dažnai naudojama
ir Lietuvoje, nurodant, kad leidimas gyventi ar pripažinti tos pačios lyties sutuoktinius šeima prieštarauja valstybės viešajai tvarkai. Tai suponuoja, jog nacionalinėms institucijoms,
atsakingoms už migracijos procedūrų įgyvendinimą, reikės pakeisti praktiką, susijusią su
šeimomis, atsiradusiomis tos pačios lyties asmenų sudarytų santuokų pagrindu.
Šiuo metu Konstituciniame Teisme Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
kreipimusi yra nagrinėjama byla dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo
užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos
piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, kurioje ginčas kilęs dėl Lietuvos ir
Baltarusijos piliečių, santuoką sudariusių Danijos Karalystėje ir jos pagrindu prašiusių išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Nors Konstitucinio Teismo sprendimas kol kas
nėra priimtas, Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo (pasauliniu mastu –
ir Jungtinių Amerikos Valstijų Aukščiausiojo teismo) sprendimai rodo aiškią tendenciją,
jog tos pačios lyties poros neturi būti paliktos įstatymo užribyje ir joms, kaip ir priešingos lyties poroms, yra reikalingas teisinis apibrėžtumas.
3

Žr. Teisingumo Teismo 2001 m. gegužės 31 d. sprendimo byloje D ir Švedija prieš Tarybą, C-125/99, 34
punktą.
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Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Rumunijos pilietis Relu Adrian Coman ir JAV pilietis Robert Clabourn Hamilton
ketverius metus kartu gyveno JAV ir 2010 m. susituokė Briuselyje. 2012 m. gruodžio
mėn. R. A. Coman ir jo sutuoktinis kreipėsi į Rumunijos valdžios institucijas, prašydami
paaiškinti procedūrą ir sąlygas, kaip R. C. Hamilton, R. A. Coman šeimos nariui, galėtų
būti suteikta teisė teisėtai gyventi Rumunijoje ilgiau nei tris mėnesius. Šis prašymas buvo
grindžiamas direktyva dėl judėjimo laisvės įgyvendinimo, kuri leidžia šia laisve pasinaudojusio Sąjungos piliečio sutuoktiniui apsigyventi kartu su savo sutuoktiniu toje valstybėje narėje, kurioje šis gyvena.
Atsakydamos į šį prašymą Rumunijos valdžios institucijos informavo R. A.
Coman ir R. C. Hamilton, kad pastarasis turi teisę tik tris mėnesius gyventi šalyje, nes
Rumunijoje jis negali būti pripažintas Sąjungos piliečio „sutuoktiniu“, kadangi ši valstybė
narė nepripažįsta tos pačios lyties asmenų santuokų.
R. A. Coman ir R. C. Hamilton Rumunijos teismui pateikė ieškinį, prašydami
konstatuoti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, kiek tai susiję su judėjimo laisvės įgyvendinimu Sąjungoje. Gavęs nagrinėjant šią bylą iškeltą prieštaravimą dėl atitikties Konstitucijai Curtea Constituţională (Konstitucinis Teismas, Rumunija) kreipėsi į
Teisingumo Teismą siekdamas sužinoti, ar R. C. Hamilton patenka į judėjimo laisve pasinaudojusio Sąjungos piliečio „sutuoktinio“ sąvoką, ir ar todėl jam turi būti suteikta teisė
nuolat gyventi Rumunijoje.
Dėl judėjimo laisve pasinaudojusio Sąjungos piliečio, apsigyvenusio valstybėje narėje,
kurios pilietis jis nėra, gyvenusio ar pradėjusio gyventi šeimos gyvenimą su tos pačios lyties
trečiosios šalies piliečiu, su kuriuo jis teisėtai sudarė santuoką priimančiojoje valstybėje
narėje, galimybės grįžti gyventi pilietybės valstybėje narėje, nepripažįstančioje vienos lyties
asmenų santuokų
Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
iš esmės siekė sužinoti, ar tokioje situacijoje, kai Sąjungos pilietis, naudodamasis savo judėjimo laisve, atvyko į kitą valstybę narę, kurios pilietis jis nėra, joje apsigyveno pagal
Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, gyveno ar pradėjo gyventi
šeimos gyvenimą su tos pačios lyties trečiosios šalies piliečiu, su kuriuo jis teisėtai sudarė
santuoką priimančiojoje valstybėje narėje, SESV 21 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama
kaip draudžianti valstybės narės, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, kompetentingoms
valdžios institucijoms atsisakyti suteikti teisę gyventi tos valstybės narės teritorijoje minėtam trečiosios šalies piliečiui motyvuojant tuo, kad šios valstybės narės teisėje nenumatyta tos pačios lyties asmenų santuoka.
Teismas priminė, kad R. A. Coman, kaip Rumunijos pilietis, pagal
SESV 20 straipsnio 1 dalį yra Sąjungos pilietis. Valstybės narės pilietis, kuris, kaip pagrindinėje byloje, kaip Sąjungos pilietis pasinaudojo teise laisvai judėti ir apsigyventi kitoje nei savo kilmės valstybėje narėje, gali remtis jam, kaip Sąjungos piliečiui, priklausančiomis teisėmis, be kita ko, numatytomis SESV 21 straipsnio 1 dalyje, taip pat savo
kilmės valstybės narės atžvilgiu. Šia nuostata valstybių narių piliečiams pripažįstamos
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teisės apima teisę gyventi įprastą šeimos gyvenimą kartu su savo šeimos nariais tiek priimančiojoje valstybėje narėje, tiek savo pilietybės valstybėje narėje grįžus iš pirmosios
valstybės narės.
Dėl to, ar „šeimos nariai“, nurodyti šio sprendimo pirmesniame punkte, apima
trečiųjų šalių tos pačios lyties, kaip ir Sąjungos pilietis, su kuriuo santuoka buvo sudaryta valstybėje narėje pagal jos teisės aktus, piliečius, Teismas priminė, kad Direktyvos
2004/38 2 straipsnio 2 punkto a papunktyje, „sutuoktinis“ pripažįstamas „šeimos nariu“.
Sąvoka „sutuoktinis“, nurodyta šioje nuostatoje, apibrėžia asmenį, sudariusį santuoką
su kitu asmeniu. Teismas pažymėjo, kad sąvoka „sutuoktinis“, kaip ji suprantama pagal
Direktyvą 2004/38, yra neutrali lyties atžvilgiu ir gali apimti tos pačios lyties, kaip ir atitinkamas Sąjungos pilietis, sutuoktinį. Teismas pažymėjo, kad nors tuo atveju, kai norima
partnerį, su kuriuo Sąjungos pilietis užregistravo partnerystę pagal valstybės narės teisės
aktus, pripažinti „šeimos nariu“, Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 2 punkto b papunktyje
daroma nuoroda į valstybės narės, į kurią šis pilietis ketina vykti ar kurioje ketina apsigyventi, teisės aktuose įtvirtintas sąlygas, šios direktyvos 2 straipsnio 2 punkto a papunktyje, kuris pagal analogiją taikomas nagrinėjamu atveju, nėra tokios nuorodos, kai kalbama
apie „sutuoktinį“, kaip tai suprantama pagal minėtą direktyvą. Iš to matyti, kad valstybė
narė negali remtis savo nacionaline teise, kai, spręsdama klausimą dėl trečiosios šalies piliečio išvestinės teisės apsigyventi, savo teritorijoje nepripažįsta kitoje valstybėje narėje
pagal jos teisę šio asmens sudarytos santuokos su tos pačios lyties Sąjungos piliečiu.
Valstybės narės valdžios institucijų atsisakymas, kalbant tik apie išvestinės teisės
gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui suteikimą, pripažinti minėto piliečio kitoje valstybėje narėje gyvenant teisėtai sudarytą santuoką su tos pačios lyties Sąjungos piliečiu gali
sudaryti kliūčių šiam Sąjungos piliečiui naudotis SESV 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta
teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Todėl asmenų judėjimo laisvės
ribojimas, kuris nepriklauso nuo atitinkamų asmenų pilietybės, gali būti pateisinamas tik
jei jis grindžiamas objektyviais bendrojo intereso pagrindais ir yra proporcingas nacionaline teise siekiamam teisėtam tikslui.
Teismas konstatavo, kad valstybės narės pareiga pripažinti tos pačios lyties asmenų
kitoje valstybėje narėje teisėtai sudarytą santuoką, kalbant tik apie išvestinės teisės gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui suteikimą, nepažeidžia nacionalinėje teisėje apibrėžto
santuokos instituto pirmojoje valstybėje narėje ir priklauso valstybių narių kompetencijai. Ji neapima pareigos minėtai valstybei narei savo nacionalinės teisės aktuose numatyti
tos pačios lyties asmenų santuokos instituto. Ji apima tik tokių santuokų, teisėtai sudarytų kitoje valstybėje narėje, pripažinimą, ir tik kalbant apie šių asmenų teisių, kylančių iš
Sąjungos teisės, įgyvendinimą. Taigi tokia pareiga pripažinti, kalbant tik apie trečiosios
šalies piliečio išvestinę teisę gyventi šalyje, nepažeidžia atitinkamos valstybės narės nacionalinio savitumo ir nekelia grėsmės viešajai tvarkai. Taip pat Teismas kalbėdamas apie
Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 2 punkto a papunktyje įtvirtintą sąvoką „sutuoktinis“,
pažymėjo, kad Chartijos 7 straipsnyje įtvirtinta teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą yra pagrindinė teisė.
Teismas, remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, nurodė,
kad sąvoka „privatus gyvenimas“ ir sąvoka „šeimos gyvenimas“ gali apimti homoseksualios poros santykius lygiai taip pat, kaip jos apima skirtingų lyčių poros, esančios tokioje
pačioje situacijoje, santykius.
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Teismas padarė išvadą, kad tokioje situacijoje, kai Sąjungos pilietis, naudodamasis
savo judėjimo laisve, atvyko į kitą valstybę narę, kurios pilietis jis nėra, joje apsigyveno
pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, gyveno ar pradėjo gyventi šeimos gyvenimą su tos pačios lyties trečiosios šalies piliečiu, su kuriuo jis teisėtai sudarė santuoką priimančiojoje valstybėje narėje, SESV 21 straipsnio 1 dalis turi būti
aiškinama kaip draudžianti valstybės narės, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, kompetentingoms valdžios institucijoms atsisakyti suteikti teisę gyventi tos valstybės narės
teritorijoje minėtam trečiosios šalies piliečiui, motyvuojant tuo, kad šios valstybės narės
teisėje nenumatyta tos pačios lyties asmenų santuoka.
Dėl trečiosios šalies piliečio, esančio tos pačios lyties, kaip ir Sąjungos pilietis, ir kurio santuoka su minėtu Sąjungos piliečiu buvo teisėtai sudaryta valstybėje narėje, teisės gyventi
valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, ilgiau kaip tris mėnesius
Antruoju klausimu iš esmės siekiama išsiaiškinti, ar SESV 21 straipsnio 1 dalis turi
būti aiškinama taip, jog tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje,
trečiosios šalies pilietis, kuris yra tos pačios lyties, kaip ir Sąjungos pilietis, ir kurio santuoka su minėtu Sąjungos piliečiu buvo teisėtai sudaryta valstybėje narėje, turi teisę gyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, ilgiau kaip tris mėnesius.
Tuo atveju, kai dėl faktinio gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje pagal
Direktyvoje 2004/38 įtvirtintas sąlygas ir jų laikantis šioje valstybėje narėje tęsiamas ar
pradedamas šeimos gyvenimas, iš SESV 21 straipsnio 1 dalies kildinamų Sąjungos piliečio teisių veiksmingumas reikalauja, kad grįžęs į savo pilietybės valstybę narę šis pilietis galėtų tęsti šeimos gyvenimą, pradėtą priimančiojoje valstybėje narėje, todėl atitinkamam šeimos nariui, trečiosios šalies piliečiui, turi būti suteikta išvestinė teisė gyventi
šalyje. Šios išvestinės teisės gyventi šalyje suteikimo sąlygos neturi būti griežtesnės nei
Direktyvoje 2004/38 numatytos šios išvestinės teisės suteikimo trečiosios valstybės piliečiui, kuris yra Sąjungos piliečio, pasinaudojusio laisvo judėjimo teise ir apsigyvenusio kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje, šeimos narys, sąlygos.
Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, Teismas padarė išvadą, kad SESV 21 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje
byloje, trečiosios šalies pilietis, kuris yra tos pačios lyties, kaip ir Sąjungos pilietis, ir kurio
santuoka su minėtu Sąjungos piliečiu buvo teisėtai sudaryta valstybėje narėje, turi teisę
gyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, ilgiau kaip tris mėnesius.
Šiai išvestinei teisei gyventi šalyje negali būti taikomos griežtesnės sąlygos nei numatytos
Direktyvos 2004/38 7 straipsnyje.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. Tokioje situacijoje, kai Sąjungos pilietis, naudodamasis savo judėjimo laisve, atvyko į kitą valstybę narę, kurios pilietis jis nėra, joje apsigyveno pagal 2004 m. balandžio
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios [d]irektyvas 64/221/EEB, 68/360/
EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir
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93/96/EEB, 7 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, gyveno ar pradėjo gyventi šeimos gyvenimą su tos pačios lyties trečiosios šalies piliečiu, su kuriuo jis teisėtai sudarė santuoką priimančiojoje valstybėje narėje, SESV 21 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama kaip
draudžianti valstybės narės, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, kompetentingoms valdžios institucijoms atsisakyti suteikti teisę gyventi tos valstybės narės teritorijoje minėtam trečiosios šalies piliečiui, motyvuojant tuo, kad šios valstybės narės teisėje nenumatyta tos pačios lyties asmenų santuoka.
2. SESV 21 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog tokiomis aplinkybėmis,
kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, trečiosios šalies pilietis, kuris yra tos pačios lyties,
kaip ir Sąjungos pilietis, ir kurio santuoka su minėtu Sąjungos piliečiu buvo teisėtai sudaryta valstybėje narėje, turi teisę gyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos
pilietis, ilgiau kaip tris mėnesius. Šiai išvestinei teisei gyventi šalyje negali būti taikomos
griežtesnės sąlygos nei numatytos Direktyvos 2004/38 7 straipsnyje.
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3. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
3.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimas
byloje Catalan prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 13003/04)
Šioje byloje pareiškėjas, buvęs valstybės tarnautojas, skundėsi tuo, jog buvo atleistas dėl savo nuomonės reiškimo žiniasklaidos priemonėje, tačiau Europos Žmogaus Teisių
Teismas (toliau – Teismas) nenustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 10 straipsnio pažeidimo.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, Rumunijos pilietis, dirbo patarėju Securitate, nagrinėdamas archyvus
Nacionalinės tarybos Archyvų departamente, kur buvo pasirašęs konfidencialumo susitarimą. Viename Rumunijos laikraštyje buvo publikuotas pareiškėjo brolio straipsnis, teigiantis, kad tuometinis rumunų ortodoksų bažnyčios patriarchas jaunystėje greičiausiai buvo
homoseksualus ir kolaboravo su Securitate (anksčiau egzistavusia komunistinio režimo politine policija). Tai buvo grįsta, be kita ko, Securitate archyvuose buvusiais nepublikuotais
dokumentais, kuriuos, kaip nurodyta straipsnyje, atskleidė pareiškėjas, turintis istoriko išsilavinimą. Po šio įvykio pareiškėjas buvo atleistas dėl elgesio, pažeminusio įstaigos, kurioje
jis dirbo, prestižą ir autoritetą. Nacionaliniai teismai pareiškėjo skundus atmetė.
Remdamasis Konvencijos 10 straipsniu, pareiškėjas teigė, kad buvo atleistas dėl to,
jog išreiškė nuomonę minėtame straipsnyje.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas, įvertinęs valstybės tarnautojų pareigas bei atsakomybę, ir pasvėręs įvairius interesus, susidūrusius šioje byloje, pažymėjo, kad pareiškėjo atleidimas buvo saviraiškos laisvės ribojimas, numatytas įstatymu ir kuriuo buvo siekiama teisėtų tikslų – išvengti konfidencialios informacijos atskleidimo ir apsaugoti kitų asmenų teises. Teismas
nusprendė, kad toks ribojimas buvo reikalingas demokratinėje visuomenėje, nes valstybės tarnautojams yra keliami lojalumo bei diskrecijos reikalavimai, ir tam tikros saviraiškos laisvės apraiškos, teisėtos kitomis aplinkybėmis, nėra teisėtos darbo vietoje.
Teismas, vertindamas tikslą išvengti konfidencialios informacijos atskleidimo, atsižvelgė
į tai, kad pareiškėjo interesas informuoti visuomenę apie religijos lyderio kolaboravimą
su Securitate kirtosi su jo darbdavio, kuriam įstatymu yra pavesta tokia kompetencija,
interesu pačiam informuoti visuomenę apie bet kokį kolaboravimą su Securitate, kad
pareiškėjas turėjo galimybę kreiptis į teismą dėl savo atleidimo ir pateikti visus, jo manymu, susijusius ir reikšmingus argumentus, kad pareiškimai buvo padaryti „sensacijų
besivaikančiame pramoginiame“ laikraštyje, o ne akademinėje diskusijoje dalyvaujančioje žiniasklaidos priemonėje, kad pareiškėjas savo nuomonę pateikė ne kaip subjektyvų
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vertinimą, padarytą iš jam prieinamų dokumentų, o faktą, ir nusprendė, jog pareiškėjas,
būdamas valstybės tarnautoju, turėjo būti diskretiškesnis.
Vertindamas tikslą apsaugoti kitų asmenų teises, Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas sumenkino savo darbdavio autoritetą ir supurtė visuomenės pasitikėjimą juo ir, nors
straipsnyje nebuvo paminėjęs savo kaip darbuotojo statuso, jo pareiškimai skaitytojų galėjo būti suprantami kaip oficiali jo darbdavio pozicija arba pozicija, kylanti iš jo. Be to,
Teismas sutiko, jog darbdavys turėjo interesą atsiriboti nuo pareiškėjo tam, kad būtų išlaikytas visuomenės pasitikėjimas institucija.
Taigi, Teismas nusprendė, kad pareiškėjo darbdavio ir nacionalinių teismų argumentai, kuriais buvo grindžiamas pareiškėjo atleidimas, buvo tinkami, pakankami
bei proporcingi, ir, atsižvelgęs į tai, kas nurodyta anksčiau, sprendė, jog Konvencijos 10
straipsnis nebuvo pažeistas.

3.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. vasario 27 d. sprendimas
byloje Cernea prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 43609/10)
Šioje byloje pareiškėjas, atstovaujantis partijai, skundėsi atsisakymu registruoti jo
kandidatūrą rinkimuose dėl to, jog partija, kuriai pareiškėjas priklausė, neturėjo savo atstovų parlamente, tačiau Teismas nenustatė Konvencijos 14 straipsnio pažeidimo.
Faktinės aplinkybės
Vienam parlamento nariui netekus mandato, pareiškėjas pateikė dokumentus,
siekdamas dalyvauti 2010 m. sausio mėnesio rinkimuose Bukarešto apygardoje kaip partijos „Partidul Verde“ kandidatas. Rinkimų komisija atsisakė įregistruoti pareiškėjo kandidatūrą motyvuodama tuo, kad „Partidul Verde“ neturėjo savo atstovų parlamente.
Partija, atstovaujama pareiškėjo, ginčijo šį sprendimą Bukarešto apygardos teisme,
tvirtindama, kad minėtą atstovavimo parlamente reikalavimą įtvirtinantis įstatymas neatitinka Konstitucijos. Partijos nuomone, ginčytu sprendimu buvo pažeidžiama teisė į laisvus rinkimus ir ji buvo nepagrįstai diskriminuojama prieš partijas, kurios turėjo atstovų parlamente. 2010 m. sausio mėnesį Konstitucinis Teismas pripažino partijos abejones
konstitucingumu nepagrįstomis išaiškindamas, kad šių partijų išskyrimas yra tinkamai
pagrįstas atsižvelgiant į tai, kad faktą, ar partija yra įveikusi minimalų rinkiminį barjerą,
lemia rinkėjų valia bendruosiuose rinkimuose. Teismo konstituciškai nepateisinamu pripažintas tik nepriklausomų kandidatų išskyrimas. 2010 m. kovo mėnesį apygardos teismas partijos skundą atmetė remdamasis Konstitucinio Teismo išvada ir nurodydamas,
kad „Partidul Verde“ partijai nepatekus į parlamentą per bendruosius rinkimus, ji neturėjo teisės kelti kandidatų šiuose papildomuose rinkimuose.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Vertinant parlamento įgyvendintų įstatymo pakeitimų poveikį teisės stabilumui pažymėta, kad jie buvo patvirtinti ne paprastu įstatymu, o organiniu, kuriam priimti taiko377
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mas kvalifikuotos parlamento daugumos reikalavimas. Apribojimą kelti kandidatus papildomuose rinkimuose atstovų parlamente neturinčioms partijoms parlamentas priėmė 2009
m. spalio 20 d., likus nedaug laiko iki rinkimų 2010 m. sausio mėnesį. Venecijos komisija
yra patvirtinusi Gerosios rinkimų praktikos kodeksą, kuriame rekomenduojama (1) vengti
rinkimų teisės pakeitimų likus mažiau negu vieneriems metams iki rinkimų (2) arba tokius pakeitimus patvirtinti konstituciniu ar kitu aukštesniu negu įstatymo lygmens aktu.
Nustatęs, kad pakeitimas buvo priimtas organiniu įstatymu, Teismas pripažino jį esant suderinamą su Venecijos komisijos rekomendacijomis. Be to, byloje pabrėžta, kad papildomi
rinkimai yra netipinis atvejis. Jie nėra vykdomi reguliariai iš anksto numatomu periodiškumu, o rengiami tuo atveju, kada parlamente atsiranda laisvas mandatas.
Pareiškėjo ginčytu teisiniu reguliavimu siektas tikslas Teismo buvo pripažintas teisėtu. Pareiškėjas grindė savo poziciją nurodydamas, kad papildomiems rinkimams negali
būti taikomos kitokios taisyklės ir principai, kuriais nėra vadovaujamasi bendruosiuose
rinkimuose. Konvencijos pirmojo protokolo 3 straipsnyje nėra detalizuotas šiam atvejui
aktualus tikslas, tad byloje teisėtu tikslu pripažintas siekis atspindėti rinkėjų valią renkant
įstatymų leidėją, tiksliau – išlaikyti parlamento struktūrą ir išvengti politinio spektro, kuris buvo sudarytas po bendrųjų rinkimų, fragmentavimo.
Nevienodo partijų traktavimo pagrindimas papildomuose rinkimuose pateisintas
tuo, kad politinės partijos turi įveikti minimalų rinkimų barjerą (surinkti nustatytą rinkėjų balsų skaičių), kad patektų į parlamentą. Papildomų rinkimų paskirtis nėra sudaryti
galimybę partijoms apeiti šį minimalų barjerą. Pareiškėjas eksplicitiškai neginčijo minimalių rinkimų barjerų įtvirtinimo Rumunijos rinkimų teisėje, bet teigė, kad abiem rinkimų rūšims turi būti taikomi tie patys principai. Be to, Teismas pažymėjo, kad šie papildomi rinkimai buvo skirti išrinkti tik vieną parlamentarą, pareiškėjo teisių apribojimas turi
būti vertinamas visos rinkimų sistemos kontekste, ypač atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas
dalyvavo 2008 m. bendruosiuose rinkimuose, kur jo partija neįveikė minimalaus rinkiminio barjero.
Atitinkamai, pareiškėjui galiojęs apribojimas buvo pagrįstas objektyviais ir protingais motyvais bei nepaneigė Konvencijoje įtvirtintų laisvių ir buvo proporcinga priemonė
siektam tikslui, todėl Konvencijos 14 straipsnis nebuvo pažeistas.

3.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. balandžio 5 d.
didžiosios kolegijos sprendimas byloje Zubac prieš Kroatiją
(pareiškimo Nr. 40160/12)
Šioje byloje pareiškėja skundėsi tuo, kad Kroatijos Aukščiausiasis Teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti jos apeliacinį skundą, tačiau Teismas nenustatė Konvencijos 6
straipsnio pažeidimo.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėja Vesna Zubac – Bosnijos ir Hercegovinos pilietė, gimusi 1959 metais ir
gyvenanti Juodkalnijos Respublikoje. 1992 m. rugsėjo mėn. pareiškėjos uošvis sudarė
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mainų sutartį, kuria jis savo namą, esantį Kroatijoje, išmainė į Bosnijoje ir Hercegovinoje
esantį namą. Po jo mirties pareiškėja ir jos sutuoktinis pradėjo teisminį procesą siekdami, kad sutartis būtų pripažinta negaliojančia, motyvuodami tuo, kad ši sutartis sudaryta
prievarta dėl aplinkybių, kurias lėmė Kroatijoje vykęs karas.
Pareiškėjos vyrui nuo 2005 m. vasario mėn., kai prasidėjo teisminis procesas, atstovavo Juodkalnijos teisininkas, kurį vėliau byloje pakeitė teisininkas iš Kroatijos. 2005
m. balandžio mėn. vykusio teismo posėdžio metu teisininkas iš Kroatijos padidino ginčo
sumą nuo 10 000 Kroatijos kunų (apytiksliai 1 300 Eur tuo metu) iki 105 000 Kroatijos
kunų (apytiksliai 14 160 Eur tuo metu).
2005 m. rugsėjo mėn. savivaldybės teismas atmetė ieškinį, nurodydamas ieškovams sumokėti atsakovo bylinėjimosi išlaidas, apskaičiuotas atsižvelgus į padidintą ginčo
sumą. Dubrovniko apygardos teismas atmetė apeliacinį skundą dėl šio priimto sprendimo. Pareiškėjos vyras pateikė skundą Kroatijos Aukščiausiajam Teismui, o mirus sutuoktiniui, pareiškėja perėmė jo procesines teises.
Kroatijos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, pažymėjo, jog pagal nacionalinę teisę ginčo suma galėjo būti pakeista vėliausiai parengiamojo posėdžio metu ar pirmajame posėdyje pradėjus bylą nagrinėti iš esmės. Šiuo
atveju ginčo suma buvo padidinta vėliau, todėl buvo spręsta, kad ginčo sumos didinimas
nebuvo galimas. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pagal Kroatijos teisinį reguliavimą apeliacinis skundas priimamas, jeigu ginčo suma yra ne mažiau nei 100 000 Kroatijos kunų, o
šiuo atveju aktuali buvo pirminė ginčo suma, nurodyta procesiniuose dokumentuose, nepriėmė nagrinėti apeliacinio skundo. Remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, pareiškėja skundėsi, kad jai nepagrįstai buvo apribota teisė kreiptis į Kroatijos Aukščiausiąjį
Teismą.
2016 m. spalio 11 d. Teismo kolegija vertino, kad šioje situacijoje buvo pažeista
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, nes Kroatijos Aukščiausiasis Teismas taikė taisykles dėl
apeliacinių skundų priėmimo pernelyg formaliai bei priešingai proceso teisingumo principui, kylančiam iš Konvencijos 6 straipsnio.
2017 m. kovo 6 d. Kroatijos vyriausybės prašymu byla buvo perduota nagrinėti
Teismo didžiajai kolegijai.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Spręsdamas dėl Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies taikymo Teismas pažymėjo, kad
teisinės nuostatos dėl apeliacinių skundų teikimo Kroatijos Aukščiausiajam Teismui vertintinos kaip teisėtos bei pagrįstos. Šie procesiniai reikalavimai siejami su šiam teismui
pavestomis funkcijomis. Tokie ribojimai taip pat pateisinami teisėtu teisingumo vykdymo tikslu bei siekiant tinkamo teisingumo administravimo.
Teismas nevertino, kad Kroatijos Aukščiausiojo Teismo taisyklių, susijusių su minimaliais reikalavimais teikiant apeliacinius skundus, taikymas neproporcingai pažeidė
pareiškėjos teisę kreiptis į teismą bei kad toks reguliavimas viršijo nacionalinėms valstybėms suteiktą vertinimo nuožiūros laisvę numatyti bei taikyti taisykles dėl procesinių
reikalavimų kreipiantis į teismą.
Teismas pažymėjo, kad pareiškėja buvo atsakinga dėl netinkamo veikimo įgyvendinant procesines teises vykusiame teisminiame procese. Toks veikimas buvo sie379
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jamas su pasirinkimu, kad jos interesams teisminiame procese atstovautų atstovas
ne iš Kroatijos, o iš kitos valstybės – Juodkalnijos Respublikos, bei ginčo sumos keitimu nesilaikant teisės aktų numatytų reikalavimų. Teismo vertinimu, pareiškėja galėjo
numatyti, kad toks veikimas gali sąlygoti apeliacinio skundo nepriėmimą, atsižvelgus į
Kroatijos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką. Teismas akcentavo, jog pareiškėja
buvo atstovaujama profesionalaus teisininko iš Kroatijos, kai tik prasidėjo teisminis procesas ir galima buvo tikėtis, kad jis žinos nacionalinės teisės reikalavimus bei Kroatijos
Aukščiausiojo Teismo teismų praktiką apeliacinių skundų priėmimo srityje, ypatingai atsižvelgus į tai, kad apeliacinių skundų teikimo bei priėmimo procedūra buvo aiškiai reglamentuota bei šioje srityje suformuota vieningai taikoma teismų praktika.
Šioje byloje Teismas taip pat nepripažino, kad Kroatijos Aukščiausiasis Teismas,
svarstydamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, turėjo būti saistomas žemesnių
instancijos teismų padarytų klaidų. Priešingai, Kroatijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas užtikrino teisinį tikrumą ir tinkamą teisingumo administravimą. Teismo vertinimu,
toks sprendimas atkūrė teisėtumą dėl pareiškėjos klaidingo procesinių teisių įgyvendinimo bei dviejų žemesnių teismų klaidų, kurios buvo susijusios su Kroatijos Aukščiausiojo
Teismo jurisdikcijos įvertinimu. Jis įtvirtino teisingumo administravimo efektyvumą ir
šiomis aplinkybėmis nebuvo negalima konstatuoti perteklinio formalizmo. Taigi Teismas
sprendė, jog aptartoje situacijoje Konvencijos 6 straipsnis nebuvo pažeistas.

3.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. balandžio 24 d.
sprendimas byloje Benedik prieš Slovėniją (pareiškimo Nr. 62357/14)
Šioje byloje pareiškėjas skundėsi tuo, kad policija neteisėtai, be teismo potvarkio, gavo su jo dinaminiu IP adresu susijusius duomenis. Teismas nustatė Konvencijos 8
straipsnio pažeidimą.
Faktinės aplinkybės
Remdamasi informacija apie keitimąsi failais su vaikų pornografija per tam tikrą
peer-to-peer failų mainų svetainę, policija be teismo potvarkio paprašė interneto paslaugų
tiekėjo (IPT) atskleisti duomenis apie vartotoją, kuriam tam tikru metu buvo priskirtas
dinaminis interneto protokolo (IP) adresas. IPT pateikė atitinkamo vartotojo, kuris buvo
atitinkamo IP adreso interneto paslaugų abonentas, vardą ir adresą. Vėliau policija gavo
teismo potvarkį, reikalaujantį, kad IPT atskleistų abonento asmeninius duomenis ir duomenų srauto duomenis, susietus su atitinkamu IP adresu. Vadovaujantis šiuo pagrindu
buvo apieškomi pareiškėjo šeimos namai ir konfiskuoti kompiuteriai, kuriuose buvo rasta
pornografinės medžiagos, susijusios su nepilnamečiais. Pareiškėjas buvo pripažintas kaltu dėl pornografinės medžiagos rodymo, pagaminimo, laikymo ir platinimo.
Pareiškėjas nacionaliniuose teismuose nesėkmingai skundėsi, jog korespondencijos ir kitų komunikacijos priemonių privatumas gali būti suspenduojamas tik teismo potvarkiu ir dėl to neteisėtai gautos informacijos negalima laikyti įrodymais. Šiuo aspektu
Konstitucinis Teismas sprendė, kad pareiškėjas, kuris niekuomet jokiu būdu neslėpė IP
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adreso, sąmoningai atskleidė save visuomenei ir todėl atsisakė teisėtų lūkesčių dėl privatumo. Todėl nors duomenys apie IP adreso vartojo tapatybę kaip privatūs duomenys
buvo saugomi pagal Konstituciją, teismo potvarkis nebuvo būtinas tam, kad jie pareiškėjo atveju būtų atskleisti.
Pareiškėjas skundėsi, kad buvo pažeista jo teisė į privatumą, nes policija neteisėtai, be teismo potvarkio gavo jo duomenis, susijusius su dinaminiu IP adresu, pažeidžiant
Konvencijos 8 straipsnį.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas nurodė, kad abonento informacija, susijusi su tam tikrais dinaminiais IP
adresais, priskirtais tam tikru metu, iš esmės yra susijusi su asmens duomenimis. Be to, ši
informacija nebuvo viešai prieinama ir todėl negalėjo būti lyginama su informacija, randama tradicinėje telefonų knygoje ar viešoje transporto priemonių registracijos numerių
duomenų bazėje. Norint identifikuoti abonentą, IPT turėjo prieiti prie saugomų duomenų, susijusių su tam tikrais telekomunikacijų įvykiais. Tokių saugomų duomenų naudojimas pats savaime gali kelti klausimą dėl privataus gyvenimo aplinkybių. Šiuo atveju vienintelis abonento informacijos gavimo tikslas buvo identifikuoti konkretų asmenį,
susijusį su konkrečiu dinaminiu IP adresu. Informacija apie tokias internetines veiklas
paskatino privatumo aspektą tuo momentu, kai tai buvo priskirta identifikuotam arba
identifikuojamam asmeniui. Todėl tai, kas atrodo kaip antraeilė informacija, kurios siekė
policija – abonento vardas ir adresas – turi būti traktuojami kaip neatskiriamai susiję su
jos ar jo internetine veikla, atskleidžiančia asmens duomenis. Vertinant priešingai būtų
atsisakyta reikalingos informacijos apsaugos, kuri gali atskleisti reikšmingų dalykų apie
asmens veiklą internete, įskaitant jautrią informaciją apie jos ar jo interesus, įsitikinimus
ir intymų gyvenimo būdą.
Teismas išdėstė, jog pareiškėjas buvo atitinkamos interneto paslaugos vartotojas,
besinaudojantis kompiuteriu savo namuose, ir tai buvo jo internetinė veikla, kurią stebėjo policija. Ta aplinkybė, jog jis nebuvo asmeniškai užsiprenumeravęs interneto paslaugos
(prenumeratorius buvo pareiškėjo tėvas), neturėjo įtakos jo teisėtiems lūkesčiams, kurie
buvo netiesiogiai įtraukti, kai buvo atskleista abonento informacija, susijusi su jo asmeniniu interneto naudojimu.
Teismo vertinimu, tas faktas, jog pareiškėjas neslėpė savo dinamiško IP adreso, negalėjo būti lemiamas vertinant, ar jo lūkesčiai dėl privatumo buvo pagrįsti objektyviu požiūriu. Internetinio privatumo anonimiškumo aspektas buvo svarbus veiksnys, į kurį reikėjo atsižvelgti atliekant tokį vertinimą. Ypatingai, kai nebuvo tvirtinama, kad pareiškėjas
kada nors atskleidė savo tapatybę, susijusią su aptariama internetine veikla, ar jis, pavyzdžiui, galėjo būti identifikuojamas per failų mainų tinklo paskyrą arba kontaktinius duomenis. Dėl to pareiškėjo internetinė veikla pasižymėjo aukšto lygio anonimiškumu ir tą
patvirtino faktas, jog priskirtas dinaminis IP adresas, net jei jis ir buvo matomas kitiems
tinklo vartotojams, negalėjo būti susiejamas su konkrečiu kompiuteriu be IPT duomenų
patikrinimo policijos prašymu. Pareiškėjo lūkesčiai dėl privatumo, susijusio su jo internetine veikla, negalėjo būti laikomi neteisėti ar nepagrįsti. Padaryta išvada, jog pareiškėjo
interesas apsaugoti savo tapatybę, susijusią su jo internetine veikla, pateko į privataus gyvenimo sąvokos taikymo sritį, dėl to Konvencijos 8 straipsnis buvo taikomas.
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Policijos prašymas IPT ir jų abonento informacijos naudojimas, dėl ko pareiškėjas
buvo identifikuotas, prilygo jo teisių apribojimui pagal Konvencijos 8 straipsnį. Teismas
nustatė, kad Baudžiamojo proceso įstatymo nuostata, kuria policija naudojosi tam, kad
prieitų prie abonento informacijos, nenustatė apsaugos dėl savavališko kišimosi, nors
turėjo būti užtikrintos pakankamos garantijos prieš piktnaudžiavimą. Minėta nuostata
buvo susijusi su prašymu pateikti informaciją apie elektroninės komunikacijos priemonės savininką ar naudotoją, tačiau joje nebuvo jokių taisyklių, reglamentuojančių sąsają tarp dinaminio IP adreso ir abonento informacijos. Kiti teisės aktai nustatė taisykles
dėl elektroninės komunikacijos slaptumo ir konfidencialumo, pavyzdžiui, Konstitucijos
37 straipsnyje buvo reikalaujamas teismo potvarkis dėl bet kokio komunikacijos
privatumo pažeidimo.
Teismas įvertino, jog šioje byloje buvo reikalingas teismo potvarkis ir nė viena nacionalinės teisės norma netrukdė policijai jo gauti. Be to, Teismas pažymėjo, kad nebuvo
priimtas teisinis reguliavimas, nustatantis duomenų, gautų pagal Baudžiamojo proceso
įstatymo, saugojimo sąlygas, ir jokių apsaugos priemonių nuo valstybės pareigūnų piktnaudžiavimo tokios informacijos prieigos ir perdavimo procedūroje. Taip pat nebuvo
įrodyta, kad egzistavo nepriklausoma šių policijos įgaliojimų naudojimo priežiūra, nepaisant to, kad šie įgaliojimai įpareigojo IPT atkurti saugomus ryšių duomenis ir leido policijai susieti reikšmingą dalį informacijos apie konkretaus asmens internetinę veiklą be
jo ar jos sutikimo. Apskritai, įstatymai, kuriais buvo grindžiama ginčijama priemonė, ir
tai, kaip jie buvo taikomi nacionalinių teismų, stokojo aiškumo ir nesuteikė pakankamos
apsaugos nuo savavališko kišimosi. Taigi pareiškėjo privataus gyvenimo apribojimas nebuvo teisėtas ir buvo nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas.

3.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. balandžio 26 d.
sprendimas Čakarevič prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 48921/13)
Šioje byloje Teismas nusprendė, kad įpareigojimas nedarbo išmokos gavėją grąžinti jai per valdžios institucijų klaidą išmokėtas nedarbo išmokas pažeidė Konvencijos 1-ojo
protokolo 1 straipsnį.
Faktinės aplinkybės
Kroatijos pilietė Ilina Čakarevič (pareiškėja) 1995 metų gruodį neteko darbo, todėl
jai administraciniu sprendimu buvo skirta nedarbo išmoka.
2001 metais Rijekos darbo biuro sprendimu buvo panaikinta jos teisė į nedarbo išmoką, nustačius, kad šios išmokos buvo mokamos už ilgesnį laikotarpį nei numato nacionaliniai teisės aktai. Šiuo sprendimu taip pat buvo nurodyta grąžinti nuo 1998 metų iki
minėto sprendimo priėmimo nepagrįstai išmokėtas sumas (viso apie 2 600 Eur). Būdama
blogos sveikatos, nedirbdama ir neturėdama jokių pajamų, pareiškėja atsisakė grąžinti
ginčo sumas geruoju (periodiškai per 60 mokėjimų), todėl darbo biuras pateikė ieškinį
teismui dėl šių sumų išieškojimo. Nacionaliniai teismai ieškinį tenkino.
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas, remdamasis savo praktika dėl išmokų mokėjimo sustabdymo, pripažino, kad valdžios institucijos turi teisę ištaisyti savo klaidas ir nutraukti mokėjimą. Tačiau
pareiškėjos atvejis apėmė išmokėtų išmokų, paskirtų administraciniu sprendimu, grąžinimą, todėl šiuo atveju taikytina Teismo praktika, kad valstybės institucijų padarytos
klaidos negali būti taisomos pareiškėjos sąskaita. Ši tarptautinė teisminė institucija pažymėjo, kad pareiškėja neklaidino institucijų dėl reikšmingų aplinkybių, jai taip pat niekada
nebuvo pranešta apie tai, kad egzistuoja nacionalinėje teisėje nustatytas ir nuo jos darbo
stažo priklausantis maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti mokamos nedarbo išmokos.
Kadangi kompetentinga institucija priėmė sprendimą pareiškėjai mokėti ginčo išmokas,
ji, Teismo vertinimu, turėjo pagrindą manyti, jog gaunamos išmokos yra teisėtos (t. y.
mokamos pagrįstai).
Ginčo atveju nacionalinei institucijai padarius klaidą, pareiškėja tapo vienintelė atsakinga už jos (klaidos) ištaisymą (valstybė nepatyrė jokių neigiamų pasekmių dėl savo
pačios klaidos). Nebuvo įvertinta ir tai, kad pareiškėjos sveikata bloga (ji sirgo psichine
liga ir buvo nedarbinga) ir finansinė padėtis sunki (skolos mokėjimas, net ją išskaidžius
į 60 mokėjimų, būtų neįmanomas, nes ginčo išmokos buvo vienintelis jos pragyvenimo
šaltinis).
Atitinkamai Teismas konstatavo, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėtu atveju, reikalavimas grąžinti dėl pačių valdžios institucijų klaidos išmokėtas nedarbo išmokas lemia per didelę naštą pareiškėjai bei konstatavo Konvencijos 1-ojo protokolo 1 straipsnio pažeidimą.

3.6. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. birželio 28 d.
sprendimas byloje M. L. ir W. W. prieš Vokietiją
(pareiškimų Nr. 60798/10 ir 65599/10)
Pareiškėjai skundėsi tuo, kad nacionalinis teismas atsisakė įpareigoti žiniasklaidą
anonimizuoti internetinę archyvinę medžiagą dėl nusikaltimo jį padariusių asmenų prašymu, tačiau Teismas nenustatė Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai 1993 m. už žinomos aktorės nužudymą buvo nuteisti laisvės atėmimo
bausme iki gyvos galvos. 2007 m., artėjant jų paleidimo iš kalėjimo dienai, jie kreipėsi į
kelias žiniasklaidos organizacijas, prašydami, kad jie anonimizuotų archyvo dokumentus,
kurie buvo prieinami jų interneto svetainėse ir apėmė laikotarpį nuo bylos nagrinėjimo
pradžios (straipsnis, byla ir garso įrašo transkripcija). Federalinis Teisingumo Teismas,
2009 m. ir 2010 m. pripažindamas, kad pareiškėjai turėjo suinteresuotumą nebūti siejami su jų nuteisimu, ginčą išsprendė žiniasklaidos organizacijų naudai, atsižvelgdamas, be
kita ko, ir į tai, jog visuomenė turėjo interesą būti informuota, įskaitant ir galimybę atlik383
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ti praeities įvykių tyrimus. Pareiškėjai manė, kad dėl tokio požiūrio nebuvo atsižvelgta į
paieškos priemonių galią.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pradinis pareiškėjų privataus gyvenimo pažeidimas aptariamu atveju pasireiškė
atitinkamų žiniasklaidos organizacijų sprendimu paskelbti informaciją ir – ypatingai –
laikyti ją prieinamą savo interneto svetainėse net ir nesiekiant pritraukti visuomenės dėmesio. Paieškos sistemų egzistavimas tik sustiprino kišimąsi.
Teismas vertino, kad atsisakymas tenkinti pareiškėjų prašymą nepažeidė pozityvių
Vokietijos įsipareigojimų apsaugoti pareiškėjų asmeninį gyvenimą. Atsižvelgiant į nacionalinių institucijų veiksmų laisvę šioje srityje vertinant skirtingus interesus (1), į tai,
kaip svarbu išlaikyti pranešimų, kurių teisėtumas nebuvo kvestionuojamas jų paskelbimo
metu, prieinamumą (2), į pareiškėjų elgesį su spauda (3), Teismas nenustatė jokių svarių
priežasčių pakeisti Federalinio Teisingumo Teismo vertinimą.
Dėl bendro intereso ir prašymo anonimizuoti Teismas pažymėjo, kad nepaisant jų
svarbos, asmenų, kurie buvo internete prieinamos publikacijos subjektu, teisės turi būti
suderintos su visuomenės interesais, saugomais Konvencijos 10 straipsniu, būti informuojamiems apie praeities įvykius ir šiuolaikinę istoriją per viešai prieinamus skaitmeninius spaudos archyvus. Praėjus tam tikram laikui visuomenės susidomėjimas aptariamu nusikaltimu sumažėjo. Tačiau pareiškėjai visuomenės dėmesį sugrąžino, kai jie bandė
atnaujinti savo baudžiamosios bylos nagrinėjimą ir susisiekė su spauda šiuo klausimu.
Taigi jie nebuvo privatūs fiziniai asmenys, nežinomi visuomenei.
Teismas nurodė, kad pareiškėjų bandymai užginčyti jų nuteisimą buvo gerokai didesni nei vien tik pasinaudojimas Vokietijos baudžiamosios teisės priemonėmis. Dėl savo
elgesio su spauda pareiškėjų interesui daugiau nebūti siejamiems su jų nuteisimu, tarpininkaujant daugelio žiniasklaidos organizacijų archyvuotai medžiagai interneto svetainėse, šioje byloje reikėjo skirti mažesnę reikšmę. Netgi atsižvelgiant į pareiškėjų artėjantį
išleidimą, jie negalėjo puoselėti teisėtų lūkesčių, kad pranešimai bus anonimizuoti ar jie
netgi bus pamiršti.
Ginčijamuose tekstuose buvo objektyviai aprašytas teismo sprendimas. Tiesa, kai
kuriuose straipsniuose buvo pateikta informacija apie kaltinamųjų asmeninį gyvenimą.
Tačiau tokios detalės sudarė dalį informacijos, į kurią teisėjai turėjo atsižvelgti vertindami nusikaltimo aplinkybes ir asmens kaltės požymius, taigi tai apskritai sudarė svarstymų dalį viešų teismo posėdžių metu. Be to, šie straipsniai neatspindėjo ketinimo sumenkinti pareiškėjus ar pakenkti jų reputacijai. Ginčytose nuotraukose nebuvo jokių
kompromituojančių detalių. Tikimybę, kad nuotraukos padės tretiesiems asmenims atpažinti pareiškėjus, sumažino tai, jog juose buvo matyti pareiškėjų išvaizda, kokia ji buvo
prieš trylika metų. Atsižvelgęs į visa tai, Teismas sprendė, kad Konvencijos 8 straipsnis
nebuvo pažeistas.
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4. Europos Sąjungos valstybės tarybų ir
administracinių teismų sprendimų apžvalga
4.1. Suomijos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 7 d.
sprendimas byloje Nr. 4003/3/161
Suomijos vyriausiasis administracinis teismas vertino, ar Šiaurės Ostrobothnia ligoninės savivaldybės administracijos sprendimu pavedus regionų gelbėjimo departamentams teikti skubią medicinos pagalbą, jiems buvo teikta ekonominė nauda (valstybės pagalba) SESV 107 straipsnio 1 dalies kontekste.
Suomijos vyriausiasis administracinis teismas vertino Šiaurės Ostrobothnia ligoninės savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) sprendimo, kuriame nuspręsta pasirašyti identiškas bendradarbiavimo sutartis su dviem regioniniais gelbėjimo
departamentais dėl būtinosios pagalbos paslaugų organizavimo ir teikimo nuo 2015 m.
sausio 1 d., teisėtumą bei pagrįstumą.
Teismas akcentavo, jog šių regioninių gelbėjimo departamentų pagrindinė užduotis – organizuoti skubios pagalbos teikimą bendradarbiaujant su Administracija – gali
būti siejama su teisės aktuose numatytu reguliavimu, reikalaujančiu užtikrinti tokių
paslaugų teikimą. Vyriausiasis administracinis teismas vertino, jog nurodytose aktuose įtvirtintos skubios pagalbos teikimo nuostatos, kartu su būtinosios pagalbos bendradarbiavimo sutartimis, numato specialias prievoles šiems gelbėjimo departamentams.
Gelbėjimo departamentams, priešingai nei kitiems paslaugų teikėjams, veikiantiems būtinosios medicinos pagalbos rinkoje, neleidžiama siūlyti būtinosios pagalbos paslaugų kitiems asmenims nei Administracija, jie negali dalyvauti konkursuose siūlant būtinosios
medicinos pagalbos teikimo paslaugas ar siūlyti tokias paslaugas rinkoje tokiu būdu, kad
būtų trukdoma sudarytam bendradarbiavimo susitarimui. Teisinio reguliavimo nuostatos dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo, kartu su bendradarbiavimo susitarimais,
numatė prievoles gelbėjimo departamentams didelių avarijų, incidentų atvejais bei pareigą būti pasirengusiems veikti esant išimtinėms aplinkybėms. Be to, pagal bendradarbiavimo susitarimus visos pajamos, gautos iš būtinosios medicinos pagalbos teikimo, buvo
skiriamos skubios pagalbos teikimui, taip sumažinant jos grynąsias išlaidas. Nors pagal
taikytiną reguliavimą Administracija taip pat gali įgyti šias paslaugas iš kitų subjektų,
tokių paslaugų įgijimas nevertinamas kaip bendradarbiavimas teikiant skubios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas gelbėjimo departamentų. Šiame kontekste
Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, jog gelbėjimo departamentų pozicija kaip
būtinosios pagalbos paslaugų teikėjų skiriasi nuo privačiųjų subjektų vykdomos veiklos.
Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs regioninių gelbėjimo departamentų bei privačių paslaugų teikėjų veiklos ypatumus, sprendė, jog kilęs ginčas nėra susijęs
su bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimu2. Priimtame sprendime atsakovas ne1
2

Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/FI01/FI01000226.pdf>.
Šis terminas yra apibrėžtas 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendime Nr. 2012/21/EU; 2003 m. liepos
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numatė viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimų3. Šioje situacijoje, vadovaujantis ESTT
praktika4, buvo spręsta, kad regioninių gelbėjimo departamentų teisinė ir faktinė situacija nėra prilyginama paslaugų teikėjų, siūlančių tokias paslaugas rinkoje, veiklai. Todėl
Administracijos sprendimas negali būti vertinamas kaip suteikiantis selektyvią naudą
gelbėjimo departamentams privačių paslaugų teikėjų atžvilgiu ES pagalbos nuostatų kontekste bei jie negali būti vertinami kaip subjektai, gavę ekonominę naudą (valstybės pagalbą) SESV 107 straipsnio 1 dalies nuostatos kontekste.

4.2. Vokietijos Federalinio administracinio teismo 2018 m. vasario 27
d. sprendimas byloje Nr. 7 C 26.165
Vokietijos Federalinis administracinis teismas sprendė, ar dyzelinių automobilių eismas gali būti ribojamas Vokietijos miestuose. Teismas konstatavo, jog išimtiniais atvejais,
siekiant saugoti aplinką, tokie ribojimai yra leidžiami.
Vokietijos Federalinis administracinis teismas nagrinėjo Šiaurės Reino-Vestfalijos
ir Badeno-Viurtembergo žemių skundus dėl Diuseldorfo ir Štutgarto administracinių
teismų priimtų sprendimų dėl Diuseldorfo bei Štutgarto atnaujintų švaraus oro planų.
Diuseldorfo administracinis teismas, nagrinėdamas ginčą pagal Deutsche
Umwelthilfe skundą, įpareigojo Šiaurės Reino-Vestfalijos žemę pataisyti Diuseldorfo švaraus oro planą, imantis reikalingų priemonių užtikrinti, kad azoto dioksido (NO2) kiekio riba kuo greičiau atitiktų 40 μg/m³ vidurkį per metus Diuseldorfo mieste. Atsakovas
taip pat įpareigotas, taisant Diuseldorfo švaraus oro planą, svarstyti kitas priemones riboti dyzelinių automobilių emisiją, teismui, be kita ko, pripažinus, kad tam tikrų dyzelinių
automobilių eismo ribojimai nėra atmetami.
Štutgarto administracinis teismas įpareigojo Badeno-Viurtembergo žemę papildyti Badeno-Viurtembergo švaraus oro planą, imantis reikalingų priemonių užtikrinant
azoto dioksido emisijos ribojimų laikymąsi – azoto dioksido iki 40 μg/m³ ir valandinį limitą anglies dioksido iki 200 μg/m³ per valandą kaip galima greičiau, pripažįstant
maksimaliai 18 leidžiamų normų viršijimų per kalendorinius metus Štutgarto aplinkosauginėje zonoje. Atsakovas taip pat numatė metinį draudimą visoms motorinėms
transporto priemonėms su dyzeliniais varikliais žemiau emisijos klasės Euro 6 ir visoms priemonėms su gazoliniu varikliu žemiau emisijos klasės Euro 3 Štutgarto miesto
aplinkosauginėje zonoje.
Vokietijos Federalinis administracinis teismas, vertindamas priimtus teismų
sprendimus, akcentavo, jog ES ir federalinė teisė įpareigoja priemonėmis, numatytomis
švaraus oro planuose, mažinti anglies dioksido normos viršijimą. Teismas akcentavo, jog
3
4
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federalinė teisė neleidžia tam tikrose zonose riboti eismo, ypatingai dyzelinių automobilių. Pagal federalinį potvarkį dėl motorinių transporto priemonių žymėjimo dėl mažos
taršos, naujo transporto eismo reguliavimas, kuris yra grindžiamas motorinių transporto priemonių išmetamu emisijos kiekiu, yra leidžiamas tik švaraus oro vietovėse pagal
jų specifikacijas. Tačiau, atsižvelgus į ES teisinio reguliavimo reikalavimus atitikti azoto
dioksido ribojimus kuo greičiau, iš ESTT teismo praktikos galima daryti išvadą, kad nacionalinė teisė, kurios interpretacija yra nesuderinama su ES teise, turi būti netaikoma,
siekiant ES teisės efektyvumo. Buvo spręsta, kad nacionalinis teisinis reguliavimas negali
būti taikomas, kol jis neleidžia įvykdyti įsipareigojimų dėl anglies dioksido kiekio mažinimo, o motorinių transporto priemonių su dyzeliniais varikliais eismo ribojimas yra
tinkamiausia priemonė, siekiant kuo greičiau atitikti reikalavimus dėl anglies dioksido
kiekio mažinimo.
Vokietijos Federalinis administracinis teismas, vertindamas Štutgarto švaraus oro
planą, teigė, kad tik visų motorinių transporto priemonių su dyzeliniais varikliais žemiau
emisijos klasės Euro 6 ir visų transporto priemonių su gazoliniu varikliu žemiau emisijos
klasės Euro 3 Štutgarto miesto aplinkosauginėje zonoje ribojimas yra tinkama oro taršos
kontrolės priemonė. Tačiau taikant šią priemonę, kaip ir visas kitas priemones, numatytas oro taršos kontrolės plane, yra reikalinga laikytis proporcingo principo imperatyvų.
Teismas, vertindamas Štutgarto švaraus oro planą, pažymėjo, jog šio plano dalis, susijusi
su Štutgarto aplinkosauginėmis zonomis, numato priemonių įgyvendinimą tam tikrais
etapais. Pirma, turi būti svarstomas priemonių dėl senesnių transporto priemonių (pavyzdžiui, iki Euro 4 emisijos standarto) įgyvendinimas ir, laikantis proporcingumo principo, Euro 5 priemonės negali būti taikomų ribojimų objektu iki 2019 m. rugsėjo 1 d. (t.
y. ketveri metai iki Euro 6 emisijos standarto numatymo). Teismas pastebėjo, jog plane
yra numatyta ir taikytino reguliavimo išimčių, pavyzdžiui, tam tikroms vietinėms grupėms, amatininkams.
Vokietijos Federalinis administracinis teismas, vertindamas Diuseldorfo švaraus
oro planą, konstatavo, jog priemonės, siekiant riboti dyzelinių transporto priemonių
emisiją, nėra pakankamos ir kitų konkrečių priemonių taikymą turi parinkti atsakovas.
Tais atvejais, jeigu būtų vertinama, kad dyzelinių automobilių eismo draudimas yra vienintelė tinkama priemonė siekiant greičiausio viršijančių azoto dioksido kiekio sumažinimo, ši priemonė turi būti taikoma laikantis proporcingumo principo imperatyvų.
Taigi Vokietijos Federalinis administracinis teismas sprendė, jog iš principo dyzelinių automobilių eismo ribojimas tam tikrose zonose ar tam tikrais atstumais yra teisėtas,
tačiau, numatant tokį reguliavimą, turi būti laikomasi proporcingumo principo.

4.3. Nyderlandų Karalystės Valstybės tarybos 2018 m. kovo 21 d.
sprendimas byloje Nr. 201703038/1/V16
Šioje byloje Nyderlandų Karalystės Valstybės taryba sprendė, ar aseksualaus asmens atžvilgiu taikytina informacija apie kilmės valstybę, kurioje nurodoma apie lesbie6

Prieiga internete: <https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html
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čių, homoseksualų, biseksualių, transeksualių (toliau – ir LBGTI) asmenų padėtį šioje valstybėje bei ar Alžyras yra saugi valstybė šiems asmenims.
Alžyro pilietis kreipėsi dėl prieglobsčio suteikimo Nyderlandų Karalystėje, motyvuodamas tuo, kad jis savo kilmės valstybėje bijo būti persekiojimas dėl savo aseksualumo bei atsisakymo vesti savo dukterėčią. Šio piliečio prašymas buvo atmestas, motyvuojant, kad Alžyras yra saugi valstybė bei nėra informacijos apie jam kylančias grėsmes.
Hagos apygardos teismas, išnagrinėjęs Alžyro piliečio skundą dėl šio sprendimo,
konstatavo, jog Alžyras iš esmės yra vertinamas kaip saugi valstybė, tačiau bendrai pripažįstama, kad grėsmė egzistuoja LBGTI bendruomenės nariams. Teismas sprendė, jog
toks vertinimas LBGTI bendruomenės narių atžvilgiu yra siejamas su socialine diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu, kuri aprėpia ne tik „seksualinius veiksmus“, bet
ir nukrypimą nuo tradicinių santykių. Ji iš dalies susijusi su rizika patirti socialinę diskriminaciją dėl nebuvimo heteroseksualiu, todėl kitoks lyties identifikavimas bei seksualinės
orientacijos taip pat leido teigti, kad Alžyras nėra saugi valstybė ir aseksualiems asmenims. Atsižvelgęs į tai, teismas taip pat sprendė, jog aseksualiems pareiškėjams taikytina
informacija apie LBGTI bendruomenės padėtį Alžyre.
Nyderlandų Karalystės Valstybės Taryba, vertindama apskųstą Hagos apygardos
teismo sprendimą, konstatavo, jog aseksualaus asmens situacija savaime negali būti tapatinama su LBGTI asmenų padėtimi Alžyre. Taryba sprendė, jog, priešingai nei homoseksualumo atveju, už aseksualumą Alžyre nėra baudžiama ir turimi šaltiniai neliudija, kad
aseksualūs asmenys susiduria su diskriminacija, smurtu ar priespauda. Šiame ginče taip
pat buvo spręsta, kad pareiškėjas nenurodė, jog jo kilmės valstybės institucijos nesuteikė
jam apsaugos nuo grasinimų dėl atsisakymo vesti dukterėčią ar jo aseksualumo.

4.4. Prancūzijos Nacionalinio prieglobsčio teismo 2018 m. balandžio
23 d. sprendimas byloje Nr. 170526877
Prancūzijos Nacionalinis prieglobsčio teismas vertino, ar egzistuoja pagrindai suteikti Venesuelos piliečiui pabėgėlio statusą dėl jo pagrįstos baimės būti persekiojam kilmės valstybėje dėl jo seksualinės orientacijos.
Prancūzijos Nacionalinis prieglobsčio teismas vertino Venesuelos piliečio skundą
dėl 2017 m. lapkričio mėnesį Prancūzijos institucijų priimto sprendimo atmesti jo prašymą dėl prieglobsčio jam suteikimo. Pareiškėjas prašė suteikti jam prieglobstį, motyvuodamas tuo, kad Venesueloje jis yra persekiojamas dėl jo seksualinės orientacijos.
Prancūzijos Nacionalinis prieglobsčio teismas pažymėjo, jog pripažinimas pabėgėlio statuso asmenims, kurie argumentuoja persekiojimu dėl jų seksualinės orientacijos,
nepriklauso nuo, tikėtina, persekiojamo asmens tokio statuso išviešinimo. Iš prieglobsčio
prašytojo taip pat negali būti reikalaujama įrodyti jo seksualinės orientacijos ribojimus ar
ją slėpti siekiant išvengti jo persekiojimo kilmės valstybėje. Specialių baudžiamosios teisės nuostatų dėl homoseksualumo pasmerkimo nebuvimas nėra pakankamas teigti, kad
ši grupė nėra persekiojama seksualinės orientacijos pagrindu. Persekiojimas taip pat gali
7
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pasireikšti šios grupės asmenims taikant bendrąsias teisės nuostatas netinkamai, piktnaudžiaujant, ar kai egzistuoja toks valstybės institucijų elgesys, taip pat kai toks elgesys yra
skatinamas ar toleruojamas institucijų.
Teismas, be kita ko, atsižvelgęs į visuomeninių organizacijų ataskaitas apie padėtį Venesueloje, konstatavo, jog nors Venesueloje egzistuoja įstatymų nuostatos, formaliai
draudžiančios diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu, tačiau homoseksualai
paprastai yra visuomenės, o ir policijos pajėgų, niekinami, dažnai susidurdami su agresija bei smurtu. Teismas taip pat vertino, kad situacija, su kuria susiduria tokie asmenys,
pablogėjo Venesueloje dabartinės ekonominės ir politinės krizės metu. Šį faktą patvirtino
ir tai, kad tos pačios lyties poros dažnai yra pašalinamos iš valstybės dalinamo maisto
tinklo ir LGBTI bendruomenė dažnai tampa aukštus postų užimančių asmenų, įskaitant
Venesuelos prezidento, kitų institucijų šmeižto objektu.
Prancūzijos Nacionalinis prieglobsčio teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo individualią
situaciją ir jo patirtą persekiojimą, informaciją apie esamą padėtį Venesueloje, panaikino
priimtą administracinį sprendimą bei nurodė, kad egzistuoja pagrindai suteikti pareiškėjui pabėgėlio statusą.

4.5. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos
2018 m. balandžio 26 d. sprendimas byloje M. G...ir kiti8
Šioje byloje Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba pasisakė dėl virtualios valiutos apmokestinimo. Konstatuota, kad sprendžiant dėl gautų pajamų perkant ar parduodant virtualią valiutą apmokestinimo pagrindo yra svarbus tokios veiklos vykdymo sistemiškumo įvertinimas.
Apžvelgiamoje byloje penki bitkoinų turėtojai ginčijo Prancūzijos mokesčių institucijos 2014 m. liepos 11 d. pranešimą, kad pajamos, įgytos parduodant ar keičiant virtualią valiutą, yra apmokestinamos pajamų mokesčiu. Prancūzijos mokesčių institucija aiškino, jog tuo atveju, kai nurodytos valiutos keitimo ar pardavimo veiksmai vyksta
pavieniais atvejais, tai tokios veiklos metu gautos pajamos yra vertinamos kaip pajamos,
gautos vykdant nekomercinę veiklą (BNC). Nurodytą valiutą perkant ar parduodant sistemiškai, gautos pajamos yra apmokestinamos jas vertinant kaip pajamas, gautas vykdant komercinę veiklą (BIC). Nurodytas Prancūzijos mokesčių institucijos išaiškinimas
pareiškėjų buvo kvestionuojamas teigiant, kad pajamos turėtų būti apmokestinamos kaip
gautos iš nematerialios asmeninės nuosavybės.
Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba, išnagrinėjusi bitkoinų turėtojų skundus, konstatavo, jog bitkoinai, jų rinkiniai sudaro nematerialią asmeninę nuosavybę ir
pajamos, gaunamos mokesčių mokėtojų dėl jų pardavimo ar keitimo, turėtų būti iš principo apmokestinamos kaip pajamos, gautos iš nematerialios asmeninės nuosavybės. Vis
dėlto, tam tikromis aplinkybėmis tokios pajamos taip pat gali būti traktuojamos ir kaip
įgytos iš komercinės ar nekomercinės veiklos vykdymo. Tais atvejais, jeigu pajamos yra
įgytos mokesčio mokėtojo, kuris prisidėjo prie virtualios valiutos sistemos (pavyzdžiui,
8
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naudojantis kompiuteriniais ištekliais patvirtinant bitkoinų sandorius), jos yra apmokestinamos kaip pajamos, gautos iš nekomercinės veiklos vykdymo. Šioje situacijoje pajamos
yra siejamos su mokesčių mokėtojo veikla, o ne jo turimais ištekliais. Tuo tarpu mokesčių mokėtojo, kuris perka ir parduoda virtualią valiutą sistematiškai, veikla yra vertinama kaip prekyba, komercinė veikla ir gaunamos pajamos apmokestinamas kaip pajamos,
įgytos iš komercinės veiklos vykdymo.
Atsižvelgusi į pateiktus išaiškinimus, Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba
panaikino Prancūzijos mokesčių institucijos 2014 m. liepos 11 d. pranešimo dalis, pagal
kurias nurodoma mokesčių mokėtojui, parduodant ar keičiant virtualią valiutą nereguliariai, mokėti pajamų mokestį, siejamą su nekomercinės-ūkinės veiklos vykdymu.
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