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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 3D‑306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų
pažeidimą taikymo metodikos 17.4 punkto (2014 m. balandžio 9 d. įsakymo
Nr. 3D‑206 redakcija) ir 181.2 punkto (2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291
redakcija) teisėtumo
Sankcijų dėl kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymo žemės ūkio veiklos su‑
bjektams, pateikusiems paraišką gauti tiesiogines išmokas ir paramą pagal Lietuvos kai‑
mo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, taikymo tvarka turi apimti galimybę
paramos gavėjui įrodyti, jog jo elgesys nebuvo tyčinis (30 punktas).
Nesuteikiant galimybės pažeidėjui ginčyti teisės normoje a priori įtvirtintos tyčinės
reikalavimų pažeidimo formos prezumpcijos, institucija, įgaliota taikyti nurodytą para‑
mos sumažinimą, neturi galimybės individualizuoti, pritaikyti konkrečiu atveju adekva‑
čią bei teisingą poveikio priemonę, atsižvelgdama į konkretaus atvejo, kai pažeidžiamas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 pa‑
tvirtinto Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų
aprašo 7 punktas, aplinkybių visumą, inter alia priežastis, dėl kurių pažeidimas buvo pa‑
darytas, taigi, be kita ko, įvertinti, ar jis išties atitinka Sankcijų už kompleksinės paramos
reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos 2.10 punkte įtvirtintą tyčinio reikalavimų pa‑
žeidimo sąvoką. Galimos situacijos, kai Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų
pažeidimą taikymo metodikos 17.4 punkto ir 181.2 punkto nuostatose įtvirtintos griežtai
apibrėžtos (t. y. negalimos diferencijuoti) poveikio priemonės taikymas, neatsižvelgiant į
konkrečiu atveju reikšmingų aplinkybių visumą, būtų pernelyg griežta poveikio priemo‑
nė, dėl to neproporcinga ir atitinkamai neteisinga. Toks nustatytas teisinis reguliavimas
pripažintinas prieštaraujančiu konstituciniams teisingumo ir proporcingumo principams,
taigi ir konstituciniam teisinės valstybės principui (31 punktas).
Administracinė byla Nr. eI‑4‑822/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑66‑3‑00029‑2016‑8
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 29.1.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. kovo 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirminin‑
kas), Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
9
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dalyvaujant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Virmantei Voinilko,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administra‑
cinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D‑306 patvirtin‑
tos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos
17.4 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.)
ta apimtimi, kuria jame nenumatyta galimybė, nustačius Žemės ūkio naudmenų geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 „Dėl Žemės ūkio naud‑
menų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 punk‑
to pažeidimą, tokį pažeidimą priskirti netyčiniam reikalavimų pažeidimui, taip pat
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D‑306
patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodi‑
kos 181.2 punktas (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291 re‑
dakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) ta apimtimi, kuria
jame nenumatyta galimybė, nustačius Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinko‑
saugos būklės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 punkto pažeidimą visame tie‑
sioginėms išmokoms deklaruotame ir tinkamame paramai pievų ir ganyklų plote, atsi‑
žvelgti į kaltės formą, pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą, pasikartojimą ir einamai‑
siais metais taikyti mažesnį paramos sumažinimo procentą, nei 50 proc., arba netaikyti
paramos sumažinimo, atitinka konstitucinius teisingumo, teisinės valstybės principus,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (2012 m. rugsėjo 18 d. įstatymo
Nr. XI‑2220 redakcija) 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte bei Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X‑736 redakcija) 3 straips‑
nio 3 punkte įtvirtintą proporcingumo principą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, mais‑
to ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X‑1663 redakcija)
6 straipsnio 1 ir 3 punktuose įtvirtintus žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palai‑
kymo ir prielaidų žemės ūkio veiklos subjektų ir alternatyviosios veiklos subjektų konku‑
rencingoms veiklos sąlygoms sudarymo principus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 26 d.
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D‑306 pa‑
tvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos
17.4 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.)
ta apimtimi, kuria jame nenumatyta galimybė, nustačius Žemės ūkio naudmenų geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
10
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žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 „Dėl Žemės ūkio naud‑
menų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 punk‑
to pažeidimą, tokį pažeidimą priskirti netyčiniam reikalavimų pažeidimui, taip pat
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D‑306
patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodi‑
kos 181.2 punktas (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291 re‑
dakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) ta apimtimi, kuria
jame nenumatyta galimybė, nustačius Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinko‑
saugos būklės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 punkto pažeidimą visame tie‑
sioginėms išmokoms deklaruotame ir tinkamame paramai pievų ir ganyklų plote, atsi‑
žvelgti į kaltės formą, pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą, pasikartojimą ir einamai‑
siais metais taikyti mažesnį paramos sumažinimo procentą, nei 50 proc., arba netaikyti
paramos sumažinimo, atitinka konstitucinius teisingumo, teisinės valstybės principus,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (2012 m. rugsėjo 18 d. įstatymo
Nr. XI‑2220 redakcija) 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte bei Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X‑736 redakcija) 3 straips‑
nio 3 punkte įtvirtintą proporcingumo principą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, mais‑
to ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X‑1663 redakcija)
6 straipsnio 1 ir 3 punktuose įtvirtintus žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palai‑
kymo ir prielaidų žemės ūkio veiklos subjektų ir alternatyviosios veiklos subjektų konku‑
rencingoms veiklos sąlygoms sudarymo principus.
2. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 26 d.
nutartyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 3D‑306 patvirtintų Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pa‑
žeidimą taikymo metodikos (redakcija, galiojusi iki 2015 m. gegužės 21 d.) (toliau – ir
Metodika) 17.4 punktas tyčiniams reikalavimų pažeidimams priskiria atvejus, kai pareiš‑
kėjo valdoje nustatomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. 3D‑327 patvirtinto Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio nau‑
dmenoms reikalavimų aprašo (toliau – ir GAAB reikalavimų aprašas) 7 punkte nurody‑
tas GAAB reikalavimo pažeidimas, kai plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas,
sudaro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo para‑
mai pievų ir ganyklų, nurodytų GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte, ploto. Metodikos
181.2 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.)
reglamentuoja, kad jeigu nustačius GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte nurodyto GAAB
reikalavimo pažeidimą, plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, sudaro 100 proc.
viso tiesioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų ploto, eina‑
maisiais metais parama sumažinama 50 proc.
3. Iš šių nuostatų matyti, kad, nustačius GAAB reikalavimų aprašo 7 punkto pa‑
žeidimą visame tiesioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų
plote, toks pažeidimas, nevertinant jokių kitų aplinkybių, savaime laikomas tyčiniu ir
lemia visos pareiškėjui einamaisiais metais mokamos paramos sumažinimą 50 proc. Tai
reiškia, kad objektyviai užfiksavus minėtą pažeidimą, nėra galimybės tokio pažeidimo
vertinti kaip padaryto ne tyčia (t. y. ne siekiant neteisėtai gauti paramą, bet per aplaidu‑
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mą), nėra galimybės atsižvelgti į pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartoji‑
mą bei taikyti mažesnį paramos sumažinimo procentą arba apskritai netaikyti paramos
sumažinimo.
4. Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje byloje pareiškėja įro‑
dinėja peržengusi GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte nustatytą 10 proc. ribą, nuo kurios
taikomas reikalavimas laikyti ūkinius gyvulius, itin nežymiai ir ne dėl siekio neteisėtai
gauti paramą (pareiškėjos siekis neteisėtai gauti paramą skundžiamame Nacionalinės
mokėjimo agentūros sprendime neįrodinėjamas), bet dėl to, kad pirmą kartą deklaruo‑
dama naudmenis, kurių kodas 5PP‑2, ji dėl teisės normos konstrukcijos sudėtingumo,
tinkamos informacijos iš seniūnijos specialistų negavimo nesuprato, kad šis plotas bus
išskaičiuojamas vertinant 10 proc. santykį, numatytą GAAB reikalavimų aprašo 7 punk‑
te. Pareiškėja toje byloje taip pat nurodo, kad anksčiau jai nėra taikytos jokios sankcijos.
Pagal byloje nustatytas aplinkybes matyti, kad tuo atveju, jeigu pareiškėja būtų deklara‑
vusi bent 0,38 ha mažesnį ganyklų (pievų) naudmenų plotą arba mažesnį ganyklų (pie‑
vų), skirtų prekinei žolinės produkcijos gamybai, plotą, pareiškėjai GAAB reikalavimų
aprašo 7 punkto reikalavimas laikyti ūkinius gyvulius apskritai nebūtų taikomas ir jokio
pažeidimo nebūtų užfiksuota.
5. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad konstituciniai
teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja, kad už teisės pažeidimus valstybės
nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui,
turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaiz‑
džiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pa‑
žeidėjus bei užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui
pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2008 m.
sausio 21 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimai ir kt.). Proporcingumo principas yra svar‑
bus teisėkūros principas, reiškiantis, kad pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi
sudaryti kuo mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių santykių subjek‑
tų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti (Teisėkūros pagrindų
įstatymo 3 str. 2 d. 2 p.). Proporcingumas yra ir viešojo administravimo principas, kuriuo
turi vadovautis savo veikloje viešojo administravimo subjektai, reiškiantis, kad adminis‑
tracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus
administravimo tikslus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 3 p.). Žemės ūkio, maisto
ūkio ir kaimo plėtros politikos tikslus, Lietuvos Respublikos valstybės, Europos Sąjungos
paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai principus nustato Žemės ūkio, maisto
ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (2008 m. liepos 1 d. Žemės ūkio ir kaimo plėtros įsta‑
tymo pakeitimo įstatymo Nr. X‑1663 redakcija, įsigaliojusi 2008 m. gruodžio 31 d.).
Pagal šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalį žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politika
nustatoma Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais ir Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad įgy‑
vendinant žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką, be kita ko, siekiama sudary‑
ti sąlygas konkurencingiems ir veiksmingiems žemės ūkio, maisto ūkio sektoriams, eks‑
portui plėtoti, tokiu būdu didinant žemės ūkio veiklos subjektų ir alternatyviosios veiklos
subjektų pajamas ir užtikrinant kaimo vietovių gyventojų gyvenimo lygio kilimą (1 p.),
siekiama tausoti aplinką, gerinti jos būklę taikant agrarinės aplinkosaugos priemones
(6 p.). Pagal įstatymo 6 straipsnį parama žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai tei‑
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kiama, be kita ko, žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palaikymo principu (1 p.);
veiksmingo ūkininkavimo metodų, atitinkančių aplinkosaugos, gyvūnų gerovės, maisto
saugos ir kokybės reikalavimus, skatinimo principu (2 p.); prielaidų žemės ūkio veiklos
subjektų ir alternatyviosios veiklos subjektų konkurencingoms veiklos sąlygoms sudary‑
mo principu (3 p.).
6. Vilniaus apygardos administracinio teismo vertinimu, Metodikos 17.4 punkte
(redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) ir Metodikos
181.2 punkte (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.)
numačius tik vieną šiuose punktuose apibrėžto GAAB reikalavimų pažeidimo vertinimo
galimybę kaip tyčinio pažeidimo, lemiančio 50 proc. paramos sumažinimą, neatsižvel‑
giant į ES reglamentuose ir Metodikos 5 punkte numatytus kriterijus (pažeidimo pada‑
rymo aplinkybes, rodančias, kad pažeidimas nėra tyčinis, pažeidimo sunkumą, mastą,
pastovumą, pasikartojimą), užkertama galimybė parinkti adekvačią pažeidimui ir sie‑
kiamam tikslui priemonę (išmokos sumažinimą), tuo pažeidžiami aptarti konstituciniai
teisingumo, teisinės valstybės principai, proporcingumo principas. Pareiškėjo vertinimu,
minėtomis Metodikos nuostatomis nustačius neindividualizuotą sankcijos (išmokos ma‑
žinimo) taikymą, sudaromos prielaidos paskirti aiškiai neproporcingą siekiamam tikslui
ir pernelyg didelę paramos mažinimo sankciją, taip kartu be pakankamo pagrindo su‑
mažinant žemės ūkio veiklos subjektui skiriamą paramą. Taigi šitaip sudaromos sąlygos
pažeisti Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 punktuose
įtvirtintus paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai teikimo principus – že‑
mės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palaikymo principą; prielaidų žemės ūkio vei‑
klos subjektų ir alternatyviosios veiklos subjektų konkurencingoms veiklos sąlygoms
sudarymo principą.
7. Žemės ūkio ministras Metodiką patvirtino vadovaudamasis 2009 m. sausio
19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2009, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam ti‑
kras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančiu reglamentus (EB) Nr. 1290/2005,
(EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančiu reglamentą (EB) Nr. 1782/2003
(toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 73/2009), bei 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos regla‑
mentu (EB) Nr. 1122/2009, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009
įgyvendinimo taisykles, susijusias su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir
integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente nustatytas ūki‑
ninkams skirtas tiesiogines paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007
įgyvendinimo taisykles, susijusias su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sek‑
toriui numatytą paramos schemą (toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009). Pagal
šių reglamentų nuostatas dėl teisės aktais nustatytų geros žemės ūkio bei aplinkosaugos
būklės reikalavimų nesilaikymo išmokos gali būti sumažinamos ar neskiriamos laikan‑
tis proporcingumo principo, atsižvelgus, ar pažeidimas padarytas dėl aplaidumo ar tyčia,
taip pat atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą bei pasikartojimą.
II.
8. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi‑
nistraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos at‑
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siliepimas, kuriame išreiškiama pozicija, kad Metodikos 17.4 ir 181.2 papunkčiai atitin‑
ka konstitucinius teisingumo, teisinės valstybės principus, Teisėkūros pagrindų įstatymo
3 straipsnio 2 dalies 2 punkte bei Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio
27 d. Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. X‑736 redakcija, įsigalio‑
jusi 2007 m. sausio 1 d.) 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintą proporcingumo principą, Žemės
ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (2008 m. liepos 1 d. Žemės ūkio ir kaimo
plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. X‑1663 redakcija, įsigaliojusi 2008 m. gruodžio
31 d.) 6 straipsnio 1 ir 3 punktuose įtvirtintus paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kai‑
mo plėtrai teikimo principus.
9. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėjamo‑
je norminėje administracinėje byloje pateikė nuomonę, kuri iš esmės atitinka Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime išdėstytą poziciją.
10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir ŽŪM) atsiliepi‑
me nurodo, kad Metodikos 1 priede detaliai nurodomi kiekvieno atskiro GAAB pa‑
žeidimo mastas, sunkumas ir poveikio trukmė, kaip to reikalauja Reglamentas
(EB) Nr. 73/2009, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 47 straipsnyje nustaty‑
tų taisyklių. Vadovaujantis minėtu straipsniu, Metodikos 5.3 papunktyje aprašytas
pasikartojimo kriterijus.
11. ŽŪM atkreipia dėmesį į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 73/2009 reikalavi‑
mas atsižvelgti į „pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą bei pasikartojimą“, nustatant
sankcijų procentinį dydį, jokiu būdu nereiškia, jog visi šie kriterijai galėtų (turėtų) būti
Agentūros vertinami kiekvieno pareiškėjo atžvilgiu. Metodikoje nustatytas pažeidimų
priskyrimas dėl aplaidumo prie netyčinių arba sąmoningų (tyčinių) ir šių pažeidimų
įvertinimas pagal sunkumą, mastą, pastovumą. Sankcijų už konkretų pažeidimą procen‑
tiniai dydžiai apskaičiuojami pagal vienodus principus, t. y. įvertinus tokių pažeidimų
sunkumą, mastą, pastovumą bei pasikartojimą. Sankcijų dydžio nustatymas atsižvelgiant
į pažeidimą, o ne kiekvieno atskiro pareiškėjo atvejį, ŽŪM nuomone, leidžia užtikrinti
visų pareiškėjų lygiateisiškumą ir sankcijų taikymo skaidrumą. Taigi GAAB reikalavimų
aprašo 7 punkto pažeidimas visiems pareiškėjams yra vertinamas vienodai (mastas ma‑
žas, pažeidimas sunkus, poveikio trukmė nepastovi). GAAB reikalavimų aprašo 7 punkto
pažeidimo pakartotinumas yra vertinamas taip pat, kaip bet kurio kompleksinės paramos
reikalavimo nustatytu pakartotiniu pažeidimo atveju, t. y. įvertinamas taikant Metodikos
13.1 ir 22 punktus. Jei tyčinis pažeidimas nustatomas pakartotinai, pareiškėjui taikoma
sankcija pagal Metodikos 22 punktą – išmokų suma sumažinama 100 proc., o parama
neskiriama ir už kitus kalendorinius metus. Nustačius pakartotinį netyčinį reikalavimo
pažeidimą, už šį pažeidimą nustatytas sankcijos dydis padidinamas tris kartus.
12. ŽŪM pažymi, kad Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 72 straipsnio 1 dalyje nu‑
matytas sumos mažinimas atsižvelgiant į pažeidimo padarymą tyčia atsispindi Metodikos
181 ir 19 punktuose: 181.1 papunkčio taikymo atveju sankcijos dydis apskaičiuojamas
pagal 19 punktą, kuriame ne tik numatyta reglamento reikalaujama 20 proc. sankcija,
bet ir proporcingas diferencijavimas: „išmoka sumažinama 20 proc. ir sankcijos dydis
atitinkamai padidinamas ar sumažinamas įvertinus reikalavimų pažeidimą pagal mas‑
to, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus vadovaujantis šios Metodikos 1, 2 ir 3 prie‑
dais“. Tuo metu nagrinėjamas Metodikos 181.2 papunktis, skirtingai nuo 181.1 papunk‑
čio, į 19 punktą nenukreipia, tačiau, ŽŪM teigimu, net jei taip būtų, tai sankcijos dydis
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181.2 papunktyje nurodytu atveju pasikeistų tik 1 procentiniu punktu (sunkumas įver‑
tinamas kaip sunkus – sankcijos dydis didinamas 1 procentu; mastas įvertinamas kaip
mažas – sankcijos dydis sumažinamas 1 procentu; pastovumas įvertinamas kaip nepasto‑
vus – sankcijos dydis sumažinamas 1 procentu; t. y. 50 proc. + 1 proc. - 1 proc. - 1 proc. =
49 proc.).
13. Taip pat ŽŪM akcentuoja, kad sankcijos už GAAB reikalavimų aprašo 7 punk‑
to pažeidimą yra ne tik 20 ar 50 proc., bet gali būti skiriama ir 3 proc. sankcija: kai plotas,
kuriame nustatytas GAAB reikalavimų aprašo 7 punkto pažeidimas, sudaro ne daugiau
kaip 50 proc., pažeidimas laikomas netyčiniu ir taikomas Metodikos 8 punktas, pagal
kurį už netyčinį reikalavimų pažeidimą nustatoma 3 proc. dydžio sankcija, kuri atitin‑
kamai padidinama ar sumažinama, įvertinus reikalavimų pažeidimą pagal masto, sun‑
kumo ir poveikio trukmės kriterijus vadovaujantis šios Metodikos 1, 2 ir 3 priedais ir
atsižvelgiant į šios Metodikos 9 punkto nuostatas. Be to, ŽŪM nuomone, GAAB reika‑
lavimų aprašo 7 punkto pažeidimo įvertinimas, atsižvelgiant į proporcingumo principą,
Metodikoje yra nustatytas: Metodikoje nustatyti sankcijų dydžiai proporcingai priklauso
nuo 1 ha tenkančių laikomų gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius (SG), skaičiaus.
14. ŽŪM pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – ir EAR), atlikę auditą, yra
pasisakę dėl Metodikoje numatytų sankcijų už GAAB reikalavimų aprašo 7 punkto pa‑
žeidimą. EAR nuomone, tuo metu galiojęs sankcijos taikymo siejimas su deklaruojamu
plotu yra ydingas, „tačiau Audito Rūmų tarnybos sutinka, kad valstybės narės turi visišką
laisvę spręsti dėl to, kokie turėtų būti taikomi į nacionalinę teisę perkeliami neatitikties
GAAB reikalavimams vertinimo kriterijai“. Metodika buvo pakeista ir tokios sąsajos su
plotu nebeliko.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
15. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme buvo pradėtas tyrimas dėl
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D‑306 pa‑
tvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodi‑
kos 17.4 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegužės
21 d.), taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu
Nr. 3D‑306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą tai‑
kymo metodikos 181.2 punkto (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo
Nr. 3D‑291 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) ati‑
tikties konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymo (2012 m. rugsėjo 18 d. įstatymo Nr. XI‑2220 redakcija)
3 straipsnio 2 dalies 2 punkte bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstaty‑
mo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X‑736 redakcija) 3 straipsnio 3 punkte įtvirtin‑
tam proporcingumo principui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo
plėtros įstatymo (2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X‑1663 redakcija) 6 straipsnio 1 ir
3 punktuose įtvirtintiems žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palaikymo ir prie‑
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laidų žemės ūkio veiklos subjektų ir alternatyviosios veiklos subjektų konkurencingoms
veiklos sąlygoms sudarymo principams.
16. Ginčijama Metodikos 17.4 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio
12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) nuostata nustato, kad tyčiniams reikalavimų pažeidi‑
mams priskiriami atvejai, kai pareiškėjo valdoje nustatomas GAAB reikalavimų aprašo
7 punkte nurodytas GAAB reikalavimo pažeidimas, kai plotas, kuriame nustatytas mi‑
nėtas pažeidimas, sudaro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms deklaruo‑
to ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų, nurodytų GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte,
ploto. Jeigu nustačius GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte nurodyto GAAB reikalavimo
pažeidimą plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, sudaro 100 proc. viso tie‑
sioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų ploto, pagal gin‑
čijamą Metodikos 181.2 punkto (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo
Nr. 3D‑291 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) nuos‑
tatą einamaisiais metais parama sumažinama 50 proc.
17. Kaip minėta, Vilniaus apygardos administraciniam teismui kilo abejonės, ar
Metodikos 17.4 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m.
gegužės 21 d.) nuostata ta apimtimi, kuria joje nenumatyta galimybė, nustačius GAAB
7 punkto pažeidimą, tokį pažeidimą priskirti netyčiniam reikalavimų pažeidimui,
bei Metodikos 181.2 punkto (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo
Nr. 3D‑291 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) nuos‑
tata ta apimtimi, kuria joje nenumatyta galimybė, nustačius GAAB 7 punkto pažeidimą
visame tiesioginėms išmokoms deklaruotame ir tinkamame paramai pievų ir ganyklų
plote, atsižvelgti į kaltės formą, pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą, pasikartojimą ir
einamaisiais metais taikyti mažesnį paramos sumažinimo procentą, nei 50 proc., arba ne‑
taikyti paramos sumažinimo, atitinka konstitucinius teisingumo, teisinės valstybės prin‑
cipus, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (2012 m. rugsėjo 18 d. įstaty‑
mo Nr. XI‑2220 redakcija) 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte bei Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X‑736 redakcija) 3 straips‑
nio 3 punkte įtvirtintą proporcingumo principą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, mais‑
to ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X‑1663 redakcija)
6 straipsnio 1 ir 3 punktuose įtvirtintus žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygio palai‑
kymo ir prielaidų žemės ūkio veiklos subjektų ir alternatyviosios veiklos subjektų konku‑
rencingoms veiklos sąlygoms sudarymo principus. Taigi ginčijamų nuostatų teisėtumas
šioje norminėje administracinėje byloje bus vertinamas būtent šiuo aspektu.
IV.
18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog
konstituciniai teisingumo ir proporcingumo principai yra neatsiejami nuo konstituci‑
nio teisinės valstybės principo, yra konstitucinio teisinės valstybės principo elementai.
Konstitucinis Teismas nuosekliai konstatuoja, jog konstitucinis teisinės valstybės princi‑
pas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: tei‑
sėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; <...> įstatymuo‑
se ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas,
neprieštaringas, <...> turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna;
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nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus, privalu paisyti pro‑
tingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės
priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisė‑
tiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra),
jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, o jeigu šios
teisinės priemonės susijusios su sankcijomis už teisės pažeidimą, tai minėtos sankci‑
jos turi būti proporcingos padarytam teisės pažeidimui (Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai).
19. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip pat yra konstatavęs, kad teisingu‑
mas yra vienas pagrindinių teisės, kaip socialinių santykių reguliavimo priemonės, tikslų.
Jis yra vienas svarbiausių moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų. Jis gali būti
įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir sa‑
vivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos (Konstitucinio Teismo
2003 m. gruodžio 3 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai).
20. Pareiga viešojo administravimo subjektams savo veikloje vadovautis propor‑
cingumo principu įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. Šio
įstatymo 3 straipsnio 3 punkte buvo įtvirtinta, jog proporcingumo principas reiškia, kad
administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir
pagrįstus administravimo tikslus.
21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog Žemės ūkio ministerija, turėdama įgaliojimus nustatyti sankcijų dėl kompleksinės
paramos reikalavimų nesilaikymo žemės ūkio veiklos subjektams, pateikusiems paraišką
gauti tiesiogines išmokas ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų pro‑
gramos priemones, taikymo tvarką, šiuos įgaliojimus galėjo įgyvendinti tik laikydamasi
tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia (be
kita ko) konstitucinių teisingumo ir proporcingumo principų.
22. Vertindama ginčijamas Metodikos 17.4 punkto (redakcija, galiojusi nuo
2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) bei Metodikos 181.2 punkto (žemės
ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291 redakcija, galiojusi nuo
2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija pir‑
miausia pažymi, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 3D‑306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pa‑
žeidimą taikymo metodikos (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. balan‑
džio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291 redakcija) preambulėje nurodoma, jog Metodika tvirti‑
nama vadovaujantis tam tikrais preambulėje išvardintais Europos Sąjungos reglamentais.
Atsižvelgus į tų reglamentų turinį, konstatuotina, kad Metodika nustato detalų reguliavi‑
mą, kuriuo įgyvendinamos tuose reglamentuose įtvirtintos tam tikros bendresnio pobū‑
džio taisyklės. Šių argumentų pagrindu išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad verti‑
nant ginčijamas Metodikos nuostatas, tikslinga atsižvelgti į nagrinėjamu atveju aktualias
tų reglamentų nuostatas ir jų aiškinimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir
Teisingumo Teismas, ESTT) praktikoje.
23. Metodikos preambulėje nurodyto Reglamento (EB) Nr. 73/2009 24 straips‑
nyje įtvirtinamos išsamios išmokų sumažinimo ir neskyrimo taisyklės, kai nesilaikoma
kompleksinio paramos susiejimo taisyklių, diferencijuojant išmokų mažinimą atsižvel‑
giant į aplaidumo, pasikartojančio pažeidimo bei tyčinio pažeidimo atvejus. Reglamento
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(EB) Nr. 1122/2009 preambulės 75 konstatuojamojoje dalyje aiškiai atskleidžiama ES tei‑
sės aktų leidėjo intencija išmokų mažinimą ir neskyrimą nustatyti laikantis proporcin‑
gumo principo ir atsižvelgiant į konkrečias problemas, susijusias su force majeure (ne‑
nugalimų aplinkybių) atvejais, taip pat išskirtinėmis ir natūraliomis aplinkybėmis. Šioje
nuostatoje taip pat pažymima, kad, nesilaikant kompleksinio paramos susiejimo įparei‑
gojimų, išmokos turėtų būti mažinamos arba jas skirti turėtų būti atsisakoma laipsniš‑
kai, t. y. atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, numatant galimybę tam tikrą laikotarpį pa‑
ramos visiškai neskirti pagal vieną ar kelias paramos schemas ir tik jei ūkininkas veikė
aplaidžiai arba tyčia. Mažinant išmokas arba jų neskiriant turėtų būti atsižvelgta į skir‑
tingų paramos schemų ypatumus tinkamumo kriterijų požiūriu. Atitinkamai, šio regla‑
mento 71 straipsnis įtvirtina išmokų sumažinimo už aplaidumą taisykles, o 72 straipsnis
yra skirtas reglamentuoti išmokų sumažinimo ir jų neskyrimo už tyčinius reikalavimų
pažeidimus klausimą.
24. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad nei Reglamente (EB) Nr. 73/2009, nei
Reglamente (EB) Nr. 1122/2009, nei kituose Metodikos preambulėje nurodytuose regla‑
mentuose nėra pateikiamos aplaidumo ar tyčinio reikalavimų pažeidimo sąvokos. Nors
Europos Komisija buvo raginama „skatinti nuoseklesnį baudų taikymą ES lygmeniu
toliau tikslindama <...> ir tyčios sąvokas“, ši institucija nurodo, kad teisės aktais jau nu‑
statyta sankcijų apskaičiavimo sistema: joje apibrėžtas pažeidimo sunkumas, mastas ir
pastovumas, taip pat pirmo pažeidimo atveju, pasikartojančio pažeidimo ir tyčinio pa‑
žeidimo atveju taikomas sankcijos procentinis dydis. Taigi, Europos Komisijos teigimu,
suderintas pagrindas jau yra, o dėl tyčinio reikalavimų nesilaikymo sąvokos išaiškinimo
ši institucija pateikia nuorodą į 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimą
byloje A. M. van der Ham ir A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren prieš College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, C‑396/12, EU:C:2014:98 (žr. 2016 m. Europos
Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 26 „Padidinti kompleksinės paramos veiksmingu‑
mą ir padaryti ją paprastesnę tebėra didelė problema“, p. 35, 50 <http://www.eca.europa.
eu/Lists/News/NEWS1610_27/SR_CROSS_COMPLIANCE_LT.pdf>).
25. Minėtoje byloje Teisingumo Teismas, aiškindamas 2004 m. balandžio 21 d.
Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos
susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų
2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrą‑
sias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatan‑
čiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL, 2004 m.
specialusis leidimas, 3 skyrius, 44 tomas, p. 243) (toliau – ir Reglamentas Nr. 796/2004),
2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2007 p. 1) ir 2006 m.
gruodžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1975/2006, nustatančio išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio para‑
mos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis
(OL L 368, p. 74) (toliau – ir Reglamentas Nr. 1975/2006), nuostatas, nurodė, kad sąvoka
„tyčinis įsipareigojimų nesilaikymas“ turi būti aiškinama autonomiškai ir vienodai, atsi‑
žvelgiant į jos įprastą prasmę, minėtų reglamentų nuostatų kontekstą ir teisės aktais, ku‑
riame jos įtvirtintos, siekiamą tikslą. Tyčinis kompleksinio paramos susiejimo taisyklių
pažeidimas, Teisingumo Teismo teigimu, grindžiamas, pirma, objektyviu elementu, t. y.
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šių taisyklių nesilaikymu, ir, antra, subjektyviu elementu. Kalbėdamas apie antrąjį ele‑
mentą, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad paramos gavėjas savo elgesiu gali sąmonin‑
gai nesilaikyti kompleksinio paramos susiejimo taisyklių, arba, nesiekdamas tokio tikslo,
vis dėlto gali sutikti su galimybe, jog toks nesilaikymas gali atsirasti. Dėl sąvokos „tyčia“
konteksto buvo pažymėta, kad Reglamento Nr. 796/2004 67 straipsnio 1 dalyje Sąjungos
teisės aktų leidėjas, be kita ko, numato galimybę ir sugriežtinti, ir sušvelninti sankcijas
už tyčią, todėl ši nuostata apima tam tikrą paramos gavėjo tyčios atvejų įvairovę. Taigi
sąvoka „tyčinis įsipareigojimų nesilaikymas“, kaip ji suprantama pagal Reglamento
Nr. 796/2004 67 straipsnio 1 dalį ir Reglamento Nr. 1975/2006 23 straipsnį, turi būti aiš‑
kinama taip, kad pagal ją reikalaujama, jog kompleksinio paramos susiejimo taisykles pa‑
žeistų paramos gavėjas, kuris sąmoningai nesilaiko tokių taisyklių arba, nesiekdamas to‑
kio tikslo, sutinka su galimybe, jog toks nesilaikymas gali atsirasti (2014 m. vasario 27 d.
ESTT sprendimas byloje A. M. van der Ham ir A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren
prieš College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, C‑396/12, EU:C:2014:98,
30–37 punktai).
26. Išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, pažymi, kad Reglamentą Nr. 796/2004,
kurio nuostatas minėtoje byloje Teisingumo Teismas aiškino apibrėždamas tyčinio įsipa‑
reigojimų nesilaikymo sąvoką, panaikino Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo vado‑
vaujantis buvo patvirtinta Metodika. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pabrė‑
žia minėto Teisingumo Teismo išaiškinimo svarbą ir aktualumą nagrinėjamos norminės
administracinės bylos kontekste.
27. Atkreiptinas dėmesys, kad Metodikos 2.10 punktas taip pat įtvirtina tyčinio
reikalavimų pažeidimo sąvoką, ją apibrėždamas kaip pareiškėjo veiką siekiant neteisėtai
gauti paramą, kai jis sąmoningai neužtikrina net būtinosios žemės ūkio naudmenų prie‑
žiūros arba daro žalą aplinkai, kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų gerovei ir sveikatai;
pakartotinis netyčinis reikalavimų pažeidimas Metodikoje nustatytu atveju ir tvarka taip
pat laikomas tyčiniu reikalavimų pažeidimu.
28. Kita vertus, Metodikos 17.4 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio
12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) nuostata GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte nurody‑
to GAAB reikalavimo pažeidimą, kai plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, su‑
daro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai
pievų ir ganyklų, nurodytų GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte, ploto, automatiškai pri‑
skiria tyčiniam reikalavimų pažeidimui, o jeigu toks plotas sudaro 100 proc. viso tiesio‑
ginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų ploto, tai Metodikos
181.2 punkto (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291 redak‑
cija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) nuostata įtvirtina vie‑
nintelį paramos sumažinimo dydį – 50 proc. Kitaip tariant, nei minėtos, nei kurios ki‑
tos Metodikos nuostatos aptariamo pažeidimo atveju nenustato galimybės atsižvelgti į
kiekvieno konkretaus pažeidimo priežastis, neįtvirtina diskrecijos vertinti Metodikos
2.10 punkte apibrėžto tyčinio reikalavimų pažeidimo sąvokos sąmoningumo elemento
egzistavimo klausimo, taip pat nesuteikia galimybės pažeidėjui paneigti šioje teisės nor‑
moje a priori (iš anksto) įtvirtintos tyčinės reikalavimų pažeidimo formos prezumpcijos.
29. Pastaruoju aspektu išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Teisingumo
Teismas, pažymėjęs, jog nei Reglamente Nr. 796/2004, nei Reglamente Nr. 1975/2006
nenumatyta įgyvendinimo taisyklių, kaip turi būti įrodoma, jog kompleksinio paramos
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susiejimo reikalavimų buvo nesilaikyta tyčia, darė išvadą, kad šių taisyklių kriterijai turi
būti nustatyti nacionalinėje teisėje, todėl valstybės narės gali numatyti nuostatas, lei‑
džiančias konstatuoti kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų pažeidimo tyčinį po‑
būdį. Tačiau kartu Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad jei valstybės narės šiuo tikslu
pasirinktam kriterijui suteikiama didelė įrodomoji galia, ši valstybė vis dėlto turėtų para‑
mos gavėjui suteikti galimybę įrodyti, jog jo elgesys nebuvo tyčinis (2014 m. vasario 27 d.
ESTT sprendimas byloje A. M. van der Ham ir A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren
prieš College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, C‑396/12, EU:C:2014:98,
39–41 punktai).
30. Įvertinusi nurodytą Teisingumo Teismo išaiškinimą bei šioje norminėje admi‑
nistracinėje byloje ginčijamo teisinio reguliavimo esmę, išplėstinė teisėjų kolegija daro
išvadą, jog sankcijų dėl kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymo žemės ūkio
veiklos subjektams, pateikusiems paraišką gauti tiesiogines išmokas ir paramą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, taikymo tvarka turi ap‑
imti galimybę paramos gavėjui įrodyti, jog jo elgesys nebuvo tyčinis.
31. Tuo metu iš ginčijamo teisinio reguliavimo, nustatyto Metodikoje, matyti, jog
nesuteikiant galimybės pažeidėjui ginčyti teisės normoje a priori įtvirtintos tyčinės rei‑
kalavimų pažeidimo formos prezumpcijos, institucija, įgaliota taikyti nurodytą paramos
sumažinimą, neturi galimybės individualizuoti, pritaikyti konkrečiu atveju adekvačią bei
teisingą poveikio priemonę, atsižvelgdama į konkretaus atvejo, kai pažeidžiamas GAAB
reikalavimų 7 punktas, aplinkybių visumą, inter alia priežastis, dėl kurių pažeidimas
buvo padarytas, taigi, be kita ko, įvertinti, ar jis išties atitinka Metodikos 2.10 punkte
įtvirtintą tyčinio reikalavimų pažeidimo sąvoką. Šių argumentų pagrindu išplėstinė tei‑
sėjų kolegija konstatuoja, jog galimos situacijos, kai Metodikos 17.4 punkto (redakcija,
galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) ir 181.2 punkto (že‑
mės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291 redakcija, galiojusi nuo
2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) nuostatose įtvirtintos griežtai apibrėžtos
(t. y. negalimos diferencijuoti) poveikio priemonės taikymas, neatsižvelgiant į konkrečiu
atveju reikšmingų aplinkybių visumą, būtų pernelyg griežta poveikio priemonė, dėl to
neproporcinga ir, atitinkamai, neteisinga. Taigi toks nustatytas teisinis reguliavimas pri‑
pažintinas prieštaraujančiu konstituciniams teisingumo ir proporcingumo principams,
taigi ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
32. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D‑306
patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo meto‑
dikos 17.4 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegu‑
žės 21 d.) ta apimtimi, kuria jame nenumatyta galimybė, nustačius Žemės ūkio naud‑
menų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 „Dėl Žemės
ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtini‑
mo“, 7 punkto pažeidimą, paramos gavėjui įrodyti, jog jo elgesys nebuvo tyčinis, taip pat
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D‑306 pa‑
tvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos
181.2 punktas (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D‑291 redak‑
cija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) ta apimtimi, kuria jame
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nenumatyta galimybė, nustačius Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosau‑
gos būklės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės
ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 punkto pažeidimą visame
tiesioginėms išmokoms deklaruotame ir tinkamame paramai pievų ir ganyklų plote, at‑
sižvelgti į kaltės formą ir einamaisiais metais taikyti mažesnį paramos sumažinimo pro‑
centą, nei 50 proc., arba netaikyti paramos sumažinimo, prieštarauja konstituciniams tei‑
sinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo principams.
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 žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 3D‑306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidi‑
mą taikymo metodikos 17.4 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki
2015 m. gegužės 21 d.) ta apimtimi, kuria jame nenumatyta galimybė, nustačius Žemės
ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo, patvirtin‑
to Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327
„Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apra‑
šo patvirtinimo“, 7 punkto pažeidimą, paramos gavėjui įrodyti, jog jo elgesys nebuvo
tyčinis, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsaky‑
mu Nr. 3D‑306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą
taikymo metodikos 181.2 punktas (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsaky‑
mo Nr. 3D‑291 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.)
ta apimtimi, kuria jame nenumatyta galimybė, nustačius Žemės ūkio naudmenų geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D‑327 „Dėl Žemės ūkio naud‑
menų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 punkto
pažeidimą visame tiesioginėms išmokoms deklaruotame ir tinkamame paramai pievų ir
ganyklų plote, atsižvelgti į kaltės formą ir einamaisiais metais taikyti mažesnį paramos
sumažinimo procentą, nei 50 proc., arba netaikyti paramos sumažinimo, prieštarauja
konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo principams.
Spendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.2. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m.
rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1‑499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 3.2 punkto (2014 m. vasario 4 d.
įsakymo Nr. A1‑61 redakcija) teisėtumo
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendama jai pavestus įgaliojimus pa‑
tvirtinti Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apra‑
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šą, inter alia nustatyti darbo priemonių apibrėžimą, turi paisyti iš Konstitucijos, taip pat
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo kylančių reikalavimų nustatyti aiškius ir kons‑
tituciškai pagrįstus kriterijus bei nesudaryti nepagrįstų kliūčių socialinei paramai darbo
vietų steigimui gauti. Teisėkūros subjektas, reguliuodamas visuomeninius santykius, su‑
sijusius su darbingo amžiaus neįgaliųjų papildomu rėmimu darbo rinkoje, privalo paisy‑
ti inter alia reikalavimo parinkti tik proporcingas teisines priemones ir nevaržyti asmens
teisių ir laisvių labiau negu reikia tikslams pasiekti (užtikrinti tinkamą (sąžiningą) viešųjų
ir privačių interesų pusiausvyrą) (43 punktas).
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apra‑
šo (toliau – Tvarkos aprašas) 3.2 punkto apibrėžimu prie darbo priemonių nepriskiriant
lengvųjų automobilių ir tokį nepriskyrimą motyvuojant siekiu racionaliai naudoti vals‑
tybės lėšas, neįgaliųjų teisės yra varžomos akivaizdžiai labiau negu reikia minėtam tiks‑
lui pasiekti. Tvarkos aprašo 3.2 punkte numatytas apribojimas vertintinas kaip nebūtina
priemonė nurodytam tikslui įgyvendinti ir kaip pernelyg varžantis neįgaliųjų teisę gauti
socialinę paramą nedarbo atveju pasinaudojant aktyvios darbo rinkos politikos prie‑
mone – parama darbo vietai steigti. Tvarkos aprašo 3.2 punkto reguliavimu prie darbo
priemonių nepriskiriant lengvųjų automobilių neįgaliesiems nustatomas apribojimas,
neproporcingai apsunkinantis sąlygas veiklai visose gyvenimo srityse ir galimybę naudo‑
tis ištekliais, inter alia socialinės apsaugos nedarbo atveju srityje pasinaudojant aktyvios
darbo rinkos politikos priemone – parama darbo vietai steigti, dėl to toks reguliavimas yra
nesuderinamas su Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punk‑
te įtvirtintu prieinamumo principu (52 punktas).
Administracinė byla Nr. I‑3‑502/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑66‑3‑00018‑2016‑6
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 7.8

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. kovo 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan‑
ti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas),
Dainiaus Raižio, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Gretai Kapačinskaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovėms Ingridai Kliukienei, Kristinai Ščerbickaitei ir Daivai Zabarauskienei,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę adminis‑
tracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu
Nr. A1‑499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų
ir tvarkos aprašo 3.2 punktas (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 4 d.
įsakymo Nr. A1‑61 redakcija) tiek, kiek jame nenumatyta prie darbo priemonių priskirti
neįgalių asmenų darbo procese naudojamų ir jų poreikiams pagal negalios pobūdį pritai‑
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kytų transporto priemonių, taip pat lengvųjų automobilių, atitinka Lietuvos Respublikos
užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktą (2010 m. birželio 4 d. įstaty‑
mo Nr. XI‑879 redakcija) ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įsta‑
tymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą prieinamumo principą, 7 punkte įtvirtintą
neįgalumo kompensavimo principą ir 11 punkte įtvirtintą skirtingų poreikių tenkinimo
principą (2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX‑2228 redakcija).
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieš‑
kovo Klaipėdos teritorinės darbo biržos ieškinį (toliau – ir ieškovas, Darbo birža) atsa‑
kovui E. K. dėl 8 572,75 Eur (29 600 Lt) išmokėtos subsidijos darbo vietai sau įsteigti,
5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo negrąžintos išlaidų, susijusių su profesiniu mo‑
kymu atsakovui, sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško
įvykdymo priteisimo, 2016 m. liepos 28 d. nutartimi, kurią patikslino, nutarė kreiptis į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos so‑
cialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1‑499 patvir‑
tinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo
(toliau – ir Tvarkos aprašas) 3.2 punktas (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
vasario 4 d. įsakymo Nr. A1‑61 redakcija) tiek, kiek jame nenumatyta prie darbo priemo‑
nių priskirti neįgalių asmenų darbo procese naudojamų ir jų poreikiams pagal negalios
pobūdį pritaikytų transporto priemonių, taip pat lengvųjų automobilių, atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktą (2010 m. birže‑
lio 4 d. įstatymo Nr. XI‑879 redakcija) ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės inte‑
gracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą prieinamumo principą, 7 punk‑
te įtvirtintą neįgalumo kompensavimo principą ir 11 punkte įtvirtintą skirtingų poreikių
tenkinimo principą (2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX‑2228 redakcija).
2. Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamoje individualioje by‑
loje kilo ginčas dėl 2013 m. gegužės 10 d. Darbo biržos ir atsakovo E. K. sudarytos sa‑
varankiško užimtumo rėmimo sutarties Nr. SUR‑3‑13 sąlygų įvykdymo. Atsakovas E. K.
sudarytos sutarties pagrindu turėjo įsteigti darbo vietą sau iki 2014 m. vasario 28 d.
bei vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Ieškovas Darbo birža šiam tikslui skyrė
39 509,23 Lt subsidiją, pervedė 29 600 Lt sumą, likusią lėšų sumą (9 909,23 Lt) įsiparei‑
gojo pervesti pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir patei‑
kus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis. E. K. laikotarpiu
nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2014 m. vasario mėn. numatytoms veikloms įgyvendinti
panaudojo 27 701,98 Lt skirtos subsidijos. Terminas įsteigti darbo vietą atidėtas keletą
kartų, nukeliant jį iki 2014 m. kovo 10 d., 2014 m. balandžio 9 d., 2014 m. birželio 3 d.
Atsakovas E. K. pateiktoje 2013 m. balandžio 30 d. patikslintoje paraiškoje savarankiš‑
kam užimtumui remti nurodė, kad darbo funkcijoms atlikti pasirinko krovininio tipo
automobilį (N klasės), bei pridėjo tokio tipo automobilio preliminarų pasiūlymą. Pagal
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pateiktą paraišką ir patikslintą paraišką liko neįgyvendintos šios veiklos – krovininio au‑
tomobilio įsigijimas ir už subsidijos lėšas įsigyto ilgalaikio turto draudimas. Darbo biržos
teigimu, E. K. neįvykdė visų savo sutartinių įsipareigojimų ir dėl to, nepasirašius darbo
vietos steigimo akto, atsakovas E. K. privalo ieškovui Darbo biržai grąžinti gautas subsi‑
dijos lėšas. Atsakovas E. K. paaiškino, kad dėl sveikatos problemų nebegali vairuoti kro‑
vininio automobilio.
3. Klaipėdos apygardos teismas išdėstė, jog individualioje byloje darbo priemo‑
nių panaudojimas darbo vietoje neatitiko paraiškoje nurodytų darbo priemonių, t. y.
neįsigytas krovininis automobilis, ilgalaikis turtas neapdraustas maksimaliu atkuriamo‑
sios vertės draudimu, todėl darbo vietos steigimo aktas nebuvo pasirašytas. E. K. nuo
2014 m. kovo 5 d. pripažintas nedarbingu 80 proc., t. y. atsakovui nustatytas 20 proc.
darbingumas (iki tol atsakovo darbingumo lygis buvo 25 proc.), nuo 2014 m. kovo 5 d.
atsakovui nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis. Iš 2014 m. rugpjūčio
6 d. medicininio pažymėjimo matyti, kad pagal savo sveikatos būklę atsakovas neturi
galimybės vairuoti krovininį automobilį, gali vairuoti su apribojimais tik B kategorijos
transporto priemones.
4. Neįgaliems asmenims pagal Tvarkos apraše įtvirtintą tvarką nėra subsidijuoja‑
mos darbo procese naudojamos ir jų poreikiams pagal negalios pobūdį pritaikytos trans‑
porto priemonės (taip pat lengvieji automobiliai). Tvarkos apraše nustatytas ribojimas
siekiant gauti paramą subsidijuojant kaip darbo priemonę naudoti lengvąjį automobilį,
tačiau nurodytas ribojimas neįgaliam asmeniui, kuriam dėl sveikatos sutrikimų nėra lei‑
džiama vairuoti krovininį automobilį, iš esmės užkerta kelią išlikti darbo rinkoje, kaip tai
nustato Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Individualioje by‑
loje sprendžiamas klausimas, ar E. K., neįsigydamas transporto priemonės – krovininio
automobilio, pažeidė Tvarkos aprašo 3.2 punktą, nustatantį, kad darbo priemonės – tai
darbo procese naudojamos transporto priemonės (išskyrus lengvuosius automobilius, tu‑
rinčius mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui). Dėl nuro‑
dyto teisinio reglamentavimo yra pagrindas manyti, kad neįgalaus asmens darbo priemo‑
nių apibrėžimas, darbo priemonėmis nelaikant lengvųjų automobilių, iš esmės neatitinka
Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinto reikalavimo valsty‑
bei sudaryti neįgaliesiems specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje.
5. Individualioje byloje nagrinėjamu atveju E. K. dėl sveikatos būklės neturi teisės
vairuoti krovininio automobilio, jis darbinėje veikloje galėtų naudoti tik lengvąjį automo‑
bilį, todėl valstybė, įtvirtindama darbo priemonių ratą, darbo priemonėmis nelaikydama
lengvųjų automobilių, iš esmės nesudaro sąlygų neįgaliam asmeniui išlikti darbo rinkoje
(Užimtumo rėmimo įstatymo 25 str. 1 d. 3 p.), diskriminuoja neįgalų asmenį dėl jo neį‑
galumo, neužtikrina tinkamo sąlygų pritaikymo, dėl to neįgalus asmuo patiria nepropor‑
cingą naštą, yra ribojama jo teisė dirbti lygiai su kitais asmenimis, gyventi oriai ir save
išlaikyti. 2007 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 27 straipsnio
1 dalis nustato, kad konvencijos šalys pripažįsta neįgaliųjų teisę į darbą lygiai su kitais
asmenimis; konvencijos šalys užtikrina ir skatina įgyvendinti teisę į darbą užtikrinda‑
mos, kad neįgaliesiems darbo vietoje būtų tinkamai pritaikytos sąlygos. Tvarkos aprašo
3.2 punkte įtvirtintas darbo priemonių apibrėžimas, prie darbo priemonių nepriskiriant
neįgalių asmenų darbo procese naudojamų ir jų poreikiams pagal negalios pobūdį pri‑
taikytų transporto priemonių, taip pat lengvųjų automobilių, neužtikrina tinkamo sąlygų
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pritaikymo, taip neįgalus asmuo negali išlikti darbo rinkoje ir iš esmės turėtų tapti valsty‑
bės išlaikomas.
6. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad neį‑
galiųjų socialinė integracija organizuojama vadovaujantis prieinamumo (6 p.), neįgalumo
kompensavimo (7 p.) ir skirtingų poreikių tenkinimo (11 p.) principais. Prieinamumas
yra pirminė dalyvavimo socialiniame ir ekonominiame gyvenime sąlyga. Pareiškėjas iš‑
dėsto Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnio 1 dalies nuostatas ir pa‑
žymi, kad Tvarkos aprašo 3.2 punkto dalis, kuri nustato, kad darbo priemonės – darbo
procese naudojamos transporto priemonės (išskyrus lengvuosius automobilius, turinčius
mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui), iš esmės neuž‑
tikrina Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinto prieinamumo
principo, nes neįgaliam asmeniui neleidžiant darbinėje veikloje naudoti lengvąjį automo‑
bilį užkertama galimybė vykdyti darbinę veiklą ir gauti iš valstybės subsidiją pagal sava‑
rankiško užimtumo rėmimo sutartį tam, kad būtų sukurta darbo vieta sau ir būtų galima
taip save išlaikyti. Neįgalumo kompensavimo principas reiškia ne tik materialinę para‑
mą, bet ir priemones, kurių dėka asmeniui sudaromos sąlygos integruotis į visuomenę.
Ginčijama Tvarkos aprašo 3.2 punkto dalis užkerta asmeniui kelią integruotis į visuome‑
nę, vykdyti darbinę veiklą ir gauti iš valstybės subsidiją pagal savarankiško užimtumo rė‑
mimo sutartį turint tikslą sukurti sau darbo vietą, gauti pajamas iš savo darbinės veiklos
ir save išlaikyti. Skirtingų poreikių tenkinimo principas įpareigoja teikiant paramą atsi‑
žvelgti į skirtingus neįgaliųjų poreikius, todėl nagrinėjamu atveju darbo priemone nelai‑
kant lengvojo automobilio, kai kitokios transporto priemonės neįgalus asmuo dėl savo
sveikatos būklės vairuoti negali, neatsižvelgiama į neįgalaus asmens poreikius.
II.
7. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi‑
nistraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atsiliepimas.
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prašo Tvarkos apra‑
šo 3.2 punktą pripažinti teisėtu ir nurodo, kad Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio
1 dalies 3 punkte yra reglamentuota remiamojo įdarbinimo priemonė – įdarbinimas sub‑
sidijuojant, o Tvarkos aprašo 3.2 punkte nustatyta darbo priemonių sąvoka yra siejama ne
su remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimu, kai valstybės pagalba yra teikiama
kompensuojant dalį darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo
privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, bet su parama darbo vietoms steigti,
kompensuojant dalį išlaidų darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms įsigyti,
patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, remontui ir mokymui, kai steigiamai darbo vietai
reikia profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos. Atsakovas pažymi, kad neįgaliesiems nėra
apribojamos galimybės efektyviai dalyvauti valstybės remiamame savarankiško užimtumo
rėmimo procese ir vykdyti darbinę veiklą. Priešingai, įstatymų leidėjas jau taiko išlygą ne‑
įgaliesiems. Pagal Užimtumo rėmimo įstatymo 32 straipsnio 4 dalį neįgaliesiems, steigian‑
tiems sau darbo vietą, nėra taikomas reikalavimas apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus
darbo vietoms įsteigti (pritaikyti prie neįgaliųjų negalios) reikalingų lėšų, t. y. visos sau dar‑
bo vietos steigimo išlaidos gali būti apmokamos iš valstybės lėšų.
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9. Neįgaliųjų užimtumui skatinti organizuojamos ir kitos Užimtumo rėmimo
įstatyme nustatytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, sudarančios galimy‑
bes vykdyti darbinę veiklą: bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus
darbuotojų profesinis mokymas (Užimtumo rėmimo įstatymo 23 str.); darbo įgūdžių
įgijimo rėmimas (Užimtumo rėmimo įstatymo 26 str.); darbo įgūdžių įgijimo sutar‑
tis (Užimtumo rėmimo įstatymo 261 str.); darbo rotacija (Užimtumo rėmimo įstatymo
27 str.); viešieji darbai (Užimtumo rėmimo įstatymo 28 str.); bedarbių teritorinio judu‑
mo rėmimas (Užimtumo rėmimo įstatymo 33 str.). Neįgalusis, steigdamas sau darbo
vietą, turi teisę, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 3.2 punkte apibrėžta darbo priemonių
sąvoka, įsigyti darbo procese naudojamas transporto priemones (išskyrus lengvuosius
automobilius, turinčius mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vai‑
ruotojui) ir darbo įrenginius (mašinas, įrenginius, aparatus, prietaisus, įrankius, įtaisus
ar kitus reikmenis, būtinus darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtus ilgalai‑
kiam materialiajam turtui. Darbo priemonėms įsigyti asmeniui yra mokama subsidija
darbo vietoms steigti. Nepagrįstas yra teiginys, kad be pagal negalios pobūdį pritaikyto
lengvojo automobilio negalėtų būti įsteigta darbo vieta neįgaliajam, tuo labiau, kai yra
galimybės pasirinkti įvairias alternatyvas lengvojo automobilio naudojimui darbo proce‑
se, pavyzdžiui, naudotis įmonių, teikiančių pervežimo paslaugas, paslaugomis ir panašiai.
Subsidijuoti lengvąjį automobilį nėra tikslinga, nes lengvasis automobilis, akivaizdu, kad
galės būti naudojamas ne tik darbo procese, bet ir asmeniniams tikslams, todėl valsty‑
bės lėšos nebūtų naudojamos racionaliai ir taupiai. Darbo priemonėms priskiriant len‑
gvuosius automobilius, kyla rizika, jog subsidijos gavėjų įsigyti lengvieji automobiliai gali
būti naudojami ne pagal paraiškoje nurodytą paskirtį, gali būti įsigyjami subsidijų gavė‑
jų asmeniniams poreikiams tenkinti, o ne pagrindinėms steigiamos darbo vietos funk‑
cijoms užtikrinti. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 3 punktą, valstybės turtas (įskaitant
ir piniginius išteklius) turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovau‑
jantis racionalumo principu. Ginčijama Tvarkos aprašo 3.2 punkto dalis neprieštarauja
Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktui ir kitoms Užimtumo rėmi‑
mo įstatymo nuostatoms.
10. Laikantis neįgalumo kompensavimo principo, taikomos priemonės yra ne tik
materialinio, bet ir nematerialinio pobūdžio, be to, vadovaujantis skirtingų poreikių ten‑
kinimo principu, atsižvelgiama į skirtingus neįgaliųjų poreikius. Be tiesioginės piniginės
formos, yra taikomos ir tokios formos kaip transporto, gydymo, vaistų, ortopedinių prie‑
monių, techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems įsigijimo, būsto pritaikymo ir kt. ga‑
rantijos bei lengvatos, kurių dėka asmeniui sudaromos sąlygos integruotis į visuomenę.
Siekiant užtikrinti prieinamumo principo įgyvendinimą, neįgalieji valstybės biudžeto lėšo‑
mis yra aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, jiems pritaikomas būstas ir gyvena‑
moji aplinka, viešieji pastatai (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 ir 25 str.).
11. Įstatymų leidėjas neįgaliesiems jau yra numatęs lengvųjų automobilių įsigijimo
ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (Lietuvos Respublikos transporto len‑
gvatų įstatymo 7 str.). Atsižvelgiant į tai, kad Transporto lengvatų įstatymas nustato teisę
neįgaliajam įsigyti pagal negalios pobūdį pritaikytą lengvąjį automobilį, Tvarkos apraše
nėra tikslinga dar kartą nustatyti teisę neįgaliajam įsigyti lengvąjį automobilį. Tuo atve‑
ju, jei Tvarkos apraše būtų įtvirtinta nuostata, leidžianti neįgaliesiems subsidijuoti len‑
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gvuosius automobilius, tai neįgalusis vienu metu galėtų turėti iš valstybės biudžeto lėšų
įsigytus du lengvuosius automobilius, pritaikytus pagal jo poreikius. Taip būtų pažeistas
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvir‑
tintas racionalumo principas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) yra pažymėjęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – ir
Konstitucija) nesaugo ir negina tokių asmens įgytų teisių, kurios savo turiniu yra privi‑
legijos; privilegijų gynimas ir apsauga reikštų, kad yra pažeidžiami konstituciniai asme‑
nų lygiateisiškumo, teisingumo principai, Konstitucijoje įtvirtintas darnios visuomenės
imperatyvas, taigi ir konstitucinis teisinės valstybės principas (Konstitucinio Teismo
2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas, 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
12. Valstybė socialines garantijas teikia ir užtikrina pagal savo finansines išgales.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad socialinio solidarumo principas pi‑
lietinėje visuomenėje nepaneigia asmeninės atsakomybės už savo likimą, todėl socialinės
apsaugos teisinis reguliavimas turi būti toks, kad būtų sudarytos prielaidos ir paskatos
kiekvienam visuomenės nariui pačiam pasirūpinti savo gerove, o ne pasikliauti vien vals‑
tybės laiduojama socialine apsauga. Taigi, atsižvelgiant į skirtingus neįgaliųjų poreikius,
siekiant kompensuoti skirtingas neįgalumo pasekmes, yra taikomos įvairios kompensavi‑
mo formos ir priemonės, todėl ginčijama Tvarkos aprašo 3.2 punkto dalis neprieštarauja
neįgalumo kompensavimo, skirtingų poreikių tenkinimo, prieinamumo principams, nes
tokios transporto priemonės pagal savo tikslinę paskirtį yra asmeninio naudojimo, o ne
darbo priemonė.
13. Klaipėdos teritorinė darbo birža pateikė nuomonę, kurioje išdėsto abejonę dėl
Klaipėdos apygardos teismo prašymo tikslingumo nagrinėjamos bylos atveju.
14. Klaipėdos teritorinė darbo birža nurodo, kad Užimtumo rėmimo įstatymo
25 straipsnis reglamentuoja įdarbinimą subsidijuojant, t. y. remiamo įdarbinimo ak‑
tyvios darbo rinkos priemonę (Užimtumo rėmimo įstatymo 22 str. 2 p.), kuri yra visiš‑
kai nesusijusi su individualioje byloje nagrinėjamu ginču. Tarp individualios bylos šalių
buvo sudaryta sutartis dėl kitos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, numatytos
Užimtumo rėmimo įstatymo 22 straipsnio 3 punkte (parama darbo vietoms steigti), kuri
detalizuota Užimtumo rėmimo įstatymo 29 ir 32 straipsniuose. Ši priemonė taikoma tik
tam tikros grupės asmenims, t. y. ja gali pasinaudoti tik konkrečiai įstatyme numatyti as‑
menys, tarp kurių išskirti neįgalieji, kaip papildomai remiama grupė, ir jie turi didesnes
galimybes naudotis šia priemone ir taip integruotis į darbo rinką. Darbo birža išdėsto,
kokiais atvejais pagal Užimtumo rėmimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 3 punktą mo‑
kama subsidija darbo vietai steigti. Atsižvelgiant į neįgaliųjų teisių apsaugą, valstybė
imasi kompleksinių paramos neįgaliesiems priemonių, todėl reikėtų įvertinti visas neį‑
galiesiems prieinamas panašių priemonių lengvatinėmis sąlygomis įsigijimo galimybes:
neįgalieji gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybes dėl lengvųjų automobilių
įsigijimo išlaidų kompensacijos asmenims nuo 18 metų amžiaus. Šia tvarka atsakovas
E. K. yra pasinaudojęs ir įsigijęs lengvąjį automobilį, todėl Darbo biržai kilo pagrįsta abe‑
jonė dėl E. K. ketinimų. Neaišku, kokiu pagrindu E. K., negalėdamas vairuoti krovininio
automobilio dėl sveikatos, atsisakė jį išbraukti iš paraiškos kaip būtinąją darbo priemonę
ir kodėl toliau reikalauja išimtine tvarka keisti įstatymo normas dėl lengvųjų automobilių
kaip būtinos darbo priemonės įsigijimo kompensavimo, kai tokia tvarka jau yra pasinau‑
dojęs pagal kitas priemones, reguliuojamas savivaldybių.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
15. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas Klaipėdos apygardos teismas kreipėsi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos so‑
cialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1‑499 patvir‑
tinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo
(toliau – ir Tvarkos aprašas) 3.2 punktas (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
vasario 4 d. įsakymo Nr. A1‑61 redakcija) tiek, kiek jame nenumatyta prie darbo priemo‑
nių priskirti neįgalių asmenų darbo procese naudojamų ir jų poreikiams pagal negalios
pobūdį pritaikytų transporto priemonių, taip pat lengvųjų automobilių, atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktą (2010 m. birže‑
lio 4 d. įstatymo Nr. XI‑879 redakcija), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės inte‑
gracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą prieinamumo principą, 7 punk‑
te įtvirtintą neįgalumo kompensavimo principą ir 11 punkte įtvirtintą skirtingų poreikių
tenkinimo principą (2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX‑2228 redakcija).
16. Šiuo atveju Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje individualioje bylo‑
je (civilinė byla Nr. 2‑3‑666/2016, I–III t.) ieškovas Klaipėdos teritorinė darbo birža
siekia prisiteisti iš atsakovo E. K. subsidijos lėšas, skirtas darbo vietos įsteigimui, ka‑
dangi darbo vietos E. K. iki sutarto termino neįsteigė inter alia (be kita ko) dėl to, jog
neįsigijo krovininio automobilio. E. K. paaiškino, kad dėl sveikatos problemų nebega‑
li vairuoti krovininio automobilio (gali vairuoti tik B kategorijos transporto priemones,
jam nustatytas 20 proc. darbingumo lygis), ir teigė, jog jam turi būti leidžiama įsigyti
lengvąjį automobilį.
17. Iš individualios bylos aplinkybių nustatyta, kad E. K. buvo taikyta Užimtumo
rėmimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta aktyvi darbo rinkos politi‑
kos priemonė – parama darbo vietoms steigti. Užimtumo rėmimo įstatymo 29 straipsnio
1 dalyje nustatyta, jog darbo vietoms steigti yra teikiama tokia parama: darbo vietų stei‑
gimo subsidijavimas (1 p.); vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas (2 p.);
savarankiško užimtumo rėmimas (3 p.). Pagal to paties straipsnio 2 dalį, šio straipsnio
1 dalyje nurodyta parama teikiama darbdaviams šio įstatymo 30–32 straipsniuose nuro‑
dytais atvejais ir nustatyta tvarka, mokant darbdaviams subsidiją darbo vietoms steigti.
Atsižvelgiant į tai, kad aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygas
ir tvarką bei darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos
įgaliota institucija (Užimtumo rėmimo įstatymo 3 str. 6 p.), šiam tikslui buvo priimtas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuris
nustato bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesi‑
nio mokymo, remiamojo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti ir bedarbių teritori‑
nio judumo rėmimo įgyvendinimo sąlygas ir tvarką (Tvarkos aprašo 1 p.). Pagal Tvarkos
aprašo 3.7 punktą, subsidija darbo vietoms steigti – tai lėšos, skiriamos darbo vietoms
steigti (pritaikyti), be kurių jos negalėtų būti įsteigtos. Tvarkos aprašo 13 punkte numa‑
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tyta, jog subsidija darbo vietoms steigti (išskyrus individualią veiklą pagal verslo liudiji‑
mą) skiriama šioms išlaidoms finansuoti, inter alia darbo priemonėms ir techninės pagal‑
bos priemonėms, neįgaliesiems būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti,
montuoti ir pritaikyti (13.1 p.). Taigi pagal Tvarkos aprašo 13 punktą, taikant aktyvios
darbo rinkos politikos priemonę – paramą darbo vietoms steigti – darbo priemonių išlai‑
doms finansuoti yra skiriama subsidija.
18. Tiriamame Tvarkos aprašo 3.2 punkte nurodyta, jog darbo priemonės – darbo
procese naudojamos transporto priemonės (išskyrus lengvuosius automobilius, turinčius
mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (toliau – ir lengvieji
automobiliai) ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai
ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam
materialiajam turtui. Taigi, kaip pastebima iš pateikto apibrėžimo, prie darbo priemo‑
nių nėra priskiriami lengvieji automobiliai, taip pat minėtoje normoje eksplicitiškai nėra
įtvirtinta, jog darbo procese naudojamos transporto priemonės (darbo priemonės) pri‑
taikomos neįgaliųjų poreikiams pagal negalios pobūdį.
19. Kaip matyti, Tvarkos aprašo 3.2 punktas yra definicinė norma, skirta api‑
brėžti, kas yra laikoma darbo priemonėmis. Definicinėmis teisės normomis yra siekia‑
ma apibendrinti (abstrahuoti) esmines daikto ar reiškinio savybes tam, kad tikslumo
dėlei būtų aiški įstatyme (teisės akte) vartojamų sąvokų reikšmė (žr., pvz., Lietuvos vy‑
riausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A602‑2605/2012). Teisės teorijoje taip pat postuluojama, jog legalinės definicijos (de‑
finicinės normos), kuriomis yra apibrėžiami terminai, užtikrina teisės terminijos dermę,
kuri yra teisėkūros juridinės technikos dalis. Definicinė teisės norma pirmiausia yra nu‑
kreipta 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. nu‑
tartį administracinėje byloje Nr. A602‑597/2013).
20. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 112–115 straipsnių, nustatančių pareiškimų ištirti norminių admi‑
nistracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės
bylos nagrinėjimo ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas,
jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Lietuvos vyriausio‑
jo administracinio teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad būtent teismo nutartis prašy‑
ti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas procesinis dokumentas, kuris
apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas ir pa‑
gal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegu‑
žės 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I662‑11/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos
2015 m. gegužės 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I‑4‑822/2015, išplėstinės
teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I‑9‑261/2016
ir kt.). Šiame kontekste taip pat pažymėtina, jog, kadangi tyrimas atliekamas dėl normi‑
nio administracinio akto teisėtumo, susijusio su individualia byla, tyrimo dalykas ir ribos
teismo nutartyje turėtų būti apibrėžiamos atsižvelgiant į individualioje byloje keliamo
ginčo dalyką ir ribas (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 11 d. sprendi‑
mą administracinėje byloje Nr. I‑3‑502/2016). Norminės administracinio akto teisėtumo
bylos išnagrinėjimas turi padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti
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naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspek‑
tu) besikreipiančiam teismui (žr., pvz., 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.).
21. Dėmesys atkreiptinas į tai, jog Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje in‑
dividualioje byloje yra reikšminga aplinkybė dėl lengvojo automobilio priskyrimo prie
darbo priemonių, o ta aplinkybė, jog E. K. darbo procese naudojama transporto priemo‑
nė turėtų būti pritaikyta pagal jo negalios pobūdį, individualioje byloje nėra reikšminga,
t. y. tokia aplinkybė nėra susijusi su individualia byla. Kaip minėta anksčiau, norminės
administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas turi padėti teismui įvykdyti teisin‑
gumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio
sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui. Šiuo aspektu taip pat pa‑
žymėtina, jog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nėra pavesta nagrinėti ne‑
susijusius su nagrinėjama individualia byla teismų paklausimus (žr., pvz., 2016 m. liepos
8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI‑7‑822/2016). Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos
apygardos teismo prašymo dalis ištirti, ar Tvarkos aprašo 3.2 punktas tiek, kiek jame
nenumatyta prie darbo priemonių priskirti neįgalių asmenų poreikiams pagal negalios
pobūdį pritaikytų transporto priemonių, atitinka anksčiau nurodytų teisės aktų reikala‑
vimus, nėra susijusi su Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama individualia byla, ši nor‑
minės administracinės bylos dalis nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų
kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 d. 1 p., 116 str. 1 d.).
Išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, papildomai pastebi, jog nėra pagrindo vertinti, kad
iš Tvarkos aprašo 3.2 punkto išplaukia pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo nurodo‑
mas ribojamas, t. y. tai, jog Tvarkos aprašo 3.2 punkte įtvirtintu apibrėžimu prie darbo
priemonių nepriskiriamos neįgalių asmenų darbo procese naudojamos ir jų poreikiams
pagal negalios pobūdį pritaikytos transporto priemonės. Šiuo atveju definicinėje Tvarkos
aprašo 3.2 punkto normoje yra apibrėžiama Tvarkos apraše vartojama sąvoka „darbo
priemonės“ tam, kad ji visame teisės akte būtų naudojama vieningai, o darbo priemonių
ypatumai, inter alia transporto priemonių pritaikymas pagal neįgaliųjų poreikius, many‑
tina, aiškintini pasitelkiant kitas, ne definicines Tvarkos aprašo normas.
22. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo Klaipėdos apy‑
gardos teismo prašymą, kuriame nurodoma, jog Tvarkos aprašo 3.2 punktu iš esmės ne‑
užtikrinamas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas prieina‑
mumo principas, nes neįgaliam asmeniui neleidžiant darbinėje veikloje naudoti lengvąjį
automobilį užkertama galimybė vykdyti darbinę veiklą ir gauti iš valstybės subsidiją pa‑
gal savarankiško užimtumo rėmimo sutartį tam, kad būtų sukurta darbo vieta sau ir būtų
galima taip save išlaikyti, šioje norminėje administracinio akto teisėtumo byloje toliau
bus tiriama, ar Tvarkos aprašo 3.2 punktas tiek, kiek jame nenumatyta prie darbo prie‑
monių priskirti neįgalių asmenų darbo procese naudojamų lengvųjų automobilių, atitin‑
ka Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą pri‑
einamumo principą (2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX‑2228 redakcija).
IV.
23. Kaip jau minėta anksčiau, Tvarkos aprašo 3.2 punktas, kuriame pateiktas darbo
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priemonių sąvokos apibrėžimas, yra taikomas pagal Užimtumo rėmimo įstatymą teikiant
paramą darbo vietoms steigti (Užimtumo rėmimo įstatymo 29 str.). Nuo to, ar tam ti‑
kras objektas patenka į darbo priemonių apibrėžimą, priklauso, ar šio objekto išlaidoms
finansuoti pagal Tvarkos aprašo 13.1 punktą bus skiriama subsidija darbo vietoms steigti.
Pagal tiriamą Tvarkos aprašo 3.2 punktą darbo priemonėmis nelaikomi lengvieji auto‑
mobiliai, turintys mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui.
Dėl to lengvųjų automobilių išlaidoms finansuoti taikant aktyvios darbo rinkos politikos
priemonę – paramą darbo vietoms steigti – nėra skiriama subsidija darbo vietoms steigti.
24. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Klaipėdos apygardos teisme
nagrinėjamoje individualioje byloje E. K., kuris gali vairuoti tik B kategorijos transpor‑
to priemones ir kuriam nustatytas 20 procentų darbingumo lygis, buvo teikiama para‑
ma darbo vietai steigti – savarankiško užimtumo rėmimas (Užimtumo rėmimo įstaty‑
mo 29 str. 1 d. 3 p., 32 str.). Užimtumo rėmimo įstatymo 32 straipsnio (2010 m. birželio
4 d. įstatymo redakcija Nr. XI‑879) 3 dalyje nustatyta, jog subsidija darbo vietai steigti,
įsteigus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo įstatyme apibrėžtą labai mažą
įmonę, mokama, kai darbo vietą sau pirmą kartą steigia šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies
1 punkte (darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo
lygis arba sunkus neįgalumo lygis) nurodyti asmenys, teritorinėje darbo biržoje regis‑
truoti darbo ieškančiais asmenimis, ir šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte (darbin‑
go amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba viduti‑
nis neįgalumo lygis) nurodyti asmenys, teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiais
(1 p.); darbo vietą sau pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms
švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos
(2 p.); buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskuti‑
nės registracijos nutraukimo teritorinėje darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą
steigia teritorinės darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti (3 p.). Kaip matyti iš išdėstyto
teisinio reguliavimo, savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas, be kita ko, darbo
rinkoje papildomai remiamiems darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas ati‑
tinkamas darbingumo lygis arba neįgalumo lygis (Užimtumo rėmimo įstatymo 4 str. 1 d.
1–2 p., 32 str. 1 d.). Tačiau darbo rinkoje papildomai remiami darbingo amžiaus neįgalie‑
ji, kuriems nustatytas atitinkamas darbingumo lygis arba neįgalumo lygis, siekdami gauti
paramą tokiai darbo vietai steigti, kuriai darbo procese yra reikalingas lengvasis automo‑
bilis, tokios paramos gauti negali, kadangi lengvieji automobiliai pagal Tvarkos aprašo
3.2 punkte pateiktą apibrėžimą nepriskiriami prie darbo priemonių, kas lemia, jog jų iš‑
laidoms finansuoti nėra skiriama subsidija darbo vietoms steigti (Tvarkos aprašo 13 p.).
25. Vertinant ginčijamo teisinio reguliavimo kontekstą pažymėtina, kad taikant
Užimtumo rėmimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas aktyvios darbo rinkos
politikos priemones, inter alia paramą darbo vietoms steigti, yra užtikrinama socialinė
apsauga nedarbo atveju. Tai, jog Užimtumo rėmimo įstatyme yra nustatytos socialinės
apsaugos nedarbo atveju formos, yra pastebėjęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (žr. 2013 m. vasario 7 d. nutarimą). Todėl sprendžiant dėl ginčijamo teisinio
reguliavimo teisėtumo, būtina atsižvelgti ir į Konstitucinio Teismo suformuluotą plačią
konstitucinę socialinės apsaugos ir socialinės paramos doktriną, joje akcentuojamus iš
Lietuvos Respublikos Konstitucijos kylančius imperatyvus, kurių privalo paisyti atitinka‑
mi teisėkūros subjektai.
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26. Pagal Konstituciją, kiekvienas žmogus turi teisę inter alia gauti socialinę ap‑
saugą nedarbo atveju (48 str. 1 d.); taip pat valstybė laiduoja piliečių teisę gauti inter alia
socialinę paramą nedarbo atvejais (52 str.).
27. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvir‑
tintą valstybės pareigą užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į inter alia socialinę apsaugą
nedarbo atveju, yra konstatavęs, kad jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių netenka darbo
ir negali pasirūpinti savo gerove, valstybei kyla pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavi‑
mą, pagal kurį asmeniui būtų užtikrinta socialinė parama nedarbo atveju (Konstitucinio
Teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarimas).
28. Konstitucijos 52 straipsnio nuostatos, laiduojančios teisę į socialinį aprūpini‑
mą, kartu įpareigoja valstybę nustatyti pakankamas tos teisės įgyvendinimo ir teisinio
gynimo priemones (Konstitucinio Teismo 2010 m. gruodžio 14 d., 2012 m. vasario 6 d.
nutarimai). Valstybė turi kurti tokią socialinio aprūpinimo sistemą, kuri padėtų išlaikyti
asmens orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, o prireikus suteiktų asmeniui būtiną soci‑
alinę pagalbą (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 26 d., 2012 m. vasario 6 d. nutari‑
mai). Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 52 straipsnį, taip pat yra konsta‑
tavęs, kad negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kai Konstitucijoje garantuotos
asmens teisės į socialinę paramą atsiradimas būtų susietas su konstituciškai nepagrįsto‑
mis sąlygomis, kurių nors institucijų ar pareigūnų subjektyviais sprendimais arba kito‑
mis atsitiktinėmis aplinkybėmis (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d. nutarimas,
2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog aiškinant
Konstitucijos 52 straipsnį būtina atsižvelgti ir į konstitucinį teisinės valstybės principą
(Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimas), kurio turinys aiškintinas ne‑
atsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės siekio ir atskleistinas įvertinant visas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir
saugomas vertybes ir atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių principų, kaip antai teisin‑
gumo, socialinio solidarumo (derinamo su kiekvieno atsakomybe už savo likimą), turinį
(Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarimas).
29. Konstitucinė doktrina suponuoja, jog Konstitucijos 52 straipsnis, kuriame inter alia nustatyti socialinės paramos pagrindai, <...> aiškintinas kartu su Konstitucijos
48 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią kiekvienas žmogus turi teisę į inter alia socialinę ap‑
saugą nedarbo atveju, konstituciniu teisinės valstybės principu ir kitomis susijusiomis
Konstitucijos normomis ir principais (Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 7 d. nutari‑
mas). Be to, asmens teisė į socialinę apsaugą interpretuotina atsižvelgiant į Konstitucijoje
įtvirtintus socialinės darnos ir teisingumo imperatyvus, konstitucinius asmenų lygiatei‑
siškumo ir proporcingumo principus (Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutari‑
mas, 2014 m. liepos 3 d. nutarimas).
30. Kaip jau pastebėta anksčiau, darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas
atitinkamas darbingumo lygis arba neįgalumo lygis, priskiriami prie darbo rinkoje papil‑
domai remiamų asmenų (Užimtumo rėmimo įstatymo 4 str. 1 d. 1–3 p.). Tokiu būdu neį‑
galiuosius papildomai remiant darbo rinkoje yra įgyvendinama neįgaliųjų socialinė inte‑
gracija. Todėl šiuo atveju yra aktualios Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, be kita
ko, užtikrinančio neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, nustatančio neįgaliųjų
socialinės integracijos principus, apibrėžiančio socialinės integracijos sistemą ir jos prie‑
laidas bei sąlygas, nuostatos, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas
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prieinamumo principas, pagal kurį neįgaliesiems sudaromos sąlygos veiklai visose gyve‑
nimo srityse ir galimybė naudotis ištekliais. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, jog neįga‑
lių asmenų teisinis statusas ir šio statuso teisiniam reguliavimui keliami reikalavimai yra
įtvirtinti ne tik nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose teisės aktuose.
31. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnyje nurodyta, jog
Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinan‑
čiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruo‑
menės gyvenime. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pastebėjęs, jog tam, kad
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnis būtų visiškai veiksmingas,
jis turi būti sukonkretintas Europos Sąjungos teisės arba nacionalinės teisės normomis
(2014 m. gegužės 22 d. sprendimo Wolfgang Glatzel prieš Freistaat Bayern, C‑356/12,
EU:C:2014:350, 78 p.).
32. 1996 m. gegužės 3 d. Europos socialinė chartija, ratifikuota 2001 m. gegužės
15 d., įsigaliojusi 2001 m. rugpjūčio 1 d., skelbia, jog siekdamos užtikrinti, kad būtų
veiksmingai įgyvendinta neįgalių asmenų, nepaisant amžiaus ir negalios pobūdžio bei
kilmės, teisė į savarankiškumą, socialinę integraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime,
šalys įsipareigoja <…> padėti jiems įsidarbinti naudojantis visomis priemonėmis, ku‑
rios skatintų darbdavius priimti ir aprūpinti darbu neįgaliuosius įprastoje darbo aplin‑
koje arba pritaikyti darbo sąlygas prie neįgaliųjų poreikių, arba, jeigu tai neįmanoma dėl
neįgalumo pobūdžio, nustatant arba sukuriant užimtumo garantijas pagal neįgalumo
laipsnį. Tam tikrais atvejais įgyvendinant tokias priemones gali reikėti specializuotų ins‑
titucijų ir pagalbos tarnybų paramos. Europos socialinės chartijos 15 straipsnio 3 dalyje
nurodyta, jog siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta neįgalių asmenų,
nepaisant amžiaus ir negalios pobūdžio bei kilmės, teisė į savarankiškumą, socialinę in‑
tegraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, šalys įsipareigoja remti jų visišką sociali‑
nę integraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ypač naudojant priemones, įskaitant
techninę įrangą, kurios padeda įveikti bendravimo bei judėjimo kliūtis ir sudaro sąlygas,
kad jiems būtų prieinamas transportas, būstas, kultūrinė veikla bei laisvalaikis.
33. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos fakultatyvus protokolas, kuri
Lietuvoje buvo ratifikuota 2010 m. gegužės 27 d., įsigaliojo 2010 m. rugsėjo 17 d., skir‑
ta skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi vi‑
somis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asme‑
nų prigimtiniam orumui (1 str.). Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs,
jog Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos yra Europos Sąjungos teisės sistemos dalis
(žr. 2014 m. kovo 18 d. sprendimo Z. prieš A Government department ir The Board of
management of a community school, C‑363/12, EU:C:2014:159, 73 p., 2016 m. gruodžio
1 d. sprendimo Mohamed Daouidi prieš Bootes Plus SL ir kt., C‑395/15, EU:C:2016:917,
40 p.). Pagal Neįgaliųjų teisių konvenciją, valstybės, šios konvencijos šalys, pripažįsta ne‑
įgaliųjų teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis; ši teisė apima teisę į galimybę užsidirb‑
ti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo
rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, tinkama visiems ir prieinama neįgaliesiems.
Valstybės, šios konvencijos šalys, užtikrina ir skatina įgyvendinti teisę į darbą, įskaitant
teisę į darbą tų asmenų, kurie tampa neįgalūs dirbdami, imdamosi atitinkamų priemo‑
nių, įskaitant ir teisės aktų priėmimą, kuriomis inter alia būtų skatinamos savarankiško
darbo, verslumo, kooperatyvų plėtros ir nuosavo verslo pradėjimo galimybės (27 str. f p.).
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Neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės, šios konven‑
cijos šalys, siekdamos, kad neįgalieji galėtų gyventi savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti
visose gyvenimo srityse, imasi atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems lygiai
su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informa‑
cijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar tei‑
kiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Šios priemonės, kurios
apima prieinamumo kliūčių ir trukdžių nustatymą ir pašalinimą inter alia taikomos pas‑
tatams, keliams, transporto priemonėms ir kitokiems vidaus ir lauko objektams, įskaitant
mokyklas, būstą, medicinos įstaigas ir darbo vietas (a p.); informacijos, ryšių ir kitokioms
tarnyboms, įskaitant elektronines ir avarines tarnybas (b p.).
34. 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, (toliau – ir
Direktyva 2000/78/EB) 5 straipsnyje numatyta, jog siekiant garantuoti, kad neįgaliųjų at‑
žvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo, jiems įrengiamos tinkamos patalpos.
Tai reiškia, kad prireikus konkrečiu atveju darbdaviai imasi tinkamų priemonių, kad ne‑
įgaliajam būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, kilti tarnyboje arba mokytis, nebent
dėl tokių priemonių būtų neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. Pareigos
nėra neproporcingai apsunkinamos, jei jam pakankamai atlyginama konkrečios vals‑
tybės narės neįgalumo politikos srityje numatytomis priemonėmis. Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas yra konstatavęs, jog Direktyvos 2000/78/EB kontekste „negalios“
sąvoka turi būti suprantama kaip apimanti apribojimą, kurį ypač lemia fiziniai, proti‑
niai arba psichiniai sutrikimai ir kuris apsunkina atitinkamo asmens dalyvavimą pro‑
fesiniame gyvenime (2006 m. liepos 11 d. sprendimo Sonia Chacón Navas prieš Eurest
Colectividades SA, C‑13/05, EU:C:2006:456, 43 p.).
35. Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad, viena vertus, pagal Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją valstybė paprastai turi plačią diskreciją,
kai kalbama apie bendrąsias ekonominės ar socialinės strategijos priemones (žr. 2014 m.
liepos 16 d. sprendimo byloje Hämäläinen prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 37359/09)
109 p.). Tai taip pat apima priemones, taikomas mokesčių srityje. Tačiau bet kokia to‑
kia priemonė turi būti įgyvendinama nediskriminuojant ir laikantis proporcingumo
reikalavimų (žr. 2013 m. liepos 2 d. sprendimo byloje R. Sz. prieš Vengriją (pareiškimo
Nr. 41838/11) 54 p.). Kita vertus, jei pagrindinių teisių apribojimas yra taikomas itin pa‑
žeidžiamai visuomenės grupei, kuri praeityje patyrė žymią diskriminaciją, tada valstybės
diskrecija tokiems apribojimams yra gerokai siauresnė ir turi turėti svarias priežastis (žr.
2016 m. kovo 22 d. sprendimo byloje Guberina prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 23682/13)
73 p.). Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, jog neįgalieji priskiriami prie
pažeidžiamų asmenų grupės, kuri patyrė nevienodą požiūrį, atsižvelgiant į jų savybes ar
padėtį (žr. 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo byloje Glor prieš Šveicariją (pareiškimo
Nr. 13444/04) 84 p., 2010 m. gegužės 20 d. sprendimo byloje Alajos Kiss prieš Vengriją
(pareiškimo Nr. 38832/06) 42 p., 2011 m. kovo 10 d. sprendimo byloje Kiyutin prieš
Rusiją (pareiškimo Nr. 2700/10) 63 p.).
36. Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pastebėtina, kad neįgaliųjų teisė į sava‑
rankiškumą ir socialinę integraciją yra susijusi su užimtumo garantijų pagal neįgalumo
laipsnį nustatymu arba sukūrimu. Pagal tarptautinį teisinį reguliavimą valstybės yra ska‑
tinamos imtis atitinkamų priemonių, įskaitant ir teisės aktų priėmimą, kuriomis būtų
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skatinamos savarankiško darbo, verslumo, kooperatyvų plėtros ir nuosavo verslo pradė‑
jimo galimybės, ir šias priemones taikyti nediskriminuojant bei laikantis proporcingumo
reikalavimų, o apribojimus taikyti pagrįstai.
37. Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas savo nutarimuose
ne kartą yra nurodęs, jog pagal Konstituciją riboti konstitucinių žmogaus teisių ir lais‑
vių įgyvendinimą 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 proporcin‑
gumo principo (pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2009 m. gruodžio
11 d. nutarimai).
38. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, jog proporcingumo princi‑
pas, kaip vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, reiškia, kad įsta‑
tyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios
priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad šios priemonės netu‑
ri varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti
(Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas).
39. Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose paprastai taip pat vertinama, ar
yra išlaikomas proporcingas pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto tikslo santy‑
kis, t. y. ar egzistuoja protinga pusiausvyra tarp siekiamo tikslo ir taikomų priemonių
(žr., pvz., 2006 m. birželio 20 d. sprendimo byloje Zarb Adami prieš Maltą (pareiškimo
Nr. 17209/02), 72 p., 2010 m. kovo 29 d. sprendimo byloje Depalle prieš Prancūziją (pa‑
reiškimo Nr. 34044/02), 83 p.).
40. Proporcingumo principas, nustatant teisinio reguliavimo priemones, laiko‑
mas vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos teisės imperatyvų, reikalaujančių, kad teisės
nuostata nustatytos priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekiamiems
teisėtiems tikslams įgyvendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti (pvz., Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimo Marks & Spencer
plc prieš David Halsey (Her Majesty‘s Inspector of Taxes), C‑446/03, EU:C:2005:763,
35 p., 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo Liuksemburgas prieš Parlamentą ir Tarybą,
EU:C:2011:290, C‑176/09, 61 p., 2012 m. kovo 13 d. sprendimo Melli Bank prieš Tarybą,
EU:C:2012:137, C‑380/09, 52 p.).
41. Kaip jau minėta anksčiau, neįgaliuosius papildomai remiant darbo rinkoje yra
įgyvendinama neįgaliųjų socialinė integracija, dėl to Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymo 3 straipsnyje išdėstyti neįgaliųjų socialinės integracijos principai, inter alia pri‑
einamumo principas, kuriais vadovaujantis organizuojama neįgaliųjų socialinė integraci‑
ja, yra aktualūs ir papildomas neįgaliųjų rėmimas darbo rinkoje turi būti įgyvendinamas
jų laikantis. Atsižvelgiant į Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
6 punkte pateikiamą prieinamumo principo apibrėžimą, taip pat į anksčiau išvardintus
papildomus teisės aiškinimo šaltinius, darytina išvada, jog prieinamumo principas yra
susijęs su įvairaus pobūdžio kliūčių ir trukdžių pašalinimu, kad neįgalieji galėtų gyventi
savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse. Be to, darbingo amžiaus
neįgaliuosius papildomai remiant darbo rinkoje yra užtikrinama socialinė apsauga ne‑
darbo atveju, todėl yra reikšmingi ir Konstitucijoje įtvirtinti socialinės darnos ir teisin‑
gumo imperatyvai, konstituciniai asmenų lygiateisiškumo ir proporcingumo principai.
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Todėl nagrinėjamoje norminėje administracinio akto teisėtumo byloje, atsižvelgiant į tai,
jog, pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo teigimu, dėl ginčijamo teisinio reguliavimo
neįgalus asmuo patiria neproporcingą naštą, taip pat į teisiniam reguliavimui dėl soci‑
alinės apsaugos nedarbo atveju ir neįgaliųjų socialinės integracijos keliamus reikalavi‑
mus, inter alia į reikalavimą asmens teisę į socialinę apsaugą interpretuoti atsižvelgiant
į Konstitucijoje įtvirtintą konstitucinį proporcingumo principą, vertintina, ar Tvarkos
aprašo 3.2 punkto apibrėžimu prie darbo priemonių nepriskiriant neįgaliųjų darbo pro‑
cese naudojamų lengvųjų automobilių, yra užtikrinamas Neįgaliųjų socialinės integraci‑
jos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas prieinamumo principas, neįgalie‑
siems nesudarant neproporcingų apribojimų veiklai visose gyvenimo srityse ir naudotis
ištekliais, inter alia socialinės apsaugos nedarbo atveju srityje naudojantis aktyvios darbo
rinkos politikos priemone – parama darbo vietai steigti.
42. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, aptariamu atveju lengvieji
automobiliai, turintys mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuo‑
tojui, prie darbo priemonių nepriskiriami siekiant užtikrinti, jog valstybės ir savivaldy‑
bių turtas būtų valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis racionalumo
principu, pagal kurį valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas,
racionaliai valdomas ir naudojamas (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 9 str. 1 d. 3 p.), kadangi lengvieji automobiliai gali būti nau‑
dojami ne tik darbo, bet ir asmeniniais tikslais. Be to, neįgaliųjų teisė į transporto išlai‑
dų kompensaciją yra numatyta Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, o dar
kartą kompensuojant lengvojo automobilio įsigijimą neįgaliesiems būtų sukuriama privi‑
legija, valstybės lėšos nebūtų naudojamos racionaliai.
43. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministeri‑
ja, įgyvendama jai pavestus įgaliojimus patvirtinti Aktyvios darbo rinkos politikos prie‑
monių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, inter alia nustatyti darbo priemonių api‑
brėžimą, turi paisyti iš Konstitucijos, taip pat Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
kylančių reikalavimų nustatyti aiškius ir konstituciškai pagrįstus kriterijus bei nesudaryti
nepagrįstų kliūčių socialinei paramai darbo vietų steigimui gauti. Teisėkūros subjektas,
reguliuodamas visuomeninius santykius, nagrinėjamu atveju susijusius su darbingo am‑
žiaus neįgaliųjų papildomu rėmimu darbo rinkoje, privalo paisyti inter alia reikalavimo
parinkti tik proporcingas teisines priemones ir nevaržyti asmens teisių ir laisvių labiau
negu reikia tikslams pasiekti (užtikrinti tinkamą (sąžiningą) viešųjų ir privačių interesų
pusiausvyrą).
44. Nagrinėjamu atveju neginčytina, jog nurodytas tikslas – racionaliai naudoti
valstybės lėšas – yra teisėtas ir atitinka tiek iš Konstitucijos, tiek iš įstatymų, inter alia
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, kylančius imperatyvus. Tačiau vertinant gin‑
čijamą teisinį reguliavimą šio nurodyto tikslo aspektu yra būtina nustatyti, ar teisėkūros
subjekto pasirinkta priemonė – Tvarkos apraše numatytas apribojimas darbo priemonė‑
mis nelaikyti lengvųjų automobilių – yra tinkama priemonė minėtam tikslui pasiekti.
45. Pažymėtina, jog transporto priemonė – tai priemonė žmonėms ir (arba) kro‑
viniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima
traktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais skirtas transporto priemones (Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 64 p.). Lengvasis automo‑
bilis – tai motorinė kelių transporto priemonė, turinti ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas,
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įskaitant vairuotojo vietą, skirtą keleiviams bei bagažui vežti (Lietuvos Respublikos kelių
transporto kodekso 2 str. 6 p.). Bagažas – tai daiktai, kuriuos keleivis vežasi kelių trans‑
porto priemone (Kelių transporto kodekso 17 str. 2 d.).
46. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje yra išvar‑
dintos motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis kategorijos: AM
kategorija – mopedai ir lengvieji keturračiai (1 p.); A kategorija – triračiai, kurių galia
didesnė kaip 15 kW, ir motociklai (4 p.); B1 kategorija – keturračiai (5 p.); B kategori‑
ja – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie
skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie
automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne di‑
desnė kaip 750 kg <...> (6 p.); C1 kategorija – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D
kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė
kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, ne‑
įskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji
leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg (8 p.); D1 kategorija – automobiliai, kurie skirti
ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne
ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiau‑
sioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg (12 p.) ir kt. Iš viso minėtoje teisės normo‑
je yra išskirta 16 skirtingų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis
kategorijų.
47. Taigi pagal Kelių transporto kodekse pateiktą lengvojo automobilio apibrėži‑
mą, lengvasis automobilis yra skirtas ne tik keleiviams, bet ir bagažui vežti (2 str. 6 d.).
Dėl to nėra pagrindo vienareikšmiškai teigti, jog lengvieji automobiliai yra skirti tik
keleiviams vežti. Iš Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1 dalies
6 punkto matyti, jog B kategorijos automobiliai (lengvieji automobiliai) gali būti sujungti
su priekaba. Įvertinus tai, nėra pagrindo nesutikti su tuo, jog lengvasis automobilis gali
būti pritaikomas nedidelių krovinių gabenimui, juolab kad lengvasis automobilis gali
būti sujungtas su priekaba. Be to, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog neabejotina, kad
lengvieji automobiliai gali būti naudojami darbo procese kaip darbo priemonė (pvz., ke‑
leivių vežimo paslaugos teikiamos naudojant lengvuosius automobilius – taksi, įmonių
automobiliai naudojami įmonės interesams tenkinti ir pan.).
48. Iš Užimtumo rėmimo įstatymo (29 str., 32 str.) ir Tvarkos aprašo (IX skyrius)
nuostatų matyti, jog nėra apibrėžta, kokio pobūdžio darbo vietų steigimui savarankiško
užimtumo rėmimas gali būti organizuojamas. Pagal Tvarkos aprašo 162 punktą, sava‑
rankiško užimtumo rėmimas organizuojamas, kai darbo vietas steigia asmenys, įsteigę
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą labai mažą įmonę, ar pradeda in‑
dividualią veiklą pagal verslo liudijimą. Todėl darytina išvada, jog savarankiškas užim‑
tumas gali būti organizuojamas skirtingo pobūdžio darbo vietoms steigti, kurioms ati‑
tinkamai gali būti reikalingos skirtingos transporto priemonės. Tačiau Tvarkos aprašo
3.2 punkte apibrėžiant, jog lengvieji automobiliai nelaikomi darbo priemonėmis, neį‑
galiesiems yra apribojama galimybė gauti paramą tokiai darbo vietai steigti, kuriai dar‑
bo procese yra reikalingas lengvasis automobilis, tokiu būdu suvaržant neįgaliųjų teisę
pasinaudoti aktyvios darbo rinkos politikos priemone – parama darbo vietai steigti. Kaip
jau minėta anksčiau, neįgaliųjų teisių apribojimas turi būti pagrindžiamas itin svariomis
priežastimis.
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49. Tvarkos aprašo 3.2 punkto ribojimą grindžiant siekiu racionaliai naudo‑
ti valstybės lėšas, kadangi lengvojo automobilio įsigijimas neįgaliesiems gali būti finan‑
suojamas pagal Transporto lengvatų įstatymo nuostatas, pastebėtina, jog Neįgaliųjų so‑
cialinės integracijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje yra išdėstytos finansinės pagalbos
priemonių neįgaliesiems rūšys: socialinė piniginė parama, tikslinės kompensacijos ir
išmokos bei lengvatos. Kaip matyti iš minėtos normos, socialinė piniginė parama, tiks‑
linės kompensacijos ir išmokos bei lengvatos yra išskiriamos kaip atskiros finansinės
pagalbos priemonių neįgaliesiems rūšys. Pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstaty‑
mo 26 straipsnį, socialinė piniginė parama skiriama siekiant užtikrinti neįgaliųjų mate‑
rialinės padėties garantijas (2 d.), tikslinės kompensacijos ir išmokos skiriamos siekiant
neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas (3 d.), o lengvatos
teikiamos siekiant neįgaliesiems užtikrinti specialiųjų poreikių tenkinimą tais atvejais,
kai kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis nėra galimybių patenkinti šiuos porei‑
kius (4 d.). Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnyje numatyta, kad neįgalieji, turintys
sutrikusią judėjimo funkciją, turi teisę kiekvieną mėnesį gauti 0,25 minimalaus gyveni‑
mo lygio (MGL) dydžio transporto išlaidų kompensaciją (1 p.); vieną kartą per 6 metus
gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo iš‑
laidų kompensaciją, jeigu šie asmenys gali patys vairuoti šiuos lengvuosius automobi‑
lius (2 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog Transporto
lengvatų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos transporto išlaidų kompensacijos –
tai vienos iš finansinės pagalbos priemonių, įtvirtintų Neįgaliųjų socialinės integraci‑
jos įstatymo 26 straipsnyje (žr. 2011 m. liepos 22 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I143‑9/2011). Kaip jau minėta anksčiau, skirtingomis finansinės pagalbos priemonė‑
mis yra siekiama skirtingų tikslų, dėl to pagal Transporto lengvatų įstatymą teikiamų len‑
gvatų – transporto išlaidų kompensacijų – nėra pagrindo tapatinti su kita finansinės
pagalbos priemone – socialine pingine parama, skiriama taikant aktyvios darbo rinkos
politikos priemonę – paramą darbo vietai steigti, kuria siekiama užtikrinti neįgaliųjų ma‑
terialinės padėties garantijas (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 26 str. 1–2 d.,
Užimtumo rėmimo įstatymo 22 str. 1 d. 3 p.). Pažymėtina, kad Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatyme nėra numatyta, jog neįgalieji gali būti skatinami tik viena finansi‑
nės pagalbos priemone, įtvirtinta Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 26 straips‑
nyje, taip pat nenumatyta, jog kuri nors finansinės pagalbos priemonė yra prioritetinė.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog iš Transporto lengvatų įstatymo
7 straipsnio, kuriame numatytos lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaiky‑
mo išlaidų kompensacijos neįgaliesiems, per se (paties savaime) nekyla apribojimai tai‑
kant kitą finansinės pagalbos priemonę, inter alia socialinę piniginę paramą (subsidiją
darbo vietai steigti), finansuoti lengvųjų automobilių išlaidas.
50. Dėl argumento, jog lengvasis automobilis gali būti naudojamas asmeninėms
reikmėms, pastebėtina, kad skiriant subsidiją darbo procese naudojamos transporto prie‑
monės, kaip darbo priemonės, išlaidoms finansuoti kiekvienu atveju išlieka tikimybė, jog
subsidiją gavęs asmuo tokią transporto priemonę gali naudoti ne tik darbo procese, bet ir
asmeninėms reikmėms. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, siekis racionaliai
naudoti valstybės lėšas šiuo atveju gali būti pasiektas kitu būdu – teisėkūros subjektui,
esant poreikiui, teisinėmis priemonėmis užtikrinant, jog subsidijos gavėjas darbo prie‑
monę naudotų darbo procese, o ne a priori (iš anksto) nustatant, kurios transporto prie‑
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monės nelaikomos darbo priemonėmis.
51. Be to, pastebėtina, jog neįgalumas asmeniui lemia įvairaus pobūdžio suvaržy‑
mus, taip pat ir teisės vairuoti transporto priemones apribojimus, o neįgaliųjų teisė į sa‑
varankiškumą ir socialinę integraciją yra siejama su užimtumo garantijų pagal neįgalumo
laipsnį nustatymu arba sukūrimu. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Tvarkos aprašo
3.2 punkte a priori apibrėžiant, kurios transporto priemonės nelaikomos darbo priemo‑
nėmis, yra eliminuojama galimybė atlikti individualų situacijos vertinimą ir atsižvelgti
į neįgalaus asmens, siekiančio gauti paramą darbo vietai steigti, poreikius bei į jam dėl
negalios taikomus suvaržymus. Prie darbo priemonių nepriskiriant lengvųjų automobi‑
lių, neįgaliajam, kuris kitokių transporto priemonių, išskyrus lengvuosius automobilius,
vairuoti negali, yra apskritai apribojama teisė gauti socialinę paramą tokiai darbo vietai,
kuriai yra reikalinga transporto priemonė, steigti.
52. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija svarių priežasčių, suda‑
rančių pagrindą prie darbo priemonių nepriskirti neįgaliųjų darbo procese naudojamų
lengvųjų automobilių, nenustatė, todėl sprendžia, jog Tvarkos aprašo 3.2 punkto api‑
brėžimu prie darbo priemonių nepriskiriant lengvųjų automobilių ir tokį nepriskyrimą
motyvuojant siekiu racionaliai naudoti valstybės lėšas, neįgaliųjų teisės yra varžomos
akivaizdžiai labiau negu reikia minėtam tikslui pasiekti. Tvarkos aprašo 3.2 punkte nu‑
matytas apribojimas vertintinas kaip nebūtina priemonė nurodytam tikslui įgyvendinti
ir kaip pernelyg varžantis neįgaliųjų teisę gauti socialinę paramą nedarbo atveju pasinau‑
dojant aktyvios darbo rinkos politikos priemone – parama darbo vietai steigti. Tvarkos
aprašo 3.2 punkto reguliavimu prie darbo priemonių nepriskiriant lengvųjų automobilių
neįgaliesiems nustatomas apribojimas, neproporcingai apsunkinantis sąlygas veiklai vi‑
sose gyvenimo srityse ir galimybę naudotis ištekliais, inter alia socialinės apsaugos ne‑
darbo atveju srityje pasinaudojant aktyvios darbo rinkos politikos priemone – parama
darbo vietai steigti, dėl to toks reguliavimas yra nesuderinamas su Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintu prieinamumo principu.
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamo‑
je norminėje administracinio akto teisėtumo byloje pripažintina, kad Tvarkos aprašo
3.2 punktas tiek, kiek jame nenumatyta prie darbo priemonių priskirti neįgaliųjų dar‑
bo procese naudojamų lengvųjų automobilių, turinčių mažiau kaip 8 sėdimas vietas ke‑
leiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, prieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įsta‑
tymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintam prieinamumo principui.
53. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos,
kad kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, normi‑
nio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konsta‑
tavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto
nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės ga‑
lios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (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.). Atsižvelgiant į
tai, šioje norminėje administracinėje byloje pripažinus, jog Tvarkos aprašo 3.2 punk‑
tas anksčiau įvardinta apimtimi prieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintam prieinamumo principui, tyrimas dėl Tvarkos
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aprašo 3.2 punkto atitikties Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktui,
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintam neį‑
galumo kompensavimo principui ir 11 punkte įtvirtintam skirtingų poreikių tenkinimo
principui neatliekamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
103 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 116 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalies 2 punk‑
tu, 119 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1‑499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politi‑
kos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 3.2 punktas (socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1‑61 redakcija) tiek, kiek jame nenu‑
matyta prie darbo priemonių priskirti neįgaliųjų darbo procese naudojamų lengvųjų au‑
tomobilių, turinčių mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui,
prieštarauja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 6 punkte įtvirtintam prieinamumo principui (2004 m. gegužės 11 d. įstatymo
Nr. IX‑2228 redakcija).
Nutraukti norminės administracinės bylos dalį pagal pareiškėjo Klaipėdos apygar‑
dos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1‑499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politi‑
kos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 3.2 punktas (socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1‑61 redakcija) tiek, kiek jame nenu‑
matyta prie darbo priemonių priskirti neįgalių asmenų poreikiams pagal negalios pobūdį
pritaikytų transporto priemonių, atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įsta‑
tymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktą (2010 m. birželio 4 d. įstatymo Nr. XI‑879 redakci‑
ja) ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
6 punkte įtvirtintą prieinamumo principą, 7 punkte įtvirtintą neįgalumo kompensavimo
principą ir 11 punkte įtvirtintą skirtingų poreikių tenkinimo principą (2004 m. gegužės
11 d. įstatymo Nr. IX‑2228 redakcija).
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo
Nr. Dl‑528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1 ir 2.32 punktų
(2015 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1‑510 redakcija) teisėtumo
1. Tirtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo, ku‑
riuo patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – ir 2013 m. TIPK taisyklės), 2.3.1 punkte nustatyta,
kad <...> pagal aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos
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integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisy‑
klių (toliau – ir 2002 m. TIPK taisyklės) 2 priedą išduotas taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimas ir (ar) taršos leidimas keičiamas TIPK leidimu, išduo‑
damu pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus, neatliekant įrenginyje vykdomos veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, jeigu įrenginyje vykdoma veikla iš esmės nesikeičia
<...> (14 punktas).
Ginčijama nuostata numato naujo teisinio reguliavimo įgyvendinimo tvarką, nuro‑
dant, jog anksčiau išduoti leidimai keičiami naujais bei kada juos keičiant būtina atlikti
veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kas nelaikytina esminiu ūkinės veiklos laisvės apribo‑
jimu, kuris galėtų būti nustatomas tik Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu. Šioje
normoje nėra numatytos teisinės sankcijos TIPK leidimų nepakeitusiems subjektams ar
kitokie kylantys padariniai (pvz., veiklos sustabdymas ar pan.), o tik nustatoma tvarka,
pagal kurią naujas ūkinės veiklos teisinis reguliavimas taikomas anksčiau ją pradėjusiems
vykdyti subjektams (22 punktas).
Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos ministras yra įgaliotas nustatyti Aplinkos apsaugos
įstatymo nuostatų dėl TIPK leidimų keitimo taikymą iki 2013 m. birželio 1 d. išduotiems
TIPK leidimams bei turi įgaliojimus nustatyti savo įsakymu tvirtinamų TIPK leidimų išda‑
vimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių galiojimą laiko požiūriu, į tai, kad tiria‑
mame 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 punkte nėra numatytas esminis ūkinės veiklos
laisvės apribojimas, kuris galėtų būti nustatomas tik Lietuvos Respublikos Seimo priimtu
įstatymu, ir įstatymuose nėra nustatyta su tiriama nuostata konkuruojančių teisės normų,
konstatuotina, kad 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 punktas priimtas, aplinkos ministrui
tinkamai įgyvendinant jam nustatytus įgaliojimus ir neprieštarauja konstituciniams teisi‑
nės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Aplinkos apsau‑
gos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII‑287 redakcija, įsigalioju‑
si 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms (24 punktas).
2. Ginčytame 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punkte buvo įtvirtinta nuostata, kad
iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK
leidimo pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m.
TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos leidimas, išduotas pagal Taršos leidimų taisykles, (jei toks
buvo išduotas) laikomas negaliojančiu, t. y. šia nuostata panaikinami nurodyti TIPK leidi‑
mai (25 punktas).
Iš Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 10 dalies 3 punkto, 13 dalies 2 punk‑
to ir 14 dalies nuostatų galima matyti, kad pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai rei‑
kia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar
pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar)
atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai, TIPK leidimo galiojimas gali būti pa‑
naikinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurody‑
tose taisyklėse nustatyta tvarka. Vadovaujantis aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 38–39 punktais, TIPK leidimus pagal šias taisykles
buvo įgaliotas išduoti atitinkamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono
aplinkos apsaugos departamentas, kas reiškia, jog aplinkos ministras nėra įgaliotas savo
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įsakymu panaikinti TIPK leidimus – per nustatytą terminą nepakeisti TIPK leidimai nusta‑
tyta tvarka gali būti panaikinami jį išdavusiai institucijai priimant motyvuotą sprendimą
(28 punktas).
Aptartas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad įstatymai aplinkos ministrui
nesuteikia įgaliojimų savo įsakymu panaikinti TIPK leidimus, kurie nebuvo pakeisti TIPK
leidimais, išduotais pagal naujai įsigaliojusius teisės aktus, – tokie įgaliojimai jam eksplici‑
tiškai įstatymuose nenustatyti, o tai, kad pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio
14 dalį TIPK leidimų galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos individualiu admi‑
nistraciniu aktu, patvirtina, jog įstatymų leidėjas neketino aplinkos ministrui suteikti įga‑
liojimus savo įsakyme nustatyti, kad iki nustatyto termino nepakeisti pagal 2002 m. TIPK
taisyklių 2 priedą išduoti TIPK leidimai laikomi negaliojančiais. Kadangi tiriama nuostata,
jog šiame punkte numatyti TIPK leidimai nuo nurodytos datos laikomi negaliojančiais, iš
esmės apriboja ūkinės veiklos laisvę, neatitinka Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsny‑
je nustatytos TIPK leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos ir buvo priimta viršijant aplin‑
kos ministrui įstatymais suteiktus įgaliojimus, 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punktas
prieštarauja iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų ky‑
lančiam reikalavimui teisėkūros subjektams paisyti teisės aktų hierarchijos, įstatymų vir‑
šenybės principui ir Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms (29 punktas).
Administracinė byla Nr. I‑5‑662/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑66‑3‑00035‑2016‑5
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 33

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. balandžio 3 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegi‑
jos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą, pagal Utenos
rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl‑528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontro‑
lės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1
ir 2.32 punktai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. D1‑510 patvirtinta redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 2 d.) neprieštarauja konsti‑
tuciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d.
įstatymo Nr. XII‑287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Utenos rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidi‑
mo bylą Nr. II‑24‑373/2016 (teisminio proceso Nr. 4‑50‑3‑00692‑2016‑8) pagal admi‑
nistracinėn atsakomybėn traukiamo M. V. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimo panaikinimo, nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su
prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsaky‑
mo Nr. Dl‑528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pa‑
keitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1 ir 2.32 punktai (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1‑510 patvirtinta re‑
dakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 2 d.) neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės,
įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII‑287 redakcija,
įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms.
2. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, Utenos rajono apy‑
linkės teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – ir aplinkos
ministras) 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. Dl‑528 „Dėl taršos integruotos prevenci‑
jos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvir‑
tinimo“ (toliau – ir 2013 m. liepos 15 d. įsakymas), priimtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – ir Aplinkos apsaugos įstatymas)
191 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
(toliau – ir TIPK) leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirti‑
na aplinkos ministras. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalyje yra įtvirtin‑
tas baigtinis TIPK leidimų galiojimo panaikinimo sąlygų sąrašas, o 10 dalyje – baigtinis
TIPK leidimų keitimo sąlygų sąrašas. Šiuose sąrašuose nėra tokio TIPK leidimo galioji‑
mo panaikinimo ar pakeitimo pagrindo, kaip jis suformuluotas 2013 m. liepos 15 d. įsa‑
kymo 2.3.1 ir 2.31 punktuose ir aplinkos ministrui nesuteikta teisė nustatyti naujus TIPK
leidimo keitimo bei galiojimo panaikinimo pagrindus. Aplinkos ministras šiomis poįs‑
tatyminio teisės akto normomis numatė TIPK leidimų, išduotų pagal aplinkos ministro
2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kon‑
trolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – ir 2002 m. TIPK
taisyklės) 2 priedą, negaliojimą ir poįstatyminiu teisės aktu galimai sureguliavo tuos san‑
tykius, kurie gali būti sureguliuoti tik aukštesnės galios teisės aktais.
II.
3. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
(toliau – ir atsakovas, Aplinkos ministerija) atsiliepimas (b. l. 76–80), kuriame prašoma
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tiriamas norminio administracinio akto nuostatas pripažinti teisėtomis.
4. Grįsdamas savo poziciją, atsakovas atsiliepime nurodė, kad pagal Europos
Parlamento ir Tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių iš‑
metamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (toliau – ir Direktyva) ūkio
subjektams buvo sugriežtinti kai kurie taršos prevencijos reikalavimai (išplėstas regu‑
liuojamų veiklos rūšių sąrašas, įtvirtintos griežtesnės įrenginių eksploatavimo sąlygos).
Pagrindiniai Direktyvos reikalavimai yra perkelti į Aplinkos apsaugos įstatymo 191 ir
192 straipsnius. Reikalavimai leidimų išdavimui sugriežtinti Lietuvos Respublikos aplin‑
kos apsaugos įstatymo 1, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo pa‑
pildymo 191, 192 straipsniais įstatymu, kurio 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad leidi‑
mams eksploatuoti Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytus įrenginius (ar
jų dalis, ar kelis tokius įrenginius), kuriems iki 2013 m. birželio 1 d. buvo išduoti taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, taikomos šio įstatymo nuostatos dėl taršos
leidimų keitimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
5. Tiriamu 2013 m. liepos 15 d. įsakymu ūkio subjektams buvo nustatyti terminai
pakeisti leidimus, išduotus iki 2013 m. birželio 1 d. pagal iki tol galiojusią aplinkos mi‑
nistro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintą Taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką. Praktikoje susiklostė
situacija, jog dalis veiklos vykdytojų iki nustatyto termino 2015 m. liepos 7 d. nespėjo
gauti galiojančių teisės aktų reikalavimus atitinkančio TIPK leidimo, todėl šis terminas
buvo pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d. Taip pat, siekiant užtikrinti teisinio reguliavi‑
mo aiškumą, į 2013 m. liepos 15 d. įsakymu patvirtintas Taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – ir
Taisyklės) buvo įtraukti 2.31 ir 2.32 punktai, kuriuose įvardyti pareigos pasikeisti TIPK lei‑
dimą neįvykdymo padariniai.
6. 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punkte numatyta, kad iki 2015 m. gruodžio
31 d. įskaitytinai šio įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal
Taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 prie‑
dą, ir taršos leidimas, išduotas pagal aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu
Nr. D1‑259 patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisykles (toliau – Taršos leidimų taisyklės), (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojan‑
čiu. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad ši nuostata neįtvirtina savarankiško leidimų pa‑
naikinimo pagrindo, o aiškiai informuoja teisės normos adresatus, kad suėjus nustaty‑
tam terminui, Aplinkos apsaugos įstatyme ir 2013 m. liepos 15 d. įsakymu patvirtintose
Taisyklėse įtvirtintos nuostatos visiems veiklos vykdytojams taikomos visa apimtimi.
7. Nuo 2016 m. sausio 1 d. (galutinio 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3 punkte
nustatyto termino) veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems įrenginius (jų dalis) pagal
teisės aktuose numatytas veiklų rūšis, Aplinkos apsaugos įstatymo, 2013 m. liepos 15 d.
įsakymu patvirtintų Taisyklių reikalavimai taikomi vienodai ir pilna apimtimi, jų vykdo‑
ma veikla ir turimi leidimai vertinami pagal faktinę situaciją; kompetentingai institucijai
atlikus patikrinimą ir nustačius, kad veiklos vykdytojas neturi pagal galiojančius teisės
aktus išduoto TIPK leidimo, visais atvejais konstatuotina, kad veiklos vykdytojas įrenginį
ar jo dalį eksploatuoja neturėdamas teisės aktų reikalavimus atitinkančio TIPK leidimo.
8. Atsakovo nuomone, tiriami 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 ir 2.32 punk‑
tai priimti tinkamai įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1,
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15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 191, 192 straips‑
niais įstatymo 7 straipsnio 3 dalį ir neprieštarauja konstituciniams teisinės valsty‑
bės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Aplinkos įstatymo
191 straipsnio nuostatoms.
III.
9. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo posėdyje, buvo gauta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos
regiono aplinkos apsaugos departamento nuomonė (b. l. 88–89), kurioje nurodoma, kad
tiriamomis poįstatyminio teisės akto nuostatomis nebuvo pažeisti aukštesnės galios tei‑
sės aktai, kadangi įgaliojimai juos priimti Aplinkos ministerijai yra deleguoti įstatymu –
Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 1 dalimi. Nagrinėjamais punktais nebuvo
nustatytos sankcijos, leidimų išdavimo ar panaikinimo pagrindai, tik nustatytas pereina‑
mojo laikotarpio terminas (kuris kartą buvo pratęstas), per kurį ūkio subjektai įgijo teisę
ir pareigą pakeisti leidimus. Pereinamasis laikotarpis buvo protingas ir pakankamas, kad,
būdamas rūpestingas bei atidus, ūkio subjektas galėtų pasirūpinti reikiamais leidimais.
IV.
10. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo posėdyje, taip pat gauta administracinio teisės pažeidimo byloje
Nr. II‑24‑373/2016, kurią nagrinėjant Utenos rajono apylinkės teismui kilo abejonės nor‑
minio administracinio akto teisėtumu, administracinėn atsakomybėn traukiamo M. V.
nuomonė (b. l. 65–72), kurioje nurodoma, kad 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punktas
prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchi‑
jos principams ir Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms.
11. Šioje nuomonėje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. II‑24‑373/2016
administracinėn atsakomybėn traukiamas M. V. nurodė, kad jis, kaip UAB „Krisminda“
direktorius, yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 512 straipsnio 2 dalį, motyvuojant tuo, kad
nebuvo įvykdytas reikalavimas gauti naują TIPK leidimą, o UAB „Krisminda“ 2010 m.
balandžio 22 d. išduotas TIPK leidimas laikytas negaliojančiu pagal 2013 m. liepos 15 d.
įsakymo 2.32 punktą. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalyje yra įtvirtin‑
tas baigtinis sąrašas atvejų, kada TIPK leidimo galiojimas yra panaikinamas. Tiriamu
2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punktu buvo panaikintas TIPK leidimo galiojimas,
nors toks pagrindas minėtoje Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalyje nėra
numatytas, dėl to šis reguliavimas laikytinas konkuruojančiu su nustatytuoju aukštesnės
galios teisės akte ir neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo.
12. Tiriamoje normoje nustatytas reguliavimas turi esminį poveikį ūkinei vei‑
klai, todėl galėjo būti nustatytas tik įstatymu. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio
12 dalies nuostatomis aplinkos ministrui nepavesta nustatyti reikalavimo pakeisti visus
galiojančius TIPK leidimus, o tik TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panai‑
kinimo tvarką. Tiriamomis nuostatomis yra keliami neproporcingi reikalavimai ir panei‑
giami ūkinę veiklą teisėtai vykdančių subjektų teisėti lūkesčiai.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
13. Byloje yra tiriama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.
įsakymo Nr. Dl‑528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1 ir 2.32 punktų (aplin‑
kos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1‑510 patvirtinta redakcija, įsigalio‑
jusi 2015 m. liepos 2 d.) atitiktis konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės,
teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo
191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII‑287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m.
birželio 1 d.) nuostatoms.
14. Tiriamame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsa‑
kymo 2.3.1 punkte nustatyta, kad, jei šio įsakymo įsigaliojimo metu įrenginys, kuriame
vykdoma 2.4 punkte nurodytų rūšių veikla, buvo eksploatuojamas pagal 2002 m. TIPK
taisyklių 2 priedą išduotą TIPK leidimą ar (ir) taršos leidimą, išduotą pagal Taršos leidi‑
mų taisykles, pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas ir (ar) taršos
leidimas keičiamas TIPK leidimu, išduodamu pagal Taisyklių reikalavimus, neatliekant
įrenginyje vykdomos veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, jeigu įrenginyje
vykdoma veikla iš esmės nesikeičia (t. y. nėra atliekamas esminis pakeitimas, kaip api‑
brėžta Taisyklių 7.6 p.). Šio įsakymo 2.32 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad iki 2015 m.
gruodžio 31 d. įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo
pagal Taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių
2 priedą, ir taršos leidimas, išduotas pagal Taršos leidimų taisykles, (jei toks buvo išduo‑
tas) laikomas negaliojančiu.
VI.
15. Konstitucinis teisinės valstybės principas apima daug įvairių tarpusavyje susi‑
jusių 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). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad šis konstitucinis prin‑
cipas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris
konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti
įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau –
ir Konstitucija), kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais,
kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas
aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (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).
16. Konstitucija draudžia žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius
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santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat žemes‑
nės 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.). Konstitucinis Teismas ne kartą yra
konstatavęs, kad 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. nu‑
tarimus). 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).
17. Riboti asmens teises ir laisves, taip pat ir Konstitucijos 46 straipsnyje numa‑
tytą ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ri‑
bojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei
laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribo‑
jimais 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, da‑
rančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pa‑
žeidimus pagal Konstituciją galima tik įstatymu; taigi tik įstatymu galima nustatyti ir es‑
minį 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).
18. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo
Nr. XII‑287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) yra apibrėžtas TIPK leidimų teisi‑
nis statusas, inter alia (be kita ko) įtvirtinti jų panaikinimo pagrindai. Šiame straipsnyje
numatyta, kad TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles
tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos TIPK leidimui gauti ar pa‑
keisti (toliau – TIPK paraiška) rengimo, pateikimo ir derinimo, TIPK leidimo projekto
rengimo, TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, taip pat in‑
formacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita
Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK leidi‑
mą tvarką, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką.
Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos
padalinys (toliau šiame straipsnyje – fizinis ar juridinis asmuo) turi teisę eksploatuoti
įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą šio straipsnio 1 dalyje nurodytose
taisyklėse, šio asmens eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos,
patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik turėdamas galiojantį TIPK leidimą ir jame
nustatytomis sąlygomis. Fiziniai ar juridiniai asmenys privalo eksploatuoti įrenginį (jo
dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse,
laikydamiesi šių principų: imasi visų atitinkamų taršos prevencijos priemonių; taiko ge‑
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riausius prieinamus gamybos būdus, kurių apibrėžtį nustato Aplinkos ministerija; nesu‑
kelia didelės taršos; užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu atliekos susidaro, – laikydamiesi
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų ei‑
liškumo, užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip pa‑
naudotos, o jeigu tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis iš‑
vengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai; imasi
priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti; galutinai nutrauk‑
dami veiklą imasi priemonių, būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos bū‑
klei tinkamai atkurti. TIPK leidimą išduoda, pakeičia ir galiojimą panaikina aplinkos mi‑
nistro įgaliota institucija (įgaliotos institucijos). TIPK paraiškas derina ir pagal
kompetenciją dalyvauja nustatant TIPK leidimo sąlygas visuomenės sveikatos centrai
apskrityse, vykdydami Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jiems priskirtas funkcijas triukšmo
valdymo ir kvapų kontrolės srityje šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta
tvarka ir terminais. Aplinkos ministro įgaliota institucija apie gautą paraišką TIPK leidi‑
mui gauti ir apie galimybę susipažinti su TIPK paraiška informuoja savivaldybės vykdo‑
mąją instituciją. Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti pastabų dėl TIPK paraiškos,
per 7 darbo dienas pateikia pastabas aplinkos ministro įgaliotai institucijai. TIPK leidimo
projektą aplinkos ministro įgaliota institucija rengia, kai yra gautas šio straipsnio 4 dalyje
nurodytos įstaigos sprendimas derinti TIPK paraišką arba per šio straipsnio 1 dalyje nu‑
rodytose taisyklėse nustatytą terminą nepateiktas šios įstaigos sprendimas derinti TIPK
paraišką ar jos nederinti ir kai šioje dalyje nurodyta aplinkos ministro įgaliota institucija,
įvertinusi TIPK paraišką, priima sprendimą TIPK paraišką priimti. Sprendimo priimti
TIPK paraišką ir sprendimo išduoti TIPK leidimą priėmimo tvarka ir terminai nustatomi
šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse. TIPK leidimą aplinkos ministro įgaliota ins‑
titucija privalo išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti TIPK
paraišką priėmimo dienos. TIPK leidimas išduodamas, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nuro‑
dytas įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) ir numatomos minėto įrenginio eks‑
ploatavimo sąlygos atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių reikalavimus. TIPK
leidimas neišduodamas, jeigu: (1) po to, kai buvo priimtas sprendimas priimti TIPK pa‑
raišką, nustatoma, kad TIPK paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, kuriuos pateikti
reikalaujama pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles, buvo pateikta informacija,
žinant, kad ji klaidinga ar suklastota; (2) anksčiau išduoto TIPK leidimo galiojimas buvo
panaikintas šio straipsnio 12 dalies 1, 2, 3 ar 6 punktuose nustatytais atvejais ir nuo TIPK
leidimo galiojimo panaikinimo dienos nepraėjo 6 mėnesiai. TIPK leidimas pakeičiamas
šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. TIPK leidimas
keičiamas, kai yra viena iš šių sąlygų: (1) planuojamas esminis pakeitimas (kai planuoja‑
ma pakeisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nurodyto įrenginio (jo dalies,
kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeiti‑
mas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai,
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai verti‑
nimo įstatyme); (2) išduotame TIPK leidime šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse
nustatyta tvarka nustatytos sąlygos, kurioms esant TIPK leidimas turi būti pakeičiamas,
ir šio TIPK leidimo pakeitimo terminai; (3) pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisy‑
kles nustatyta tvarka aplinkos ministro įgaliotai institucijai iš naujo apsvarsčius TIPK lei‑
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dimo sąlygas, nustatoma, kad būtina pakeisti TIPK leidimą (stebėsenos (monitoringo)
rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša yra tokia didelė, kad TIPK leidime įrašytos
teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti
įrašomos į TIPK leidimą; įrenginio eksploatavimo saugai reikia naudoti kitas technologi‑
jas; pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksplo‑
atavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar
aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės
normai; pasikeitus kitiems reikalavimams ar dokumentams, kurių reikalavimų
šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka būtina laikytis, arba jeigu
šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka yra galimybė taikyti kitas
priemones išmetamiems teršalams sumažinti); (4) pasikeitus šio straipsnio 2 dalyje nuro‑
dytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrengi‑
nius ar jų dalis). Šio straipsnio 10 dalyje nurodytais atvejais šio straipsnio 2 dalyje nuro‑
dytas fizinis ar juridinis asmuo privalo kreiptis į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą
instituciją dėl TIPK leidimo pakeitimo. TIPK leidimo galiojimas panaikinamas, kai yra
bent viena iš šių sąlygų: (1) įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas
nesilaikant TIPK leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga
veikla buvo sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
įstatyme nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių ins‑
titucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų; (2) kai šio straipsnio 10 da‑
lies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais TIPK leidimo turėtojas nepakeičia TIPK leidi‑
mo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytą terminą ir jose nustatyta
tvarka; (3) nustatoma, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta informacija,
kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo sąlygos, žinant, kad ji klaidinga ar suklas‑
tota; (4) TIPK leidimo turėtojo prašymu; (5) likvidavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą
juridinį asmenį, turintį TIPK leidimą, mirus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam
asmeniui, turinčiam TIPK leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripa‑
žinus jį nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia
dėl TIPK leidimo pakeitimo; (6) neįvykdžius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai
kenksmingą veiklą. TIPK leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos mo‑
tyvuotu sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. TIPK
leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu, išskyrus šio straipsnio 12 dalies 5 punkte
nurodytus atvejus, nurodant TIPK leidimo galiojimo panaikinimo priežastis. Jeigu pažei‑
dimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta esminės žalos šio įstatymo ir Europos
Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pramoninių išmetamų teršalų kontrolę, saugo‑
miems interesams ir kuriuo nepadaryta esminės žalos aplinkai, žmonių sveikatai, ir as‑
muo, turintis TIPK leidimą, nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, pašalino
veiksmų padarinius ir atlygino žalą, o šio įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užti‑
krintas kitais būdais, aplinkos ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi teisingumo ir
protingumo kriterijais, gali nepanaikinti TIPK leidimo galiojimo. Aplinkos ministro įga‑
liota institucija (įgaliotos institucijos) privalo šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse
nustatyta tvarka peržiūrėti TIPK leidimo sąlygas ir šio straipsnio 10 dalies 3 punkte nu‑
rodytais atvejais informuoti TIPK leidimo turėtoją apie pareigą per nustatytą terminą pa‑
keisti TIPK leidimą.
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19. Prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą pateikęs teismas abe‑
jones tiriamų nuostatų teisėtumu iš esmės grindžia nurodydamas, kad jos priimtos virši‑
jant Aplinkos ministrui įstatymais suteiktus įgaliojimus. Utenos rajono apylinkės teismui
kilo abejonė, ar šios nuostatos atitinka konstitucinius teisinės valstybės, įstatymų viršeny‑
bės, teisės aktų hierarchijos principus ir Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnį.
VII.
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo
2.3.1 punkto
20. Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo preambulėje nurodyta,
kad jis priimtas vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5‑75; 2013,
Nr. 55‑2727) 191 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendinant 2010 m. lapkričio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) nuostatas. Aplinkos apsau‑
gos įstatymas 191 straipsniu buvo papildytas 2013 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos įstatymo 1, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir įstaty‑
mo papildymo 191, 192 straipsniais įstatymu Nr. XII‑287 (toliau – ir 2013 m. gegužės 9 d.
Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas), kurio 7 straipsnyje aplinkos ministrui
yra suteikti įgaliojimai priimti nuostatas dėl naujai įsigaliojusių leidimų keitimą regla‑
mentuojančių nuostatų galiojimo terminų ir tvarkos: leidimams eksploatuoti Aplinkos
apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodytus įrenginius (ar jų dalis, ar kelis tokius įren‑
ginius), išduotiems iki 2013 m. birželio 1 d., taikomos šio įstatymo nuostatos dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų keitimo Lietuvos Respublikos aplinkos mi‑
nisterijos nustatytais terminais ir tvarka. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 1 da‑
lyje taip pat numatyta, kad TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisykles tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato TIPK paraiškos rengimo, pa‑
teikimo ir derinimo, TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo tvarką. Pagal šio straipsnio 10 dalį TIPK leidimas pakeičiamas
šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
21. Taigi Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje yra įtvirtinti bendrieji aplin‑
kos ministro įgaliojimai detalizuoti TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo pa‑
naikinimo tvarką, o 2013 m. gegužės 9 d. Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstaty‑
mo 7 straipsnyje aplinkos ministras yra tiesiogiai įgaliotas nustatyti tvarką ir terminus,
pagal kuriuos šio įstatymo nuostatos dėl TIPK leidimų keitimo taikomos leidimams eks‑
ploatuoti Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodytus įrenginius (ar jų dalis, ar
kelis tokius įrenginius), išduotiems iki 2013 m. birželio 1 d.
22. Tiriama 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 punkto nuostata apibrėžia 2013 m.
gegužės 9 d. redakcijos Aplinkos apsaugos įstatymo ir vadovaujantis šiuo įstatymu aplin‑
kos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1‑528 patvirtintų (su vėlesniais pakeiti‑
mais) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galio‑
jimo panaikinimo taisyklių galiojimą laiko požiūriu subjektams, kurie iki šių taisyklių
įsigaliojimo vykdė ūkinę veiklą eksploatuodami įrenginius pagal ankstesnės redakcijos
teisinį reguliavimą išduotus leidimus. Šiame punkte yra nustatyta, kad anksčiau išduoti
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atitinkami leidimai keičiami naujais, bei apibrėžta, kada keičiant leidimą turi būti atlieka‑
mos įrenginyje vykdomos veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Šioje normo‑
je nėra numatytos teisinės sankcijos TIPK leidimų nepakeitusiems subjektams ar kitokie
kylantys padariniai (pvz., veiklos sustabdymas ar pan.), o tik nustatoma tvarka, pagal ku‑
rią naujas ūkinės veiklos teisinis reguliavimas taikomas anksčiau ją pradėjusiems vykdyti
subjektams. Tokia nuostata numato naujo teisinio reguliavimo įgyvendinimo tvarką, nu‑
rodant, jog anksčiau išduoti leidimai keičiami naujais bei kada juos keičiant būtina atlikti
veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kas nelaikytina esminiu ūkinės veiklos laisvės apri‑
bojimu, kuris galėtų būti nustatomas tik Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu.
23. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nėra įtvirtinta tų pačių (kaip ir
tiriama nuostata) teisės aktų galiojimą laiko požiūriu reglamentuojančių normų, ku‑
rios galėtų būti laikomos konkuruojančiomis su tiriamu 2013 m. liepos 15 d. įsakymo
2.3.1 punktu. Iš Konstitucijos 46 straipsnio kylanti valstybės jurisdikcija ūkinės veiklos
reguliavime apima valstybės įgaliojimus keisti, nustatyti naujas ūkinės veiklos sąlygas ir
(laikantis teisės galiojimo laike principų) taikyti naująsias sąlygas anksčiau ūkinę veiklą
pradėjusiems vykdyti subjektams. Priešingu atveju, jeigu naujas griežtesnis teisinis re‑
guliavimas jiems būtų netaikomas, o galiotų tik naujai ūkinę veiklą pradedantiems su‑
bjektams, gali būti pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas (žr. su
būtinais (atitinkamais) pakeitimais Konstitucinio Teismo 2016 m. vasario 2 d. nutarimą,
kuriuo pripažintas įstatymo prieštaravimas Konstitucijai, be kita ko, dėl to, kad tirtu re‑
guliavimu atsižvelgiant į tai, ar iki nustatytos datos turėjo leidimą laikyti ar nešiotis gin‑
klą, asmenys buvo traktuojami nevienodai). Pažymėtina, kad prieš įsigaliojant tiriamai
2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 punkto redakcijai (patvirtinta 2015 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. D1‑510), galiojo aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1‑528
patvirtinta redakcija, kurioje buvo nustatyta, kad nuo 2015 m. liepos 7 d. privaloma tu‑
rėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą. 2015 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. D1‑510 pakeitus tiriamą punktą, reikalavimo pakeisti TIPK leidimus terminas buvo
perkeltas į to paties įsakymo 2.32 punktą, jį pratęsiant iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskai‑
tytinai. Taigi pakeisti TIPK leidimus iš viso buvo nustatytas apie 29 mėnesių terminas.
Be to, 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų
aplinkos apsaugos departamentams buvo pavesta ūkio subjektus informuoti apie pareigą
pakeisti TIPK leidimus – 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1‑528 3.1.3 punktu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams paves‑
ta iki 2013 m. lapkričio 1 d. informuoti 2.4 punkte nurodytus įrenginius eksploatuojan‑
čius veiklos vykdytojus apie pareigą iki 2015 m. liepos 7 d. gauti TIPK leidimą Taisyklių
nustatyta tvarka; 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1‑510 šis punktas pakeistas nu‑
matant regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigą informuoti ūkio subjektus
pakartotinai, t. y. išdėstytas taip: 2015 m. liepos 7 d. pakartotinai informuoti 2.4 punk‑
te nurodytus įrenginius eksploatuojančius veiklos vykdytojus apie pareigą iki 2015 m.
gruodžio 31 d. įskaitytinai gauti TIPK leidimą Taisyklių nustatyta tvarka. Aplinkos ap‑
saugos įstatymo straipsnio 10 dalies 3 punkte nustatyta, jog TIPK leidimas keičiamas
pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles nustatyta tvarka aplinkos ministro įga‑
liotai institucijai iš naujo apsvarsčius TIPK leidimo sąlygas, nustatoma, kad būtina pa‑
keisti TIPK leidimą (inter alia pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti
griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos
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apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pa‑
keistai aplinkos kokybės normai). Tiriamame 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 punkte
numatyta tvarka atitinka šią įstatymo nuostatą, todėl jos negali būti laikomos tarpusavyje
konkuruojančiomis.
24. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos ministras yra įgaliotas nustatyti Aplinkos ap‑
saugos įstatymo nuostatų dėl TIPK leidimų keitimo taikymą iki 2013 m. birželio 1 d. iš‑
duotiems TIPK leidimams bei turi įgaliojimus nustatyti savo įsakymu tvirtinamų TIPK
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių galiojimą laiko požiūriu,
į tai, kad tiriamame 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 punkte nėra numatytas esminis
ūkinės veiklos laisvės apribojimas, kuris galėtų būti nustatomas tik Lietuvos Respublikos
Seimo priimtu įstatymu, ir įstatymuose nėra nustatyta su tiriama nuostata konkuruo‑
jančių teisės normų, konstatuotina, kad 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.3.1 punktas pri‑
imtas, aplinkos ministrui tinkamai įgyvendinant jam nustatytus įgaliojimus ir neprieš‑
tarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos
principams ir Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo
Nr. XII‑287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms.
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punkto
25. Tiriamo 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punkto nuostatų priėmimo pagrin‑
dai šiame įsakyme nėra atskirai detalizuoti, taigi jie sietini su jau aptartais Aplinkos ap‑
saugos įstatymo 191 straipsnyje įtvirtintais pagrindais. Kaip buvo minėta, šiame straips‑
nyje yra išdėstyti TIPK leidimo galiojimo panaikinimo pagrindai, taip pat, inter alia
nustatyta, kad TIPK leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos moty‑
vuotu sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. 2013 m.
liepos 15 d. įsakymo 2.32 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d.
įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal Taisyklių
reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos
leidimas, išduotas pagal Taršos leidimų taisykles, (jei toks buvo išduotas) laikomas nega‑
liojančiu, t. y. šia nuostata panaikinami nurodyti TIPK leidimai. Įstatymų nuostatose, su
kuriomis sietini aplinkos ministro įgaliojimai priimti tiriamą 2013 m. liepos 15 d. įsaky‑
mą, eksplicitiškai nėra įtvirtinti aplinkos ministro įgaliojimai nustatyti, kad nuo tam tikro
termino atitinkami TIPK leidimai laikomi negaliojančiais.
26. Jau buvo minėta, kad pagal Konstitucinį Teismą galima riboti asmens teises ir
laisves, taip pat ir Konstitucijos 46 straipsnyje numatytą ūkinės veiklos laisvę, jeigu inter
alia tai daroma įstatymu. Tik įstatymu galima nustatyti esminį poveikį ūkinei veiklai ga‑
linčias 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. nutarimus). Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad įstatymų leidėjas
negali pavesti įstatymo įgyvendinamuoju aktu reguliuoti tuos santykius, kurie gali būti
reguliuojami tik įstatymu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.
birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I261‑15/2013). Pavyzdžiui, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje esminiu ūkinės veiklos laisvės ribojimu
pripažįstamas reguliavimas, kuriame įtvirtinta poveikio priemonė – teisės verstis ūkine
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veikla (organizuoti ir rengti papildomą vairuotojų mokymą) atėmimas (Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimas administracinėje bylo‑
je Nr. I146‑10/2013); leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo pa‑
naikinimo pagrindai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I261‑15/2013). Lingvistiškai interpretuojant nagri‑
nėjamoje byloje tiriamą 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punkto nuostatą, ji reiškia, kad
nuo šiame punkte nustatytos datos kyla visi teisiniai padariniai, kurie kyla panaikinus
ūkio subjektui išduotą TIPK leidimą. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktiką, tiriama 2013 m. liepos 15 d. įsakymo 2.32 punkto nuostata, pagal kurią
nuo šiame punkte nustatytos datos išvardyti TIPK leidimai laikomi negaliojančiais, taip
pat pripažintina iš esmės ribojančia ūkinės veiklos laisvę.
27. Kaip buvo minėta, pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 13 dalį,
TIPK leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu
šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. To paties straipsnio 12 da‑
lyje numatyta, kad TIPK leidimo galiojimas panaikinamas, kai yra bent viena iš šių są‑
lygų: įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant TIPK
leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo su‑
stabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustaty‑
tais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų nurodytą
laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų; kai šio straipsnio 10 dalies 2, 3 ir 4 punktuo‑
se nurodytais atvejais TIPK leidimo turėtojas nepakeičia TIPK leidimo per šio straipsnio
1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytą terminą ir jose nustatyta tvarka; nustatoma, kad
TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta informacija, kuria remiantis buvo nu‑
statytos TIPK leidimo sąlygos, žinant, kad ji klaidinga ar suklastota; TIPK leidimo turė‑
tojo prašymu; likvidavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą juridinį asmenį, turintį TIPK
leidimą, mirus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam asmeniui, turinčiam TIPK lei‑
dimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu,
jeigu asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl TIPK leidimo pakeitimo;
neįvykdžius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nu‑
statyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą. Šios dalies antra‑
me punkte įtvirtintas TIPK leidimo panaikinimo pagrindas, be kita ko, nukreipia į to pa‑
ties straipsnio 10 dalies 3 punktą, kuriame nustatyta, jog TIPK leidimas keičiamas, kai
pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles nustatyta tvarka aplinkos ministro įgalio‑
tai institucijai iš naujo apsvarsčius TIPK leidimo sąlygas, nustatoma, kad būtina pakeisti
TIPK leidimą (stebėsenos (monitoringo) rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša yra
tokia didelė, kad TIPK leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiū‑
rimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą; įrenginio eksploata‑
vimo saugai reikia naudoti kitas technologijas; pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai
reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar
pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar)
atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai; pasikeitus kitiems reikalavimams ar
dokumentams, kurių reikalavimų šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta
tvarka būtina laikytis, arba jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta
tvarka yra galimybė taikyti kitas priemones išmetamiems teršalams sumažinti).
28. Iš šių Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 10 dalies 3 punkto, 13 dalies
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2 punkto ir 14 dalies nuostatų galima matyti, kad pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai
reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pa‑
keisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) ati‑
tiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai, TIPK leidimo galiojimas gali būti panai‑
kinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose
taisyklėse nustatyta tvarka. Vadovaujantis aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsaky‑
mu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnau‑
jinimo ir panaikinimo taisyklių 38–39 punktais, TIPK leidimus pagal šias taisykles buvo
įgaliotas išduoti atitinkamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos
apsaugos departamentas, kas reiškia, jog aplinkos ministras nėra įgaliotas savo įsakymu pa‑
naikinti TIPK leidimus – per nustatytą terminą nepakeisti TIPK leidimai nustatyta tvarka
gali būti panaikinami jį išdavusiai institucijai priimant motyvuotą sprendimą.
29. Aptartas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad įstatymai aplinkos mi‑
nistrui nesuteikia įgaliojimų savo įsakymu panaikinti TIPK leidimus, kurie nebuvo pa‑
keisti TIPK leidimais, išduotais pagal naujai įsigaliojusius teisės aktus, – tokie įgaliojimai
jam eksplicitiškai įstatymuose nenustatyti, o tai, kad pagal Aplinkos apsaugos įstatymo
191 straipsnio 14 dalį TIPK leidimų galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos in‑
dividualiu administraciniu aktu, patvirtina, jog įstatymų leidėjas neketino aplinkos mi‑
nistrui suteikti įgaliojimus savo įsakyme nustatyti, kad iki nustatyto termino nepakeis‑
ti pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduoti TIPK leidimai laikomi negaliojančiais.
Kadangi tiriama nuostata, jog šiame punkte numatyti TIPK leidimai nuo nurodytos da‑
tos laikomi negaliojančiais, iš esmės apriboja ūkinės veiklos laisvę, neatitinka Aplinkos
apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytos TIPK leidimų galiojimo panaikinimo tvar‑
kos ir buvo priimta viršijant aplinkos ministrui įstatymais suteiktus įgaliojimus, 2013 m.
liepos 15 d. įsakymo 2.32 punktas prieštarauja iš konstitucinio teisinės valstybės princi‑
po, kitų konstitucinių imperatyvų kylančiam reikalavimui teisėkūros subjektams paisy‑
ti teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės principui ir Aplinkos apsaugos įstatymo
191 straipsnio nuostatoms.
30. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 119 straipsnio 1 dalį administra‑
cinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo
neteisėtu visais atvejais skelbiamas Teisės aktų registre.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 119 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsaky‑
mo Nr. Dl‑528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeiti‑
mo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1 punktas (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1‑510 patvirtinta redakcija, įsi‑
galiojusi 2015 m. liepos 2 d.) neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų
viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII‑287 redakcija, įsigaliojusi
2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms.
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Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsaky‑
mo Nr. Dl‑528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakei‑
timo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktas (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1‑510 patvirtinta redakcija, įsiga‑
liojusi 2015 m. liepos 2 d.) prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų vir‑
šenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII‑287 redakcija, įsigaliojusi
2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo
9 d. įsakymu Nr. V‑632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo
reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo (2016 m. birželio 15 d.
įsakymo Nr. V‑830 redakcija) 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčių ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d.
įsakymo Nr. V‑632 ,,Dėl žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos
paslaugų, apmokamų iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų
išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2.13–2.15 papunkčių teisėtumo
Vykdant reglamentavimo veiklą teisės aktuose yra įtvirtintos procedūrinės galimy‑
bės teisėkūros subjektui nustatyti priimamo teisinio reguliavimo prielaidas (faktines situ‑
acijos aplinkybes, šias aplinkybes patvirtinančius tam tikrus duomenis), visapusiškai įver‑
tinti priimamų teisės normų (teisės akto projekto) teigiamas ir neigiamas pasekmes ir tai
pateikti teisės akto projekto lydimuosiuose dokumentuose ar pačiame teisės akte (jo prie‑
duose). Šių procedūrinių galimybių išnaudojimas teisėkūros procese, atsižvelgiant į kon‑
krečią reglamentavimo sritį ir nustatomų teisės normų pobūdį, sudaro prielaidas ne tik
priimti teisėtus inter alia proporcingus, objektyvius ir aiškius norminius administracinius
aktus, bet ir užtikrina, jog atsižvelgiant į teisėkūros subjekto pateiktą priimamo teisinio re‑
guliavimo pagrindimą, bus galima tinkamai atlikti priimtų teisinio reguliavimo nuostatų
teisėtumo teisminę patikrą (81 punktas).
Teisėkūros subjekto diskrecija, kad ir esanti labai plati, negali būti aiškinama, kaip
paneigianti viešojo administravimo subjekto pareigą apskritai pagrįsti savo priimamus
sprendimus, todėl, priimant konkretų norminį administracinį aktą (nustatant konkre‑
čias teisės normas), turi būti aiškūs faktai, argumentai, teisinis pagrindas, kuriuo viešojo
administravimo subjektas rėmėsi. Nustatomo teisinio reguliavimo pagrindimas turi būti
adekvatus, aiškus ir pakankamas. Tokio pagrindimo stoka apsunkina administracinio
teismo atliekamą tokių aktų teisėtumo patikrą, ypač kai administracinis aktas, kurio teisė‑
tumas yra tiriamas, reglamentuoja specialių žinių reikalaujančią sritį. Viešojo administra‑
vimo subjektui tenkanti pareiga pagrįsti savo priimamus sprendimus negali būti perkelta
teisingumą vykdančiai institucijai (84 punktas).
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Pagal kompetenciją reglamentuojant sveikatos priežiūros paslaugų – šiuo atveju
kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų – teikimą ir kraujodaros ka‑
mieninių ląstelių transplantacijos atlikimui taikomus reikalavimus, Sveikatos apsaugos
ministerijai kyla pareiga ne tik nustatyti tokį poįstatyminį teisinį reguliavimą, kuris atitik‑
tų iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius reikalavimus, inter alia jis turi būti
proporcingas (tinkamas ir būtinas teisėtiems tikslams pasiekti), nepažeisti teisėtų lūkesčių,
bet ir priimant teisės aktus, nustatant konkrečias teisės normas (reikalavimus sveikatos
priežiūrai), gebėti tinkamai, adekvačiai, aiškiai jas paaiškinti, taip pat konkrečių duome‑
nų, aplinkybių pagrindu pagrįsti inter alia jų proporcingumą, atitiktį kitiems principams
taip, kad, vykdant teisminę nustatytų sveikatos priežiūros reikalavimų kontrolę, būtų aiš‑
kūs priimamo teisinio reguliavimo motyvai, tikslai, faktinės, teisinės prielaidos, pateiktas
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, ir teismas, remdamasis šiais duo‑
menimis, galėtų patikrinti, ar nustatytasis teisinis reguliavimas atitinka siekiamus tikslus,
yra tinkamas, būtinas, taigi galėtų patikrinti, ar Sveikatos apsaugos ministerija tinkamai
įgyvendino savo diskreciją ir realizavo iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies kylančią vals‑
tybės priedermę tinkamai pasirūpinti žmonių sveikata ir užtikrinti kokybiškų sveikatos
priežiūros (inter alia kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos) paslaugų teikimą
(87 punktas).
Tiek, kiek Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, ap‑
mokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėji‑
mo tvarkos aprašo 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose įtvirtintas teisinis reguliavimas nėra
tinkamai motyvuojamas būtinumu ir reikalingumu užtikrinti sveikatos priežiūros (kraujo‑
daros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teikimo) tinkamumą ir prieinamumą,
be kita ko, nepaisant suinteresuotų asmenų (sveikatos priežiūros įstaigų) jau įgytų galimy‑
bių teikti kai kurias kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas, tiek, kiek
jis nėra pagrindžiamas patikimais, konkrečiais, aiškiais ir objektyviais duomenimis, negali
būti laikomas proporcingu, atitinkančiu Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad
valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui
susirgus, o teisėkūros procedūros požiūriu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis‑
tro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 2.13–2.15 papunkčiai negali būti laikomi ati‑
tinkančiais konstitucinį atsakingo valdymo principą (97 punktas).
Administracinė byla Nr. eI‑6‑502/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑66‑3‑00036‑2016‑6
Procesinio sprendimo kategorija 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. balandžio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (kolegi‑
jos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Gretai Kapačinskaitei,
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dalyvaujant pareiškėjai buvusiai Seimo narei Vidai Marijai Čigriejienei, Seimo na‑
riui Kaziui Starkevičiui, buvusių Seimo narių Vidos Marijos Čigriejienės, Arimanto
Dumčiaus, Kazimiero Kuzminsko ir Seimo nario Kazio Starkevičiaus atstovui advokatui
Evaldui Rapolui, pareiškėjo Seimo nario Kazio Starkevičiaus atstovams R. G. ir E. J., at‑
sakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Dariui Taminskui,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę adminis‑
tracinę bylą pagal pareiškėjų buvusių Lietuvos Respublikos Seimo narių Vidos Marijos
Čigriejienės, Arimanto Dumčiaus ir Kazimiero Kuzminsko, Lietuvos Respublikos
Seimo nario Kazio Starkevičiaus pareiškimus ištirti Lietuvos Respublikos sveikatos ap‑
saugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V‑632 patvirtinto Žmogaus kraujo‑
daros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš žmogaus organų ir
audinių transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėji‑
mo tvarkos aprašo 12.1.2–12.1.6, 12.2, 13.1.1–13.1.6 papunkčių (Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 redakcija) atitiktį
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims,
48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstaty‑
mo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įsta‑
tymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 6.1, 6.2, 8,
85 ir 110 punktams, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktui,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–4 punktams ir
7 straipsniui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Buvę Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vida Marija Čigriejienė,
Arimantas Dumčius ir Kazimieras Kuzminskas, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo
narys Kazys Starkevičius (toliau – ir pareiškėjai) su pareiškimais kreipėsi į Lietuvos vy‑
riausiąjį administracinį teismą, prašydami ištirti Lietuvos Respublikos sveikatos apsau‑
gos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V‑632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš žmogaus organų ir audinių
transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvar‑
kos aprašo 12.1.2–12.1.6, 12.2, 13.1.1–13.1.6 papunkčių (2016 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. V‑830 redakcija) atitiktį pareiškimuose nurodytiems aukštesnės galios teisės aktams.
2. 2016 m. lapkričio 8 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimis Lietuvos vyriausia‑
sis administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų pareiškimų dalis dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V‑632 pa‑
tvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmo‑
kamų iš žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavi‑
mų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 12.1.2–12.1.6, 12.2,
13.1.1–13.1.6 papunkčių (2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 53 straipsnio 1 daliai,
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40 straipsnio 3 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstaty‑
mo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įsta‑
tymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 6.1, 6.2, 8,
85 ir 110 punktams, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktui,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–4 punktams ir
7 straipsniui.
3. Pareiškimai grindžiami šiais argumentais:
3.1. Apraše reglamentuojama autologinių kraujodaros kamieninių ląstelių trans‑
plantacija (toliau – ir AUTOKKLT), t. y. kraujodaros kamieninių ląstelių paėmimas ir
persodinimas į to paties žmogaus kūną gydymo tikslu, bei alogeninių kraujodaros ka‑
mieninių ląstelių transplantacija (toliau – ir ALOKKLT), t. y. kraujodaros kamieninių ląs‑
telių paėmimas ir persodinimas į kito žmogaus kūną gydymo tikslu. Įstatymuose nėra
imperatyvių nuostatų, įpareigojančių sveikatos apsaugos ministrą patvirtinti Aprašą su
suvaržančiais ir diskriminuojančiais kriterijais. Iš įsakymo, kuriuo patvirtintas Aprašas,
1 punkto matyti, kad jis nėra kildinamas iš jokio įstatymo ta apimtimi, kuria yra riboja‑
ma asmens sveikatos priežiūros įstaigų konkurencija. Šio įsakymo 1 punkte daroma nuo‑
roda į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktą,
tačiau ši nuostata nepateisina konkurencijos sąlygų ribojimų.
3.2. Šiuo metu AUTOKKLT paslaugos yra atliekamos VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninėje Santariškių klinikose (toliau – Santariškių klinikos) ir Všį Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos). Pagal Aprašą,
Kauno klinikos galės teikti AUTOKKLT paslaugas tik mielomine liga (TLK‑10-AM ko‑
das C90) sergantiems pacientams. ALOKKLT paslaugos šiuo metu yra atliekamos tik
Santariškių klinikose, ir pagal Aprašą ši įstaiga toliau be konkurencijos nurodytas pas‑
laugas teiks keletą dešimtmečių, t. y. Kauno klinikos įgis teisę teikti pirmąsias giminingo
donoro ALOKKLT ne anksčiau, kaip po 10 metų, bet įvertinus Aprašo 13.1.1 papunkčio
reikalavimą dėl prieš tai privalomų atlikti 800 AUTOKKLT paslaugų suaugusiesiems, de
facto Kauno klinikos galės teikti šias paslaugas tik po 40 metų (Kauno klinikoms leidžia‑
ma atlikti tik 20 AUTOKKLT procedūrų per metus).
3.3. Teisinis reguliavimas, galiojęs iki 2016 m. lapkričio 1 d., sudarė prielaidas tiek
Santariškių klinikoms, tiek Kauno klinikoms, kaip universitetinėms ligoninėms, teikti
AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugas pacientams. Pakeitus teisinį reguliavimą ir nusta‑
čius nepagrįstus reikalavimus šias paslaugas teikiančioms universitetinėms klinikoms,
pažeistas teisėtų lūkesčių principas, kad tiek Santariškių klinikos, tiek Kauno klinikos
galės veikti kaip universitetinės klinikos teikiant šias paslaugas. Valstybė privalo vykdy‑
ti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui ir užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą bei sta‑
bilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus
lūkesčius. Kauno klinikų teisėti lūkesčiai susiformavo dėl to, kad šioje įstaigoje yra tei‑
kiamos AUTOKKLT paslaugos, o Apraše įtvirtinta, jog kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacijos (toliau – ir KKLT) paslaugas gali teikti universitetinės ligoninės. Be to,
atsižvelgiant į teisinio tikrumo principą, darant esminius galiojančio teisinio reguliavimo
pakeitimus, lemiančius asmenų teisinei padėčiai nepalankius padarinius, gali būti reika‑
linga numatyti ir tam tikrą pereinamąjį teisinį reguliavimą, o asmenų, kuriems taikyti‑
nas naujas teisinis reguliavimas, teisinė padėtis pereinamosiomis nuostatomis turėtų būti
sureguliuota taip, kad jiems būtų suteikta pakankamai laiko užbaigti pradėtus veiksmus,
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kurių jie ėmėsi ankstesnio teisinio reguliavimo pagrindu, tikėdamiesi, kad jis bus stabi‑
lus, ir įgyvendinti pagal ankstesnį teisinį reguliavimą įgytas teises.
3.4. Apraše įtvirtintu reglamentavimu nesiekiama jokių pagrįstų tikslų (pavyz‑
džiui, pacientų interesų apsaugos), kadangi ir iki 2016 m. lapkričio 1 d. galiojęs teisinis
reguliavimas nustatė pakankamai griežtus reikalavimus teikiant aptariamas paslaugas.
3.5. Viešojo administravimo subjektas gali priimti asmens teises ribojantį sprendi‑
mą, tik jeigu tai būtina, siekiant tam tikro teisėto tikslo, taikomos priemonės yra tapačios
(proporcingos), dėl šio sprendimo pernelyg nepadaugėja prievolių asmeniui. Ginčijamos
Aprašo nuostatos leidžia teigti, kad nėra jokio teisėto tikslo įtvirtinant tokį teisinį regu‑
liavimą, nustatytos priemonės yra skirtos leisti paslaugas teikti tik vienam subjektui, ki‑
tas subjektas dėl nustatytų reikalavimų nepagrįstai ilgą laiką turės siekti galimybės tokias
paslaugas teikti.
3.6. Aptariamų paslaugų teikimo specialieji reikalavimai, įtvirtinti Apraše, nepa‑
grįstai viršija net ir tarptautinio akreditavimo, kuris yra savanoriška procedūra, paro‑
danti, kad paslaugas teikianti įstaiga atitinka aukščiausius standartus, reikalavimus, nu‑
statytus Tarptautinio akreditavimo komitete (angl. Joint Accreditation Committee-ISCT,
toliau – JACIE). Tokių specifinių kriterijų nustatymas neturi jokio aiškaus pagrindimo,
todėl pažeidžia atsakingo valdymo principą.
3.7. Dėl Aprašo nuostatų atitikties Konkurencijos įstatymui pažymėtina, jog atsi‑
žvelgiant į tai, kad Apraše yra reglamentuojamos AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugos,
išskirtinos šios paslaugų rinkos: 1) AUTOKKLT paslaugų teikimas suaugusiesiems; 2)
AUTOKKLT paslaugų teikimas vaikams; 3) ALOKKLT paslaugų teikimas suaugusie‑
siems; 4) ALOKKLT paslaugų teikimas vaikams. Kadangi Lietuvos Respublikos sveika‑
tos draudimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalis nustato, kad draudžiamieji asmenys turi teisę
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstai‑
gą, su kuria teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartį, ir gauti privalomojo sveikatos
draudimo garantuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, geografinė teritorija,
kurioje gali konkuruoti ūkio subjektai, teikdami ALOKKLT ir AUTOKKLT paslaugas,
yra Lietuvos Respublika. Šių rinkų dalyviais (konkurentais) laikytinos asmens sveikatos
priežiūros įstaigos – universiteto ligoninės, turinčios tretinės stacionarinės suaugusiųjų
hematologijos (kai teikiamos suaugusiųjų transplantacijos paslaugos) ir (ar) tretinės vai‑
kų onkohematologijos (kai teikiamos vaikų transplantacijos paslaugos), kraujo donorys‑
tės (kraujo centro), audinių banko (kraujo kamieninių ląstelių paėmimas, apdorojimas,
paskirstymas ir laikymas) asmens sveikatos priežiūros licencijas, t. y. Santariškių klinikos
ir Kauno klinikos.
3.8. Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatytas teisinis reguliavimas leidžia teigti, kad
AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugas artimiausius 40 metų galės teikti tik vienintelė uni‑
versiteto ligoninė – Santariškių klinikos. Apraše nustatyti specialieji reikalavimai įstai‑
goms vieną iš dviejų universiteto ligoninių, veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje,
įgalina tapti monopolines teises turinčiu šių paslaugų teikėju. Kitaip tariant, Aprašas nu‑
stato, kad tam tikras AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugas galės teikti tik tam tikra kon‑
kreti asmens sveikatos priežiūros įstaiga – Santariškių klinikos, o Kauno klinikų veikla
AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugų srityje bus praktiškai neįmanoma dėl nustatytų ne‑
proporcingų ir neadekvačių specialiųjų reikalavimų. Pacientai bus priversti dėl didžio‑
sios dalies AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugų kreiptis tik į Santariškių klinikas, nepri‑
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klausomai nuo šios ligoninės teikiamų paslaugų kokybės. Toks teisinis reguliavimas yra
diskriminacinis, nes asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti visus paslaugų teiki‑
mo reikalavimus ir turinti licenciją, netenka teisės tokias paslaugas teikti. Apraše nustaty‑
ti tokie specialieji reikalavimai, kurių įgyvendinti objektyviai neįmanoma tai universiteto
ligoninei, kuri anksčiau neteikė tokių paslaugų, t. y. tokie įstaigos veiklos patirties ir pro‑
cedūrų skaičiaus reikalavimai, kurie nesiejami su paslaugų teikimo kokybės rodikliais.
3.9. Dirbtinai sukoncentravus KKLT paslaugas konkrečioje universiteto ligoninė‑
je, kita universiteto ligoninė negalėtų tikėtis nei moderniausios įrangos, nei kompeten‑
tingiausių specialistų – pagal Aprašą Kauno klinikoms leidžiama atlikti tik ne daugiau,
kaip 20 AUTOKKLT pacientams, sergantiems mielomine liga, o kitas AUTOKKLT bus
galima teoriškai pradėti atlikinėti tik vienuoliktais ir vėlesniais metais, jei įstaigoje bus
atlikta 200 AUTOKKLT pacientams, sergantiems mielomine liga. Dar didesni ir visiškai
nepagrįsti reikalavimai nustatyti, siekiant teikti ALOKKLT paslaugas, pavyzdžiui, gimi‑
ningo donoro ALOKKLT gali būti atliekama tik po to, kai ne trumpiau, kaip 10 metų
atliekamos AUTOKKLT ir atlikta ne mažiau, kaip 800 operacijų suaugusiesiems ir 80 vai‑
kams. Neaišku, kokiais motyvais remiantis nustatyta, jog patirties pakankamam įgijimui
vaikams atliekamoms transplantacijoms reikia atlikti tik 80 AUTOKKLT, o suaugusie‑
siems – net 10 kartų daugiau (800 AUTOKKLT). Vadovaujantis tokia Aprašo logika, gali‑
ma teigti, kad vaikams atliekamos procedūros yra žymiai paprastesnės ir joms atlikti rei‑
kalinga daug mažesnė patirtis, nei toms procedūroms, kurios atliekamos suaugusiesiems.
Taigi išimtines teises gavusios Santariškių klinikos iš viso nesusiduria ir artimiausius de‑
šimtmečius Lietuvos Respublikoje nesusidurs su konkurencija atitinkamose KKLT pas‑
laugų rinkose. Taip Santariškių klinikoms yra suteikiama akivaizdi privilegija, nors ne‑
ribojančių konkurencijos sąlygų sudarymas padėtų užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą
pacientams. Tačiau iš Kauno klinikų, kurios Apraše nustatytų tokio dydžio rodiklių is‑
toriškai neturėjo, tačiau norėtų aptariamas paslaugas teikti, yra atimama reali galimybė
šias paslaugas teikti, atitinkamai ribojant ūkinės veiklos laisvę. Ūkio subjektas, kuriam
dėl nustatytos tvarkos sudaromos galimybės pretenduoti į didžiausią teiktinų paslaugų
dalį vien dėl to, kad jis turi didžiausius istorinius teiktų paslaugų rodiklius, yra privile‑
gijuojamas ūkio subjektų, kurių istoriniai teiktų paslaugų rodikliai yra maži, atžvilgiu.
3.10. Apraše reglamentuojamos paslaugos nepasižymi tokia išskirtine specifika,
kad šioje rinkoje konkurencija dėl galimybės teikti paslaugas negalėtų vykti, nustačius
ir įgyvendinant konkurencingus kriterijus tokioms paslaugoms teikti. Sąžiningos kon‑
kurencijos būdu ūkio subjektams būtų sudaromos objektyvios galimybės varžytis dėl
suteikiamų paslaugų kiekio, o ūkio subjektai, norintys suteikti daugiau paslaugų, turėtų
imtis įvairių priemonių (pavyzdžiui, aktyviai investuoti į įrangą, kelti personalo kvalifi‑
kaciją) tam, kad įgytų pranašumą.
3.11. Lyginant Apraše nustatytus reikalavimas ir viešai skelbiamą Santariškių kli‑
nikų informaciją, galima daryti prielaidą, kad specialieji reikalavimai buvo paruošti, atsi‑
žvelgus į šių klinikų turimus žmogiškuosius bei materialinius išteklius. Dėl tokio faktinių
duomenų sutapimo, negalima atmesti galimybės, jog siekiama sudaryti galimybes būtent
Santariškių klinikoms būti monopoliniu AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugų teikėju.
3.12. Iš sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių nuostatų neseka
pareiga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai konkrečias sveikatos prie‑
žiūros paslaugas (šiuo atveju – AUTOKKLT ir ALOKKLT) paskirstyti tarp konkrečių
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sveikatos priežiūros įstaigų iš anksto nustatant, kurios sveikatos priežiūros įstaigos, ko‑
kias konkrečias paslaugas gali teikti.
3.13. Išanalizavus kitų transplantacijos paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimus, matyti, kad net ir paslaugoms, kurios yra žymiai sudėtingesnės ir rei‑
kalaujančios daugiau specialaus pasirengimo, įgūdžių bei sąlygų, tokių griežtų ir akredi‑
tacijos lygiu sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatytų reikalavimų nėra (pvz., žr.
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V‑381 „Dėl inkstų trans‑
plantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, sveikatos ap‑
saugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 ,,Dėl žmogaus organų ir audinių
transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nu‑
statymo“ pakeitimo“, sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. V‑47
,,D. K. transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo ir kt.).
3.14. KKLT paslaugų sutelkimas vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje nėra efekty‑
viausias būdas užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę. Tai patvirtina ir kitų šalių praktika.
Iš pridedamos lentelės matyti, jog daugelyje šalių veikia po keletą tokias transplantacijas
atliekančių centrų.
3.15. Konkurencijos ribojimai, net jei jie ir būtų įtvirtinti įstatymuose, turi būti pa‑
grįsti ir proporcingi siekiamiems tikslams. Taigi turėtų būti įvertinta, ar prieš įtvirtinant
ginčijamas Aprašo nuostatas, buvo atlikta atitinkama analizė, kuri pagrįstų, jog būtent
išankstinis aptariamų paslaugų paskirstymas tarp konkrečių sveikatos priežiūros įstaigų
yra neišvengiamas ir neperteklinis būdas pasiekti nurodytų tikslų. Ekonominio bendra‑
darbiavimo ir plėtros organizacijos 2012 m. forumo „Konkurencija ligoninių paslaugose“
apibendrinime nurodyti empiriniai tyrimai, iš kurių matyti, kad ligoninių paslaugų rin‑
kose, kuriose kainos yra reguliuojamos, konkurencija didina paslaugų kokybę. Kadangi
pacientai tiesiogiai už suteiktas paslaugas nemoka, jų sprendimą rinktis konkrečią svei‑
katos priežiūros įstaigą, be kita ko, lemia paslaugų kokybė. Minėtame apibendrinime pa‑
žymima, kad geografinis sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymas pacientams taip pat yra
labai svarbus, atsižvelgiant tiek į transporto kaštus, tiek į norą gauti pageidaujamą paslau‑
gą artimiausioje sveikatos priežiūros įstaigoje.
3.16. Dėl Apraše nustatyto teisinio reguliavimo į Santariškių klinikas nukreipiamų
KKLT paslaugų skaičius sudarys apie 90 proc. visų Lietuvoje atliekamų KKLT. Apytiksliai
po 80 pacientų kasmet turėtų būti nukreipiama atlikti KKLT būtent iš Kauno klinikų į
Santariškių klinikas, nors Kauno klinikos turėtų reikalingą įrangą ir kvalifikuotus specia‑
listus. KKLT paslaugų siekiantys pacientai iš esmės nebeturės galimybės laisvai pasirink‑
ti, kurioje iš Lietuvos Respublikoje veikiančių universiteto ligoninių jie norės gydytis. Be
to, priverstinis KKLT paslaugų nukreipimas į Vilnių itin padidins laiko ir lėšų sąnaudas,
prailgins gydymą, sukels pacientų ir jų artimųjų nepasitenkinimą. Diskriminuojant vie‑
ną subjektą, galintį teikti visapusiškas paslaugas, nepagrįstai ilgą laikotarpį nebus galima
teikti paslaugų Kauno klinikose. Dėl to nepasiekiamas esminis tokio reguliavimo tiks‑
las – aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis ir paslaugų prieinamumas. AUTOKKLT ir
ALOKKLT paslaugas teikiant tik Vilniuje, pacientai neteks galimybės gauti kito specia‑
listo nuomonę, kadangi toje pačioje gydymo įstaigoje dirbantys medikai vengs situacijų,
kai kito specialisto nuomonė nesutaps su pirmine išvada, ypač jei tokius medikus sieja
pavaldumo ar akademiniai santykiai. Tokiu būdu ilgainiui ir Vilniuje praktikuojantys gy‑
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dytojai hematologai praras galimybę tobulėti.
3.17. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – ir LSMU) statuto 110 punkte
nustatyta, kad universiteto ligoninė yra viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kartu
su Universitetu vykdanti trijų pakopų medicinos studijas ir mokslinius tyrimus, teikianti
visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir tobulinanti medicinos specialistus. Šio
universiteto Senato 2013 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 32‑04 patvirtintoje Hematologijos
rezidentūros studijų programoje „Kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos
ir transfuziologijos“ ciklo dalis yra privaloma. Jos metu gydytojas rezidentas turi įgy‑
ti įgūdžių transfuziologijos ir kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos srityje.
Pagal sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V‑791 patvirtintos
Medicinos normos MN 120:2015 ,,Gydytojas hematologas: teisės, pareigos, kompetenci‑
ja ir atsakomybė“ 15.5.19 punktą, po papildomo mokymo universiteto kraujodaros ka‑
mieninių ląstelių transplantacijos centre gydytojas hematologas turi mokėti gydyti kitas
ligas, kuriomis sergant reikalinga KKLT. Taigi nors universitetams laiduojama autonomi‑
ja ir pagal įstatymus keliama pareiga mokslo procese paruošti kvalifikuotus specialistus,
taip pat sudaryti galimybes specialistams hematologams tobulėti, dėl Apraše nustatyto
teisinio reguliavimo yra ribojama LSMU autonomija ir užkertama galimybė ruošti aukš‑
čiausios kompetencijos gydytojus hematologus. Aprašas taip pat labai apriboja klinikinę,
kartu ir mokslo bei pedagoginę veiklą hematologijos ir onkologijos srityje. Dėl Aprašo
nuostatų LSMU taps neįmanoma tinkamai paruošti studentus, hematologijos krypties re‑
zidentus bei tęsti podiplomines studijas. Taip užkertamas kelias mokslo progresui, ken‑
kiama hematologijos studijų, mokymo ir mokslo kokybei.
3.18. Apraše nustatyti patirties reikalavimai specialistams, galintiems teikti
AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugas, leidžia Lietuvos ar užsienio universitetuose baigu‑
siems ir hematologų ar vaikų hematologo kvalifikaciją turintiems asmenims pagal speci‑
alybę visa apimtimi dirbti tik Santariškių klinikose, kadangi tik šioje įstaigoje jie galėtų
įgyti AUTOKKLT ir ALOKKLT atlikimo patirtį. Kadangi ligoninės priima tik tiek gydy‑
tojų, kiek jai yra tuo metu reikalinga, kita gydymo įstaiga negalės pradėti teikti paslaugų,
nes tiesiog nebus rinkoje reikiamos kvalifikacijos ir patirties specialistų. Be to, medici‑
nos studijas pabaigę jauni specialistai taip pat nenorės dirbti Kauno klinikose, kadangi
jie neturės galimybių įgyti AUTOKKLT ir ALOKKLT atlikimo stažo, kas yra neatsieja‑
ma gydytojo hematologo klinikinės praktikos dalis. Kita vertus, nauji specialistai, žino‑
dami, kad vienintelė galima darbo vieta hematologijos srityje, kurioje jie galėtų prakti‑
kuoti hematologiją ir tobulėti šioje srityje, inter alia dalyvauti atliekant AUTOKKLT ir
ALOKKLT, yra Santariškių klinikos, kuri naujų darbuotojų nepriima, taip pat vengs rink‑
tis hematologo specialybę. Taigi Aprašu sukuriama situacija, kai šiuo metu hematologų
kvalifikaciją turintiems asmenims nėra suteikiama galimybė rinktis darbą.
3.19. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnis nustato, kad teisėkūroje vado‑
vaujamasi inter alia tikslingumo, proporcingumo, pagarbos asmens teisėms ir laisvėms,
atvirumo, skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo principais. Priimant ginčijamas Aprašo
nuostatas, buvo pažeisti visi šie principai. To paties įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintas kon‑
sultavimasis su visuomene, priimant teisės aktą, kurio tikslas – užtikrinti teisėkūros atvi‑
rumą, skaidrumą, sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo problemas ir
galimus jų sprendimo būdus, sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką rengiamo tei‑
sės akto projekto turiniui. Pareiškėjams nėra žinoma, jog Aprašo pakeitimų projektui
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parengti būtų buvusi sudaryta darbo grupė, o posėdžiuose būtų buvę sudarytos galimy‑
bės suinteresuotų institucijų atstovams išsakyti nuomones. Pareiškėjų žiniomis, taip pat
nebuvo atlikti poveikio vertinimai ir išanalizuotos alternatyvios galimybės, galinčios pa‑
siekti keltus tikslus, t. y. užtikrinti kokybę, teikiant AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugas.
Aprašas pakeistas, nesivadovaujant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V‑777 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi‑
nistro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V‑232 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 88 ir 89 punktais, t. y.
nebuvo derintas nei su suinteresuotomis institucijomis, nei su Nacionaliniu transplanta‑
cijų biuru, nei su universitetais ar universitetų ligoninėmis.
3.20. Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Sveikatos apsaugos
ministerija, spręsdama, kokius konkrečius kriterijus turi atitikti subjektai, jiems teikiant
AUTOKKLT bei ALOKKLT paslaugas, tokiu būdu iš esmės nustatė ir individualaus po‑
būdžio elgesio taisykles universitetinėms klinikoms. Tokio pobūdžio elgesio taisyklėms
keliami tokie patys, kaip ir individualiam administraciniam aktui nustatyti reikalavimai,
t. y. jos, be kita ko, turi būti pagrįstos objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų
normomis.
II.
4. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi‑
nistraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministe‑
rijos atsiliepimas.
5. Atsakovas nurodo, kad su pareiškimais nesutinka, ginčijamus Aprašo papunk‑
čius prašo pripažinti teisėtais ir atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
5.1. Pareiškėjai iš esmės neginčija sveikatos apsaugos ministro įstatymuose įtvir‑
tintų įgaliojimų patvirtinti Aprašą, siekiant užtikrinti KKLT paslaugų prieinamumą, ko‑
kybės reikalavimus. Pareiškėjai nesutinka su ginčijamais Aprašo pakeitimais ta apimtimi,
kiek nustatytus tinkamumo ir kokybės reikalavimus vertina, kaip nepagrįstai varžančius,
diskriminuojančius bei ribojančius konkurenciją. Pareiškėjų nuomonė grindžiama su‑
bjektyviais pamąstymais bei nepagrįstai ignoruojant tai, jog sveikatos sistemos reguliavi‑
mą būtina vertinti sistemiškai, tai yra kaip visumą.
5.2. Rengiant ginčijamas Aprašo nuostatas, buvo užtikrinti visi jo rengimo reikala‑
vimai, kylantys iš Teisėkūros pagrindų įstatymo. Vertinamos Aprašo nuostatos parengtos,
remiantis moksliniais tyrimais pagrįsta analize, įtvirtinant aukščiausius KKLT taikytinus
reikalavimus, tuo užtikrinant paciento teises į šių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę bei prieinamumą. Aprašas priimtas, vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymo 10 straipsnio 6 punkte įtvirtinta nuostata, kuria Sveikatos apsaugos ministeri‑
jai pavesta nustatyti sveikatos priežiūros tinkamumo ir priimtinumo reikalavimus. Be to,
Aprašo nuostatos iš esmės įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V‑1462 patvirtintą 2015–2025 metų transplantaci‑
jos programą (toliau – ir Transplantacijos programa), kurioje būtent ir suformuoti KKLT
paslaugų organizavimo principai.
5.3. Dėl Aprašo atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims,
Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui pažymėtina, kad šios bylos kontekste tautos gero‑
63

I. Administracinių teismų praktika

vė turėtų būti suprantama, kaip tautos sveikata ir jos išsaugojimas, t. y. pagalba susirgus.
Todėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktis Konstitucijos 46 straipsniui turi būti verti‑
nama sistemiškai su Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad valstybė
rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus,
o įstatymas nustato nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose tei‑
kimo tvarką. Konstitucinės jurisprudencijos analizė leidžia teigti, kad valstybei keliamas
uždavinys – užtikrinti deramą konstitucinės funkcijos rūpintis žmonių sveikata vykdymą
ir tinkamą prigimtinės žmogaus teisės į kuo geresnę sveikatą bei teisės į sveikatos prie‑
žiūrą įgyvendinimą, pasitelkiant tokias priemones, kaip sveikatos priežiūros įstaigų vei‑
klos reguliavimas ir priežiūra.
5.4. Priešingai nei teigia pareiškėjai, ginčijamas teisinis reguliavimas nustatytas,
įgyvendinant įstatymų leidėjo valią, įtvirtintą Lietuvos Respublikos įstatymuose, kuria
siekiama ne riboti atskirų asmenų teises, o užtikrinti visiems Lietuvos gyventojams tei‑
sę tik į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atly‑
ginimo įstatymo 2 straipsnio 8 punkte reglamentuojama, kas yra kokybiškos sveikatos
priežiūros paslaugos. To paties įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kokybiškų
sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsau‑
gos ministras. Taigi ginčijamas Aprašo nuostatas sveikatos apsaugos ministras patvirtino,
siekdamas užtikrinti įstatymų leidėjo nustatytą kokybiškų sveikatos priežiūros paslau‑
gų, nagrinėjamu atveju apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – ir
PSDF) biudžeto, turinį. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose įstaigose
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kaina ir kokybė yra ne sveikatos priežiūros įstaigų
tarpusavio konkurencijos rezultatas, o norminiais teisės aktais nustatytos tvarkos įgyven‑
dinimo rezultatas. Sprendimai koncentruoti sudėtingiausias transplantacijos paslaugas
yra nustatyti Transplantacijos programoje, o Apraše nustatyti šių paslaugų teikimo pa‑
grindai (indikacijos) bei reikalavimai. Visa tai pagrįsta objektyviomis priežastimis ir nau‑
jausiais medicinos mokslo duomenimis. Kadangi teikiant KKLT paslaugas, naudojamos
labai brangios medicinos technologijos, siekiama ypač aukštos paslaugų kokybės, šiam
darbui yra reikalingi aukščiausios kompetencijos specialistai. Tačiau viena iš pagrindinių
ir esminių šių asmens sveikatos priežiūros paslaugų koncentravimo priežasčių, nurody‑
tų ir pagrįstų ginčijamų Aprašo nuostatų parengiamuosiuose dokumentuose, yra tai, kad
KKLT Lietuvoje yra atliekama labai nedaug, o šių paslaugų kokybės užtikrinimo vienas iš
esminių pagrindų yra šias paslaugas teikiančių specialistų patirtis. Patirtis (tiek specialis‑
tų, tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigos) įgyjama tik per tam tikrą laiką, todėl patir‑
ties trukmė ir suteiktų paslaugų kiekis iš esmės ir lemia vertinamų asmens sveikatos prie‑
žiūros paslaugų teikimo kokybę, pacientų saugumą. Dėl nedidelio KKLT operacijų kiekio
nėra poreikio veikti antrai įstaigai. Šių paslaugų poreikį turinčių pacientų skaičius ne tik
kad neviršija šios paslaugos tiekėjų galimybių suteikti šias paslaugas, bet vertintinas, kaip
būtinas užtikrinant šias paslaugas teikiančių įstaigų kvalifikacijos išsaugojimą ir kėlimą.
5.5. Valstybės institucijoms, atstovaujančioms viešąjį visų potencialių ir esamų pa‑
cientų interesą, labai svarbu tinkamai paskirstyti turimus viešuosius finansus, kad svei‑
katos priežiūros paslaugos pacientams būtų suteiktos laiku, jos būtų prieinamos ir ko‑
kybiškos. Tik koncentruojant kompetentingus specialistus, brangias technologijas bei
pacientus, kuriems reikalingos infrastruktūros paslaugos, galima pasiekti gerų rezultatų
ir garantuoti teikiamų paslaugų kokybę. Aprašo pakeitimus sąlygojo valstybės politika ir
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jos įgyvendinimas, pasiektų rezultatų analizė, jų vertinimas, rizikos valdymas bei atlikti
moksliniai tyrimai.
5.6. Valstybei tenkančios Konstitucijos 46 straipsnyje nustatytos pareigos nelaiky‑
tinos svarbesnėmis už Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą valstybės pareigą rū‑
pintis žmonių sveikata ir laiduoti medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, ver‑
tinant ir tai, kad analizuojamas teisinis reguliavimas nedaro įtakos KKLT paslaugų rinkai,
kadangi Lietuva yra pernelyg maža pagal gyventojų skaičių, kad būtų racionali šių pas‑
laugų teikėjų konkurencija.
5.7. Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 straipsnio 5 punktą, universi‑
teto ligoninės steigėjai – Sveikatos apsaugos ministerija ir valstybinė aukštoji mokykla.
Ministerija, įgyvendindama įstatymuose nustatytą kompetenciją, įgaliojimų ribose imasi
priemonių medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarkai užtikrinti.
Transplantacijos programos 6 punkte įtvirtintas transplantacijos paslaugų koncentravi‑
mo principas, o šios programos 7 punkte, nustatant KKLT paslaugų teikimo paskirstymą,
įtvirtinta, kad Kauno klinikoms leidžiama atlikti ne daugiau, kaip 20 AUTOKKLT suau‑
gusiesiems (TLK‑10-AM kodas C90.0) per metus. Formalus konkurencijos užtikrinimo
principo taikymas, esant moksliniais tyrimais nustatytiems veiksniams, kurie daro įtaką
KKLT rezultatams, atsižvelgiant į Lietuvos dydį, yra neproporcingas.
5.8. Dėl Aprašo atitikties Konstitucijos 53 straipsnio 1 daliai ir Pacientų teisių ir
žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams pažymėtina, kad pacientų tei‑
sės įgyvendinamos minėtame įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Šio įstatymo
4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros spe‑
cialistą, tačiau pasirinkimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. Be to, to
paties įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos
priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktuose nu‑
statyta tvarka gali būti ribojama.
5.9. Vadovaujantis Transplantacijos programa ir tarptautinėmis rekomendaci‑
jomis, siekiant užtikrinti KKLT kokybę bei pacientų saugą, Aprašo pakeitimais nusta‑
tyta, kad naujai KKLT atliekančiuose centruose, visų pirma, būtų atliekamos mažiau
sudėtingos transplantacijos: AUTOKKLT, kurių metu taikomas paprastesnis paruo‑
šimas procedūrai vienu vaistu ir kurių tikėtina komplikacijų rizika yra mažesnė (suau‑
gusiųjų AUTOKKLT, sergant mielomine liga). Prieš taikant AUTOKKLT limfomoms
gydyti, nustatomas minimalus transplantacijų (patirties skaičius), kaip tai numatyta
Transplantacijos programoje. Kai kurios AUTOKKLT (pvz., sergant ūminėmis leukemi‑
jomis, solidiniais navikais, autoimuninėmis ligomis) atliekamos retai (0–5 transplanta‑
cijos per metus), todėl joms atlikti nustatyti aukštesni patirties reikalavimai. Didžiausi
patirties bei skaičiaus reikalavimai nustatyti sudėtingiausioms ALOKKLT atlikti. Šios bei
sudėtingos AUTOKKLT turi būti koncentruojamos kuriamame transplantacijų referenci‑
jos centre, kaip tai numatyta Transplantacijos programoje.
5.10. Siekiant gerinti pacientams teikiamų paslaugų prieinamumą, vadovaujantis
Lietuvos neurologų asociacijos, Lietuvos reumatologų asociacijos bei Lietuvos vaikų on‑
kohematologų draugijos teikimais bei atsižvelgus į pacientus vienijančių draugijų krei‑
pimąsi, Aprašas papildytas išsėtinės sklerozės, sisteminės sklerozės, kai nėra efektyvių
alternatyvių gydymo metodų, vaikų amžiui būdingų smegenų piktybinių navikų KKLT
indikacijomis. Todėl pacientai turėjo ir turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.
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Klaidinančiais laikytini pareiškėjų teiginiai apie lai, kad priėmus Aprašo pakeitimus, pa‑
cientai praranda galimybę į antro specialisto nuomonę, nes, viena vertus, KKLT paslau‑
gos ir toliau bus teikiamos licenciją teikti šias paslaugas turinčiose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, kita vertus, net ir toje pačioje KKLT paslaugas teikiančioje įstaigoje
atitinkamas KKLT paslaugas teikia ne vienas specialistas.
5.11. Dėl Aprašo atitikties Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai ir LSMU statutui
pažymėtina, kad Lietuvos Respublikoje gydytojai yra rengiami universiteto studijų rezi‑
dentūros metu, o dalį šios rezidentūros gydytojai gali atlikti ir kitoje rezidentūros bazė‑
je, todėl gydytojų ruošimo apribojimų Aprašo nuostatomis nėra nustatyta. Universiteto
ligoninių steigėja yra ne tik valstybinė aukštoji mokykla, bet ir Sveikatos apsaugos mi‑
nisterija, todėl profesinės patirties įgūdžių bei kompetencijos įgijimas mokymosi ar vė‑
liau, kvalifikacijos kėlimo metu, bus užtikrintas. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
10 straipsnyje nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija prognozuoja sveikatos prie‑
žiūros specialistų poreikį ir formuoja valstybės užsakymą rengti šiuos specialistus.
5.12. Dėl Aprašo atitikties Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, Darbo kodek‑
so 2 straipsniui pažymėtina, kad nei vienoje iš šių teisės normų nėra įtvirtinta pareiga
valstybei ar Sveikatos apsaugos ministerijai užtikrinti darbo vietą kiekvienam ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje medicinos studijas pabaigusiam darbingo amžiaus darbingam
piliečiui. Taip pat Sveikatos apsaugos ministerija nėra įpareigota sukurti minėtas darbo
vietas skirtinguose šalies regionuose, kad pagal gimimo, gyvenamąją ar tiesiog patin‑
kančią vietovę gydytojas specialistas galėtų pasirinkti ir darbo vietą. Sveikatos apsaugos
ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa (toliau – ir VLK), vadovaudamasi Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 12 punktu, nustato sveikatos priežiūros paslau‑
gų gyventojams poreikį. Atsižvelgiant į šį poreikį ir valstybės finansines galimybes, for‑
muojamas sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų tinklas, tačiau naujų darbo
vietų kūrimas ar esamų darbo vietų papildomas rėmimas, siekiant išvengti bedarbys‑
tės Lietuvoje, nepatenka į Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją. Sritys, kuriose
Sveikatos apsaugos ministerijai pavesta formuoti valstybės politiką, organizuoti, koor‑
dinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, yra įtvirtintos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926, 9 punkte – asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūra, sveikatos draudimas bei farmacine veikla.
5.13. Dėl Aprašo atitikties Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 ir 7 straipsniams pa‑
žymėtina, kad šio įstatymo 3 ir 7 straipsnių pažeidimas galėtų būti konstatuojamas tik
tuo atveju, jei Sveikatos apsaugos ministerija Aprašo pakeitimus būtų priėmusi, pažeis‑
dama Teisėkūros pagrindų įstatyme reglamentuojamas teisėkūros stadijas ir viršijusi jai
suteiktas teises ar nevykdydama savo, kaip viešojo administravimo subjekto, pareiškusio
teisėkūros iniciatyvą, rengiančio ir priimančio teisės aktą, pareigų. Teisėkūros pagrindų
įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamos teisėkūros stadijos, tarp kurių tokios
stadijos, kaip konsultavimasis su visuomene, nėra. Kaip minėta, Aprašo pakeitimai buvo
rengiami, atsižvelgiant į Transplantacijos programą ir Lietuvos neurologų asociacijos,
Lietuvos reumatologų asociacijos bei Lietuvos vaikų onkohematologų draugijos teiki‑
mus, taip pat pacientus vienijančių draugijų kreipimąsi, derinant su VLK, Akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
5.14. Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad numato‑
mo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas privalo būti atliekamas tik tada, kai rengia‑
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mas teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip
pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektas, o sprendimą dėl numato‑
mo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima teisės akto projekto rengėjas. Kaip
nurodo įstatymų leidėjas, sprendimą dėl poveikio vertinimo būtinumo priima teisės akto
projekto rengėjas, o atsižvelgiant į ilgą Aprašo galiojimą (galioja nuo 2004 m.), vertina‑
mais pakeitimais nei sureglamentuoti iki tol nereglamentuoti santykiai, nei teisinis regu‑
liavimas iš esmės pakeistas.
III.
6. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi‑
nistraciniame teisme, taip pat gautos suinteresuotų asmenų nuomonės.
7. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonėje pateikiami šie
paaiškinimai:
7.1. Siekiant įvertinti, ar Aprašas atitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, pir‑
miausia turėtų būti nustatyta, kokiai atitinkamai rinkai Aprašas daro įtaką, ir kokie ūkio
subjektai veikia ar gali veikti šioje atitinkamoje rinkoje. Transplantacijos paslaugų teiki‑
mas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorys‑
tės ir transplantacijos įstatyme bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose poįstatymi‑
niuose teisės aktuose, kuriuose detalizuota atskirų žmogaus audinių, ląstelių bei organų
transplantacijos tvarka. Iš nustatyto teisinio reguliavimo matyti, kad skirtingų žmogaus
audinių, ląstelių, organų transplantacija atliekama esant skirtingai medicininei būklei, ir
kiekvieno audinio, ląstelės ir organo transplantacijai yra taikomi skirtingi reikalavimai.
Dėl to audinių, ląstelių ir organų transplantacijos paslaugos nėra tarpusavyje pakeičia‑
mos. Atsižvelgiant į tai, galėtų būti išskiriama KKLT paslaugų rinka. Pagal Sveikatos
draudimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalį, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu
turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti asmens sveikatos prie‑
žiūros įstaigą, su kuria teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartį, ir gauti privalomo‑
jo sveikatos draudimo garantuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Ši nuostata
užtikrina asmenų, turinčių teisę gauti paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto, galimybę
šias paslaugas gauti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl to preliminariu vertini‑
mu geografinė teritorija, kurioje ūkio subjektai gali konkuruoti teikdami nagrinėjamas
paslaugas, yra Lietuvos Respublikos teritorija. Taigi nagrinėjamu atveju atitinkama rinka
galėtų būti apibrėžiama, kaip KKLT paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
7.2. Aprašo 8 punkte įtvirtinta, kad KKLT paslaugas gali teikti universiteto ligo‑
ninė, turinti tretinės stacionarinės suaugusiųjų hematologijos ir (ar) tretinės vaikų on‑
kohematologijos, kraujo donorystės (kraujo centro), audinių banko asmens sveika‑
tos priežiūros licencijas. Pagal viešai prieinamus duomenis, šiuos reikalavimus atitinka
Kauno klinikos ir Santariškių klinikos. Vis dėlto turėtų būti vertinama, ar Kauno klini‑
kos ir Santariškių klinikos gali būti laikomos tarpusavyje konkuruojančiais ar galinčiais
konkuruoti ūkio subjektais. Todėl šiuo atveju turėtų būti analizuojamos su šių subjek‑
tų valdymu susijusios aplinkybės. Preliminariai įvertinus Sveikatos sistemos įstatymą,
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, yra pagrindo many‑
ti, kad vienašališkai spręsti dėl teikiamų paslaugų masto Sveikatos apsaugos ministerija
gali tik jai pavaldžiose Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose įstaigo‑
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se. Taigi sprendžiant, ar nurodytos konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos laikytinos
savarankiškais tarpusavyje konkuruojančiais ar galinčiais konkuruoti ūkio subjektais
Konkurencijos įstatymo prasme, svarbu įvertinti, ar Sveikatos apsaugos ministerija pagal
kompetenciją gali daryti lemiamą įtaką šioms įstaigoms dėl jų teikiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų masto ar kitų veiksnių, kurie daro įtaką jų sprendimams dėl ūkinės
veiklos teikiant nagrinėjamas paslaugas. Nustačius, kad nagrinėjamos sveikatos priežiū‑
ros įstaigos sprendimus dėl savo ūkinės veiklos teikiant konkrečias paslaugas priima ar
gali priimti savarankiškai (t. y. veikia ne išimtinai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos
kaip steigėjos nurodymus), būtų pagrindas svarstyti, ar Aprašas gali sudaryti skirtingas
konkurencijos sąlygas tarp savarankiškų ūkio subjektų, tarpusavyje konkuruojančių ar
galinčių konkuruoti dėl atitinkamų paslaugų teikimo Konkurencijos įstatymo 4 straips‑
nio prasme.
7.3. Pareiškėjų teigimu, Kauno klinikos yra diskriminuojamos, o Santariškių kli‑
nikos – privilegijuojamos, kadangi naujoje Aprašo redakcijoje įtvirtinti griežtesni reika‑
lavimai (nauji reikalavimai nurodyti 12–15 punktuose) personalui, teikiančiam KKLT
paslaugas, bei gydymo įstaigai, kurioje atliekamos šios paslaugos. Todėl turėtų būti ver‑
tinama, ar 12–15 punktuose nurodyti kriterijai nesudaro sąlygų ūkio subjektų privilegi‑
javimui ar diskriminavimui. Konstitucinės ir administracinės jurisprudencijos nuostatos
suponuoja, kad Sveikatos apsaugos ministerija turi imtis pagrįstų, protingų ir propor‑
cingų priemonių tam, kad būtų sukurta sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, kuri
veiktų taip, jog visiems pacientams būtų prieinamos kokybiškos paslaugos. Atsižvelgiant
į tai, turėtų būti analizuojama, ar sugriežtinti reikalavimai personalo kvalifikacijai bei
gydymo įstaigai yra pagrįsti, protingi ir proporcingi. Atkreiptinas dėmesys, kad reikėtų
vertinti ne tik nustatytus minimalius reikalavimus personalui bei gydymo įstaigoms, bet
ir analizuoti, ar pagrįstai Apraše įtvirtinti maksimalūs leistinų atlikti procedūrų kiekiai
(Aprašo 12.1.5 papunktis, kuriame įtvirtinta, jog tam tikri reikalavimai netaikomi, jei įs‑
taigoje AUTOKKLT atliekama išimtinai suaugusiems pacientams, sergantiems mielomi‑
ne liga ir atliekama ne daugiau kaip 20 AUTOKKLT per metus). Nustačius, kad Apraše
įtvirtinti kriterijai yra pagrįsti, protingi ir proporcingi siekiant užtikrinti teikiamų pas‑
laugų prieinamumą ir aukštą kokybę, galėtų būti sprendžiama, kad Aprašu nėra privilegi‑
juojami arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai.
7.4. Nustačius, kad Apraše nurodyti kriterijai nėra pagrįsti, protingi ir proporcingi
siekiant aptariamų paslaugų prieinamumo ir aukštos kokybės, bet jais siekiama dirbtinai
apriboti kai kurių sveikatos priežiūros įstaigų galimybę teikti šias paslaugas, turėtų būti
įvertinta, ar toks ribojimas yra lemtas įstatymų reikalavimų.
8. Santariškių klinikų pateiktoje nuomonėje nurodoma, kad pareiškimai yra nepa‑
grįsti. Tokia pozicija grindžiama šiais motyvais:
8.1. Apraše nustatyti reikalavimai yra pagrįsti ir būtini, siekiant užtikrinti aukštą
KKLT paslaugų kokybę ir pacientų gerovę. KKLT yra viena iš sudėtingiausių medicinos
paslaugų rūšių. Šios rūšies transplantacijų skaičius Lietuvoje yra labai ribotas, o šios pro‑
cedūros kokybė yra vertinama, be kita ko, atsižvelgiant į pacientų mirtingumo po ope‑
racijos rodiklius. Šiuo metu Aprašas įtvirtina status quo dėl teikiamų KKLT paslaugų
reikalavimų, kuriuos atitinka šias paslaugas teikiantys centrai. Todėl jeigu bus nustatyti
žemesni reikalavimai, suprastės jau šiuo metu garantuojamos KKLT paslaugų kokybės ly‑
gis Lietuvoje. Dėl to didės pacientų, kuriems buvo atlikta KKLT, mirtingumas. Aprašas ir
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jame įtvirtinti reikalavimai pagrįsti Transplantacijos programa ir objektyviais medicinos
mokslo duomenimis. Transplantacijos programoje yra pateikta donorystės ir transplan‑
tacijos situacijos Lietuvoje analizė. Lietuvoje veikia trys transplantacijos centrai: Kauno
klinikos, kuriose atliekamos suaugusių pacientų KKLT, du centrai Santariškių kliniko‑
se, kuriose atliekamos suaugusiųjų ir vaikų KKLT. Lietuva, palyginus su Latvija ir Estija,
šioje srityje yra pažengusi labiausiai. Pagal minėtos programos 7 punktą, KKLT numa‑
toma plėtoti abiejose klinikose, tačiau įtvirtinant apimties apribojimą Kauno klinikoms.
Programoje įtvirtinti siektini rodikliai, vertinami pagal pacientų mirtingumą per 100 die‑
nų po transplantacijos, o rezultatai vertinami kas 5 metus.
8.2. JACIE nustatyti reikalavimai neatspindi aukščiausių KKLT paslaugų standar‑
tų. Aprašo nuostatos kaip griežčiausią reikalavimą nustato dvejų metų darbo patirties rei‑
kalavimą sveikatos priežiūros specialistams, kurie galėtų atlikti su KKLT susijusias proce‑
dūras. Akivaizdu, kad šie specialistai turi atitikti atitinkamo lygio kompetenciją ir patirtį.
Dvejų metų patirties reikalavimas, atsižvelgiant KKLT specifiką ir riziką, yra proporcin‑
gas. Be to, šis reikalavimas buvo numatytas ankstesnėje Aprašo redakcijoje, todėl visi
KKLT atliekantys centrai turi tokią patirtį įgijusių specialistų.
8.3. KKLT paslaugų skaičius tiesiogiai susijęs su jų kokybe. Moksliniais tyrimais
nustatyta, kad KKLT rezultatai statistiškai reikšmingai pagerėja, kai centre atliekama
10 KKLT (AUTOKKLT ir ALOKKLT vertinant atskirai) procedūrų per metus daugiau.
Išgyvenamumas po KKLT ypač pagerėja, jei centre per metus atliekama 20 transplanta‑
cijų. Tyrimų duomenys taip pat patvirtina, kad mirties po KKLT santykinė rizika suma‑
žėja 3 proc., jei specifinės KKLT programos trukmė pasiekia 10 metų, ir 9 proc., jei pa‑
siekia 15 metų. Kadangi specifinės KKLT programos centre veiklos trukmė yra mažiau
lemianti paciento mirties po KKLT procedūros riziką, nei atliekamų per metus proce‑
dūrų skaičius, yra pagrįsta ir protinga KKLT centro veiklos vertinimo kriterijumi pasi‑
rinkti mažiausią laiko intervalą – 10 metų, o labai didelės rizikos KKLT procedūroms –
15 metų. Penkių transplantacijų reikalavimas yra minimalus skaičius, kurį įvykdžius,
būtų leidžiama transplantacijos centrui ateityje pretenduoti į savanorišką akreditaciją.
Vadovaujantis moksliniais argumentais, šis skaičius nėra pakankamas aptariamų paslau‑
gų kokybei užtikrinti.
8.4. Dėl Aprašo 12.2 punkte įtvirtintų kiekio reikalavimų, kurie nustatyti, atsižvel‑
giat į konkrečias indikacijas, pažymėtina, kad jie atitinka Transplantacijos programos
reikalavimus. Operacijų skaičiaus ribojimas yra nustatytas tik pirmuosius dešimt metų
nuo transplantacijos centro veiklos pradžios, o po dešimties metų KKLT pagal konkrečią
indikaciją kiekio ribojimo nebelieka. Toks reikalavimas yra būtinas, siekiant užtikrinti,
kad naujai veiklą pradėjęs transplantacijos centras pradėtų nuo mažiausiai sudėtingų ir
pavojingų transplantacijų. Vėliau, įgijus patirties, transplantacijos centras galėtų atlik‑
ti sudėtingesnes transplantacijas, neribojant jų kiekio. Santariškių klinikos nuo KKLT
operacijų atlikimo pradžios taip pat pirmus 10 metų vidutiniškai per metus atlikda‑
vo apie 20 AUTOKKLT mieloma sergantiems pacientams (per 10 metų iš viso atlikta
200 AUTOKKLT). Todėl tokio skaičiaus nustatymas atitinka gerąją praktiką ir demons‑
truoja, kad tai yra ta riba, kuri padeda užtikrinti atitinkamą paslaugų kokybės lygį.
8.5. Aprašo 12.2.2 papunkčio nuostata įtvirtina indikacijų sąrašą, pagal kurį
Lietuvoje atliekamos PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos KKLT. Šio papunkčio pa‑
pildymas naujomis indikacijomis bei jau buvusių indikacijų patikslinimas buvo viena iš
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esminių priežasčių, lėmusi Aprašo pakeitimo poreikį. Vadinasi, tuo atveju, jei būtų pri‑
pažinta, jog ši nuostata neatitinka aukštesnės galios teisės aktų, būtų panaikinamas in‑
dikacijų sąrašas, pagal kurį pacientai gauna valstybės finansuojamas KKLT paslaugas
visoje Lietuvoje.
8.6. Dėl Aprašo 13.1.1, 13.1.2, 13.1.6 papunkčių pažymėtina, kad juose nusta‑
tyti reikalavimai, taikomi ALOKKLT paslaugoms, kurios yra kur kas sudėtingesnės nei
AUTOKKLT, todėl tam, kad būtų leista atlikti ALOKKLT, transplantacijos centras iš pra‑
džių turi įgyti pakankamos patirties mažiau sudėtingose AUTOKKLT.
8.7. R. A., priešingai nei nurodo pareiškėjai, naujas centras 800 transplantacijų
skaičiaus reikalavimą, šiuo metu įtvirtintą Aprašo 13.1.1 punkte, pasiektų per 20 metų
nuo transplantacijų atlikimo pradžios. Jei centras atliktų daugiau kaip 60 mielomine
liga ir (ar) limfoma sergančių pacientų transplantacijų per metus, šis periodas būtų dar
trumpesnis. Vadovaujantis tuo, kad vaikų transplantacijų poreikis yra 10 kartų mažesnis
(atsižvelgiant į Lietuvos demografiją) nei suaugusiųjų, šis reikalavimas atitiktų 80 vaikų
transplantacijų. Kaip jau minėta, transplantacijų kokybė ir KKLT rodikliai tiesiogiai pri‑
klauso nuo transplantacijų centro patirties. Centruose, kuriuose transplantacijos vyksta
ilgiau kaip 15 metų ir užtikrinamos pakankamos transplantacijų apimtys, rezultatai yra
geriausi, t. y. išgyvenamumas po transplantacijų yra 10 procentų geresnis nei centruose,
kuriuose transplantacijos atliekamos trumpiau kaip 5 metus.
8.8. Kitų rūšių transplantacijų padėtis ir jų atlikimo patirties situacija yra skirtinga,
lyginant su KKLT. Tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių kitų rūšių trans‑
plantacijas, nėra tokio didelio patirties skirtumo. Pavyzdžiui, Santariškių klinikos pir‑
mąsias KKLT atliko jau 1999 m., o Kauno klinikos – tik 2015 m. Taigi tarp šių centrų
egzistuoja 16 metų patirties skirtumas. Todėl KKLT paslaugų reikalavimų lyginimas su
pareiškėjų išvardytais teisės aktų reikalavimais kitoms transplantacijų paslaugoms iš es‑
mės yra neteisingas ir ydingas.
8.9. Tarptautinių mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad KKLT paslaugų koncen‑
travimas užtikrina geriausius transplantacijų rezultatus, t. y. transplantacijų rezultatai ge‑
resni centruose, kuriuose atliekama daugiau transplantacijų; kiekvienas gydytojas atlieka
daugiau transplantacijų; yra ilgesnė patirtis atliekant transplantacijas; specialisto pagalba
teikiama 24 val. per parą. Lietuvoje suaugusiųjų ir vaikų transplantacijų poreikis kiekvie‑
nais metais neviršija 200. Laisvas bei nereguliuojamas naujų centrų kūrimas ir jų plėtra
sumažintų kiekviename centre atliekamų transplantacijų skaičių. Šiuo metu Lietuvoje
transplantacijų skaičius 10 mln. gyventojų yra didesnis, nei transplantacijų skaičius pana‑
šaus ekonominio išsivystymo valstybėse ir prilygsta transplantacijų skaičiui didesnio eko‑
nominio išsivystymo valstybėms. Transplantacijų skaičiaus sumažėjimas ir didelis KKLT
paslaugų išskaidymas šalyje tarp transplantacijos centrų turėtų neigiamą įtaką KKLT pas‑
laugų kokybei. Pacientams KKLT paslauga turi būti atliekama tokiuose centruose, kurie
atitinka tarptautiniais moksliniais tyrimais paremtus KKLT reikalavimus, turi tinkamą
patirtį ir gali garantuoti jau šiuo metu egzistuojančią KKLT paslaugų kokybę. Pirmenybė
turi būti teikiama pacientų sveikatai ir geresnės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
užtikrinimui, o ne konkurenciniams principams, kurie šiuo konkrečiu atveju neturi tei‑
giamos įtakos KKLT rezultatams. Šiuo metu Lietuvos KKLT rezultatai atitinka išsivys‑
čiusių šalių rezultatus, pvz., po ALOKKLT 5 metų išgyvenamumas ūminės mieloleuke‑
mijos atveju Lietuvoje yra 55 proc., JAV – 45–50 proc., ūminės limfoleukemijos atveju
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Lietuvoje yra 40 proc., JAV – 40 proc., ir kt.
8.10. Lietuvoje jau veikia europinio lygio vaikų ir suaugusių pacientų KKLT cen‑
trai Santariškių klinikose. Tai, kad Aprašas įtvirtina reikalavimus, kuriuos jau šiuo metu
atitinka bent vienas iš KKLT centrų, nereiškia konkretaus centro privilegijavimo. Tai reiš‑
kia, kad turi būti išlaikytas jau šiuo metu esantis kokybės lygis, pacientams turi būti tei‑
kiamos ne prastenės kokybės paslaugos, o iš naujo tvirtinami reikalavimai negali būti že‑
mesni, nei iki tol buvusieji de facto. Įsakymo, kuris pakeitė Aprašą, įsigaliojimo metu visi
veikiantys centrai atitiko naujas Aprašo nuostatas ir toliau galėjo tęsti juose atliekamas
transplantacijas.
8.11. Tvirtinant naujas Aprašo nuostatas, buvo įvertinta ir atlikta atitinkama ana‑
lizė, kuri pagrindžia naujų reikalavimų bei referencijos centrų steigimo būtinumą. Siekis
išlaikyti esamą de facto KKLT paslaugų kokybės lygį bei siekis užtikrinti geresnę kokybę
ateityje pagrindžia ginčijamas Aprašo nuostatas, kurios taip pat paremtos tarptautiniais
moksliniais tyrimais.
8.12. Darbo grupės sudarymas kiekvieno teisės akto pakeitimo atveju nėra būti‑
nas. Konsultavimasis su visuomene negali būti suprantamas ir aiškinamas, kaip absoliu‑
tus reikalavimas. Teisėkūros subjektui leidžiama pasirinkti konsultavimosi su visuomene
būdus. Be to, turi būti orientuojamasi į tą visuomenės dalį, kuri yra labiausiai susijusi su
keičiamu reguliavimu. Priimant ginčijamas Aprašo nuostatas, buvo užtikrintas pakanka‑
mas konsultavimosi su visuomene reikalavimas, nes, mūsų žiniomis, Aprašo pakeitimo
iniciatoriai buvo onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“.
8.13. Teisėtų lūkesčių principo užtikrinimas teisinėje valstybėje yra svarbus, ta‑
čiau šiuo atveju Apraše įtvirtintas teisinis reguliavimas jo nepažeidžia. Konstitucinė
teisėtų lūkesčių apsauga nereiškia, kad teisės aktuose nustatyta KKLT paslaugų teiki‑
mo sistema negali būti pertvarkoma. Atsižvelgiant į pacientų gerovę, teikiamų paslau‑
gų specifiškumą ir mokslo vystymosi raidą, reikalavimai KKLT paslaugoms turi atitikti
medicininės raidos galimybes ir užtikrinti vis geresnę medicininių paslaugų kokybę bei
pacientų interesus.
9. Kauno klinikos savo nuomonėje nurodo, kad su pareiškimais sutinka. Nuomonę
teikiančio asmens pozicija grindžiama šiais argumentais:
9.1. Nors Transplantacijos programoje yra deklaruojamas tikslas gelbėti pacientų
gyvybę bei grąžinti sveikatą, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir finansavimą, skatinant
donorystės ir transplantacijos plėtrą bei naujų efektyvių technologijų taikymą (4 p.), ta‑
čiau būtent šioje programoje yra matomi pirmieji bandymai riboti konkurenciją vienai iš
universiteto ligoninių – Kauno klinikoms. Konkurenciją ribojanti sąlyga dėl KKLT ope‑
racijų skaičiaus (ne daugiau, kaip 20 per metus) neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo.
Programoje, kaip bendro pobūdžio planavimo dokumente, įtvirtinta konkurenciją ribo‑
janti sąlyga perkelta į Aprašą. Be to, Apraše įtvirtinti papildomi konkurenciją ribojan‑
tys kriterijai, dėl kurių Kauno klinikos, kaip universiteto ligoninė, bus išstumta iš rinkos
maždaug pusei amžiaus.
9.2. Kauno klinikos 2016 m. rugsėjo 1 d. su raštu Nr. S-(1.20)‑9027 kreipėsi į
Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydamos panaikinti Aprašą pakeitusį įsakymą ir nuro‑
dydamos, kad dėl nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančio teisinio reguliavimo bus ap‑
sunkinta galimybė pradėti teikti AUTOKKLT paslaugas ir visiškai panaikinama galimy‑
bė pradėti teikti ALOKKLT paslaugas kelis ateinančius dešimtmečius. Įvedus procedūrų,
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atliktų būtent gydymo įstaigoje, skaičiaus reikalavimą, universiteto ligoninė, iki Aprašo
pakeitimų įsigaliojimo dienos neteikusi ALOKKLT paslaugų, net ir įsigijusi moderniau‑
sią įrangą, pasisamdžiusi pasauliniu lygmeniu pripažintus, daugiametę patirtį turinčius
gydytojus specialistus, neturės teisės šias paslaugas teikti. 2016 m. gruodžio 6 d. atsakyme
Nr. (10.1.2.1‑422)10‑10158 Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad pakeitimas buvo
būtinas, siekiant mokslo pažangos ir pacientų saugos.
9.3. Kauno klinikos yra universiteto ligoninė, rezidentūros bazė, kartu su LSMU
vykdanti rezidentūros studijas ir mokslinius tyrimus. Įstaiga taiko naujausius gydy‑
mo metodus, atlieka sudėtingiausias organų transplantacijas, tačiau dėl nesuprantamų
priežasčių tampa tariamai nepajėgi suteikti kokybiškas KKLT paslaugas. Teigiama, kad
pacientų saugumo ir racionalaus lėšų naudojimo tikslais reikia sutelkti paslaugas tik
Santariškių klinikose, tačiau neaišku, kodėl vis dėlto Kauno klinikoms leidžiama atlikti
ne daugiau, kaip 20 AUTOKKLT per metus. Neaišku, kodėl 20 AUTOKKLT atlikti per
metus Kauno klinikose saugu ir racionalu, o pavyzdžiui, 25 AUTOKKLT atlikimas per
metus jau tampa ir neracionalus lėšų panaudojimo aspektu, ir nesaugus pacientams.
9.4. Sprendimas pradėti teikti KKLT paslaugas Kauno klinikose nebuvo priimtas
staiga. Aktyvus pasirengimas truko daugiau, nei 5 metus. Šį sprendimą lėmė objektyvūs
poreikiai, susiję su pacientų teisių ir paslaugų prieinamumo didinimu, mokslo pažangos
aspektais. Nuo 2011 m. Kauno klinikose pradėtas aktyvus specialistų rengimas, rekons‑
truotas Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos pastatas.
9.5. Kauno klinikos atlikti AUTOKKLT į Santariškių klinikas per metus nukreip‑
davo apie 40–50 pacientų: apie 30 – sergančių mielomine liga, apie 10 – ne Hodžkino
limfoma, apie 3 – sergančius Hodžkino limfoma, apie 2 – sergančius AL amiloidoze, apie
1–2 – sergančius germinogenimais navikais, apie 1–2 – sergančius Ewingo sarkoma, apie
1–2 – sergančius neuroblastoma. Informuojant pacientus apie būtinybę AUTOKKLT
paslaugas atlikti Santariškių klinikose, būdavo nuolat susiduriama su pacientų ir jų arti‑
mųjų nusiskundimais.
9.6. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. Tl‑757 patikslin‑
ta 2000 m. birželio 19 d. išduota Kauno klinikų asmens sveikatos priežiūros licencija
Nr. 1597 ir suteikta teisė papildomai teikti bendrąją asmens sveikatos priežiūros – au‑
dinių banko (kraujodaros kamieninių ląstelių paėmimas (įsigijimas); kraujodaros ka‑
mieninių ląstelių apdorojimas; kraujodaros kamieninių ląstelių saugojimas (laikymas);
kraujodaros kamieninių ląstelių paskirstymas) paslaugą. Pasikeitus tuometiniam teisi‑
niam reguliavimui dėl KKLT licencijavimo, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiū‑
ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės
5 d. įsakymu Nr. Tl‑695 buvo patikslinta 2000 m. birželio 19 d. išduota Kauno klinikų
asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1597 ir suteikta teisė papildomai teikti bendrąją
asmens sveikatos priežiūros – ląstelių transplantacijos (suaugusiųjų): autologinės kraujo‑
daros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugą. Iki šiol sėkmingai atliktos 22 KKLT
(2015 m. – 7; 2016 m. – 15).
9.7. Nustatyti specialieji reikalavimai kelia abejonių dėl savo pagrįstumo, pirmiau‑
sia, dėl to, kad nėra aišku, kodėl nustatomi skirtingi patirties reikalavimai KKLT proce‑
dūroms, atliekamoms vaikams ir suaugusiesiems. Be to, Apraše padarytais pakeitimais
specialieji reikalavimai sugriežtinti nuo kelių iki keliolikos kartų. KKLT procedūrų atli‑
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kimo patirtis įstaigoje padidinta nuo 5 metų iki 10 metų. AUTOKKLT atlikimo skaičius
siekiant įgyti teisę teikti giminingo donoro ALOKKLT paslaugas padidintas daugiau nei
13 kartų – nuo 60 iki 800.
9.8. Tarptautinių akreditavimo procedūrų reikalavimai KKLT yra daug mažesni,
nei įtvirtintieji Apraše, nors turėtų būti priešingai. Akreditavimas yra sudėtingesnė pro‑
cedūra, ja siekiama parodyti pasiektą ypatingai aukštą paslaugų standartą. Lietuvoje
sveikatos priežiūros įstaiga gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik nustaty‑
ta tvarka gavusi licenciją. Licencijavimas – nustatymas, kad įstaigos veikla atitinka tei‑
sės aktų reikalavimus, įstaigos teisės teikti paslaugas pripažinimas ir licencijos išdavimas
(Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 7 str.). Įstaigos gali būti akredituojamos sveikatos
priežiūrai (Sveikatos sistemos įstatymo 16 str. 4 d., Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
6 str.). Akreditavimas – įstaigos savanoriškai inicijuotas įvertinimas, ar ji atitinka nusta‑
tytus sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės standartus, ir akreditavimo pažy‑
mėjimo išdavimas (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 str.). Sveikatos priežiūros įs‑
taiga turi teisę kreiptis dėl akreditavimo, jei ji turi licenciją ir ne mažesnę kaip trejų metų
atitinkamos rūšies sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirtį. Įstaiga akredituojama ne
ilgesniam, kaip penkerių metų laikotarpiui (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 6 str.
1 d.). Akreditavimo reikalavimus rengia aukštosios mokyklos bei mokslo įstaigos kartu
su sveikatos priežiūros specialistų organizacijomis (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
6 str. 7 d.). Apraše nustatyti specialieji reikalavimai savo pobūdžiu galėtų nebent atitikti
akreditavimo kaip savanoriškos procedūros, bet ne licencijavimo kaip privalomos proce‑
dūros reikalavimus.
9.9. Kauno klinikos kreipėsi į vieną žymiausių gydytojų hematologų KKLT sri‑
tyje – Leipcigo universiteto ligoninės Hematologijos ir onkologijos skyriaus vedėją ir
Kauno klinikų specialistą konsultantą, gydytoją hematologą prof. D. N., prašydamos pa‑
teikti išvadą dėl Apraše nustatytų reikalavimų ir palyginimo su kitose valstybėse nustaty‑
tais licencijavimo reikalavimais bei tarptautiniais JACIE standartais. Iš pateikto atsakymo
matyti, kad tokių aukštų reikalavimų nėra nei vienoje valstybėje. Šio specialisto nuomo‑
ne, Europos šalių statistika rodo, jog 1 mln. gyventojų reikalingas vienas kaulų čiulpų
transplantacijos centras, todėl daugelyje šalių veikia po keletas tokių centrų.
9.10. Ginčijamos Aprašo nuostatos daro žalą mokslo pažangai, pažeidžia LSMU
autonomijos principą ir nepagrįstai riboja Kauno klinikų nuostatuose įtvirtintas veiklos
sritis. Vienas iš Kauno klinikų veiklos tikslų yra integruoti LSMU sukauptą šiuolaikinį
mokslo, studijų ir klinikinės praktikos potencialą (Nuostatų 9 p.). Nuostatų 14.1 punk‑
te nustatyta, jog Kauno klinikos ,,savarankiškai ir kartu su universitetu dalyvauja moks‑
linėje veikloje, kuria, tobulina, vertina ir diegia mokslo naujoves, diagnostikos ir gydy‑
mo technologijas medicinos praktikoje“. LSMU Senato 2013 m. birželio 7 d. nutarimu
Nr. 32‑04 patvirtintoje Hematologijos rezidentūros studijų programoje yra privaloma
„Kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos ir transfuziologijos“ ciklo dalis. Jos
metu gydytojas rezidentas turi įgyti įgūdžių transfuziologijos ir kraujodaros kamieninių
ląstelių transplantacijos srityje. Be to, „Kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos
ir transfuziologijos“ temai pagal patvirtintą rezidentūros programą skiriamos 25 prakti‑
kos valandos, o kaulų čiulpų transplantacijų taikymo galimybių išmanymas yra neatsie‑
jama ir kitų šio rezidentūros ciklo temų dalis. Be to, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V‑791 patvirtintos Medicinos nor‑
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mos MN 120:2015 ,,Gydytojas hematologas: teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomy‑
bė” 15.5.19 papunktį, po papildomo mokymo universiteto kraujodaros kamieninių ląste‑
lių transplantacijos centre gydytojas hematologas turi mokėti gydyti kitas ligas, kuriomis
sergant reikalinga KKLT. Šios Medicinos normos 16.4 papunktyje teigiama, kad po spe‑
cialaus teorinio ir praktinio pasirengimo teisės aktų nustatyta tvarka gydytojas hemato‑
logas turi gebėti: tirti, gydyti bei stebėti pacientą prieš ir po AUTOKKLT, atlikti donoro
kaulų čiulpų paėmimo autologinei kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijai pro‑
cedūrą, atlikti autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją, gydyti kom‑
plikacijas po jos; įvertinti imunologinių bei kitų tyrimų duomenis parenkant donorus
ALOKKLT, gydyti bei stebėti pacientą prieš ir po ALOKKLT, atlikti donoro kaulų čiul‑
pų paėmimo ALOKKLT procedūrą, atlikti ALOKKLT, gydyti komplikacijas po jos ir t. t.
Jei bus paliktos galioti ginčijamos Aprašo nuostatos, visos pirmiau minėtos rezidentūros
programos nuostatos liks tik deklaracija.
9.11. Neegzistuoja jokios objektyvios aplinkybės, kurios pagrįstų Apraše įtvirtintą
monopolinį KKLT paslaugų teikimą vienoje universiteto ligoninėje (Santariškių kliniko‑
se). Kauno klinikos, būdamos universiteto klinikine baze ir didžiausia donorine ligonine
bei įvairių organų transplantacijos centru, turi išvystytą infrastruktūrą KKLT teikti, čia
dirba daugiadalykinė aukštos kvalifikacijos specialistų komanda, todėl visiškai nesupran‑
tama, kaip galėjo būti priimtas poįstatyminis teisės aktas, kuris savo nuostatomis univer‑
siteto ligoninę eliminavo iš konkrečios transplantacijos srities, apribojo pacientų teisę pa‑
sirinkti gydymo įstaigą, suvaržė pažangių mokslo metodų taikymą ir užkirto galimybę
ruošti aukščiausios kompetencijos gydytojus hematologus.
9.12. Teisinis reguliavimas, galiojęs iki 2016 m. lapkričio 1 d., sudarė prielaidas
tiek Santariškių klinikoms, tiek Kauno klinikoms, kaip universiteto ligoninėms, teikti
AUTOKKLT ir ALOKKLT paslaugas pacientams. Pakeitus teisinį reguliavimą, buvo pa‑
žeistas teisėtas lūkestis, kad šias paslaugas teiks abi įstaigos. Kauno klinikų teisėtas lūkes‑
tis susiformavo nuo 2015 metų jai teikiant AUTOKKLT paslaugas, ir šis teisėtas lūkestis
buvo pažeistas, nustatant nepagrįstus reikalavimus. Įgyvendindama savo, kaip universi‑
teto ligoninės funkcijas, Kauno klinikos siekė konkuruoti su Santariškių klinikomis vie‑
noje rinkoje – Lietuvos Respublikoje, teikiant KKLT paslaugas pacientams, tokiu būdu
užtikrinant aukščiausią šių paslaugų kokybę ir prieinamumą. Santariškių klinikoms ar‑
timiausius dešimtmečius nesusidūrus su konkurencija KKLT paslaugų teikimo rinkoje,
nuo to nukentės ir pacientai, t. y., be kita ko, jų galimybė pasirinkti, kurios universiteto
ligoninės statusą turinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis KKLT pas‑
laugomis naudotis.
9.13. Galiojusi Aprašo redakcija užtikrino paslaugų kokybę ir prieinamumą ir
netgi atitiko tarptautinių akreditavimo procedūrų reikalavimus. Nėra jokių tarptautinių
mokslinių tyrimų, kurie leistų pagrįsti perėjimo nuo autologinės prie alogeninės KKLT
centro veiklos trukmės ar jos veiklos kiekybinių–kokybinių rezultatų specifinių reika‑
lavimų. Remiantis moksliniais duomenimis, darytina išvada, kad pradėjus atlikinėti
ALOKKLT antrame universiteto ligoninės KKLT centre, tikėtinas ne tų pačių pacientų
persiskirstymas tarp centrų, bet naujų pacientų pritraukimas. Naujam KKLT centrui bū‑
tina transplantuoti reikiamą pacientų skaičių, taikant įvairius alogeninių KKLT metodus
ir donorų šaltinius, kuris apibrėžiamas JACIE akreditacijos reikalavimuose (daugiau,
kaip 10 pacientų per metus). Tai reiškia, kad yra reikalingas tam tikras minimalus trans‑
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plantuotų pacientų skaičius per metus, siekiant optimizuoti transplantacijų rezultatus.
Minimaliai reikalingas alogeninių transplantacijų skaičius per metus, būtinas pagerinti
šių transplantacijų rezultatus, nėra labai didelis ir antram KKLT centrui yra pasiekiamas
per priimtiną ir protingą laikotarpį. Tai, kad Apraše nustatyti reikalavimai yra nepro‑
porcingi ir nepagrįsti, kaip minėta, patvirtino ir gydytojas hematologas prof. D. N. Taigi
nesant duomenų, kad ankstesnėje Aprašo redakcijoje nustatyti reikalavimai buvo nepa‑
kankami, naujoje Aprašo redakcijoje išdėstyti nuo kelių iki keliolikos kartų padidinti rei‑
kalavimai laikyti pertekliniais ir nepagrįstais.
9.14. Aprašo pakeitimai nebuvo derinti su jokiomis suinteresuotomis institucijo‑
mis, universitetais ar universitetų ligoninėmis.
10. Lietuvos chirurgų asociacijos nuomone, ginčijamos Aprašo nuostatos yra tei‑
sėtos, kadangi organų transplantacija yra viena iš sudėtingiausių medicininių procedūrų,
todėl geriausi transplantacijų rezultatai pasiekiami centruose, kuriuose sukaupta ilgalai‑
kė transplantacijų patirtis, yra atliekamas pakankamas skaičius procedūrų, specialistai
nuolat tobulinasi geriausiuose Europos bei pasaulio transplantacijų centruose. Siekiant
didinti Lietuvos tarptautinį konkurencingumą transplantacijų srityje, naujų transplanta‑
cijos centrų kūrimas yra netikslingas, o transplantacijų paslaugų fragmentacija tik pablo‑
gins transplantacijų rezultatus.
11. Nuomonę taip pat pateikė Lietuvos chirurgų asociacijos valdybos narys prof.
G. B. Jis nurodo, kad Apraše nustatyti specialieji reikalavimai yra nepagrįsti ir viršija net
ir tarptautinio akreditavimo reikalavimus. Toks teisinis reguliavimas yra diskriminacinis.
Į Santariškių klinikas nukreipiamų KKLT skaičius sudarys 90 proc. visų Lietuvoje atlieka‑
mų šių transplantacijų. Taigi aptariamų paslaugų siekiantys pacientai iš esmės nebegalės
laisvai pasirinkti, kurioje iš Lietuvoje veikiančių universiteto ligoninių jie norės gydytis.
Aprašas taip pat riboja gydytojų teisę pasirinkti darbo vietą, pažeidžia LSMU interesus.
12. Asociacija onkohematologinių ligonių bendrija ,,Kraujas“ taip pat pateikė nuo‑
monę, grindžiamą šiais argumentais:
12.1. Aprašas užtikrina pacientų teisę gauti kokybiškas KKLT paslaugas.
Atsižvelgiant į aptariamos procedūros sudėtingumą, ginčijamuose Aprašo papunkčiuose
nustatyti būtini, tinkami ir priimtini gydytojų ir slaugytojų stažo, nepertraukiamos pa‑
cientų priežiūros ir centro patirties (atliktų procedūrų skaičiaus ir jų atlikimo trukmės)
reikalavimai. Sveikatos apsaugos ministras ginčijamus Aprašo papunkčius nustatė akty‑
viai dalyvaujant pacientų organizacijoms bei atsižvelgęs į piktybinėmis kraujo ir kitomis
retomis ligomis sergančių pacientų, kuriems taikoma KKLT, interesus.
12.2. Ginčijami Aprašo papunkčiai nemažina esamo KKLT paslaugų prieinamumo
Lietuvoje. Ginčijamus Aprašo papunkčius atitinkančių paslaugų prieinamumas Lietuvoje
šiuo metu užtikrintas. Lietuvoje atliekamų procedūrų skaičius ir geri rezultatai yra medi‑
cininės ir technologinės pažangos įrodymas, patvirtinantis šių sveikatos priežiūros pas‑
laugų patikimumą.
12.3. Patirties ir stažo reikalavimai yra pagrįsti tyrimais ir pasauline praktika.
Augant atliktų procedūrų skaičiui ir centro patirčiai, didėja centro specialistų patirtis, o
kartu ir pacientų išgyvenamumo rodikliai. Santariškių klinikos turi 16 metų patirtį ir jau
atliko virš 1500 procedūrų. Lietuvoje esant keliems KKLT centrams su skirtingu teikiamų
paslaugų saugumu, būtų pažeista mažesnę paslaugų saugumą galinčio užtikrinti centro
pacientų teisė į kuo geresnę sveikatą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kas dešimtos po‑
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transplantacinio paciento mirties būtų galima išvengti, jeigu operacija būtų atlikta didelę
patirtį turinčiame centre.
12.4. Transplantacijos programos duomenimis, šiuo metu teikiamų KKLT pas‑
laugų rezultatai atitinka arba viršija labiausiai išsivysčiusių šalių rezultatus. Kadangi esa‑
mas reguliavimas užtikrina aukštą aptariamų paslaugų saugumą, naikinti ginčijamuose
Aprašo papunkčiuose nustatytus reikalavimus reikštų pacientų teisės į kokybiškas sveika‑
tos priežiūros paslaugos paneigimą.
12.5. Ginčijamuose Aprašo papunkčiuose nustatytų reikalavimų taikymas neriboja
paciento, turinčio teisę gauti KKLT paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto, galimybės
šias paslaugas gauti visose numatytus kriterijus atitinkančiose asmens sveikatos priežiū‑
ros įstaigose Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepriklausomai nuo paciento gyvenamo‑
sios vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos buvimo vietos. Priešingai nei teigia pareiškėjai,
vakarų, šiaurės ir pietų Lietuvos pacientai 100 kilometrų ar didesnio atstumo dar nieka‑
da neakcentavo, kaip kliūties atvykti kokybiškų aptariamų paslaugų į Vilniaus centrus.
100 kilometrų atstumas nėra reikšmingas, kai būtina suteikti retas, brangias ir pavojingus
medicinines procedūras.
12.6. Aukšto lygio technologijų reikalaujančių ir retų asmens sveikatos priežiū‑
ros paslaugų prieinamumas nėra ir negali būti matuojamas tokiais kiekybiniais kriteri‑
jais, kaip paslaugas teikiančių įstaigų skaičius ar atstumas tarp šias paslaugas teikiančių
centrų. Priešingai, dėl pacientų gerovės aptariamas paslaugas, vadovaujantis Europos
Sąjungos praktika, siekiama sukoncentruoti geriausias sąlygas jas atlikti ir geriausius re‑
zultatus užtikrinančiose įstaigose. Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgusi į pasieki‑
mus ir patirtį, 2015 m. Santariškių klinikas paskyrė nacionaliniu onkohematologijos refe‑
rencijos centru.
13. Lietuvos transplantologų asociacija pateiktoje nuomonėje paaiškina, kad trans‑
plantologija yra sudėtinga, specifinių žinių bei daug materialinių resursų reikalaujanti sritis.
Šios žinios įgyjamos ilgą laiką atliekant pakankamą transplantacijų skaičių. Svarbu, kad kie‑
kvienas transplantacijoje dalyvaujantis gydytojas atliktų ne pavienes procedūras, bet speci‑
alizuotųsi transplantacijose bei transplantacijas atliktų reguliariai. Ne mažiau svarbus yra
visos komandos darbas ir specialios pagalbos užtikrinimas visą parą. Lietuvos transplanto‑
logų asociacijos nariai dalyvavo rengiant Transplantacijos programą, kurioje įtvirtinta es‑
minė transplantacijų plėtros nuostata, kad transplantacijos Lietuvoje turi būti plėtojamos
koncentracijos principu. Aprašas atitinka pasaulines transplantologijos vystymo tendenci‑
jas bei minėtos programos nuostatas. Apraše nustatyti patirties, personalo reikalavimai, rei‑
kalavimas užtikrinti specialią pagalbą visą parą leis užtikrinti aukštą transplantacijos pas‑
laugų kokybę Lietuvoje ir pacientų saugą. Pareiškėjų skatinama konkurencija šioje srityje
sumažins transplantacijų skaičių ir dėl to pablogins jų kokybę.
14. Dėl pareiškimų atskirą nuomonę pateikė Lietuvos transplantologų asociacijos
valdybos nariai prof. L. K., prof. V. K. ir Dr. A. K. Jų vertinimu, ginčo Aprašas priešta‑
rauja ne tik demokratinės valstybės principui, bet ir kenkia ligonių bei valstybės inte‑
resams. Kauno klinikos turi išvystytą infrastruktūrą ir aukštos kvalifikacijos komandą
transplantacijos paslaugoms teikti. Kauno klinikoms atimama galimybė konkuruoti su
analogiškas paslaugas teikiančiomis Santariškių klinikomis. Tokia situacija vertintina,
kaip konkurencijos ribojimas, be kita ko, ribojantis ir pacientų teisę pasirinkti, kurios
universiteto ligoninės statusą turinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis
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KKLT paslaugomis naudotis. Abu universitetai vykdo Hematologijos studijų programas,
taigi pažeidžiami ir LSMU interesai. Dauguma Europos Sąjungos šalių turi ne vieną šias
paslaugas teikiantį centrą. Aprašas užkerta kelią pritraukti užsienio specialistus ir suteikti
aukščiausios kokybės paslaugas.
15. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pateiktoje nuomonėje teigia‑
ma, kad Apraše nustatytą asmens sveikatos priežiūros paslaugų reglamentavimą galima
vertinti, kaip diferencijuotą teisinį reguliavimą, tačiau jis yra suderinamas su konstituci‑
niu teisinės valstybės principu. Santariškių klinikose yra įsteigti du didelę patirtį turintys
transplantacijų centrai (suaugusiųjų ir vaikų), kuriuose KKLT vykdomos ne tik Lietuvos,
bet ir Latvijos pacientams. Lietuvoje kasmet atliekama ne daugiau, kaip 200 KKLT.
Santariškių klinikose šiemet buvo atlikta 1000-oji AUTOKKLT, o Kauno klinikos tik pra‑
deda veiklą šioje srityje. Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad aptariamų operacijų re‑
zultatai yra geresni tuose centruose, kurie turi daugiau patirties. Šias išvadas patvirtina ir
Lietuvos vaikų vėžio asociacijos ,,Paguoda“ pateikta informacija, rodanti, kad per 15 vei‑
klos metų Vaikų onkohematologijos centre, esančiame Santariškių klinikose, su KKLT
susijęs mirtingumas dėl toksinių komplikacijų per pirmąsias 100 dienų šiame centre su‑
mažėjo nuo 37 proc. iki 0 proc. Latvija dėl nepakankamo pacientų kiekio ir su tuo susi‑
jusio negalėjimo sukaupti reikiamos patirties apsisprendė atsisakyti vykdyti šioje šalyje
visas vaikų ir negiminingo donoro ALOKKLT. Aptariamų paslaugų teikimas pacientams
yra užtikrinamas, kadangi poreikis yra nedidelis. Dėl mažo šių operacijų kiekio esant
dviem centrams nukentės gydytojų kvalifikacija ir pablogės transplantacijų rezultatai.
16. Lietuvos hematologų draugija savo nuomonėje nurodo, kad KKLT atlieka gy‑
dytojai hematologai ar vaikų hematologai, po hematologo rezidentūros įgiję papildomos
patirties transplantacijų centruose. Siekiant išsiaiškinti, ar transplantacijų centro veiks‑
niai (pvz., transplantacijų skaičius centre, transplantacijų programos trukmė, personalo
skaičius ir kt.) įtakoja transplantacijų rezultatus, prie nuomonės pateikiami moksliniai
tyrimai, publikuoti medicinos mokslo žurnaluose. Naujausi tyrimai rodo, kad šie trans‑
plantacijų centro veiksniai yra kritiškai svarbūs transplantacijų rezultatams. Santariškių
klinikose nuo 1999 m. suaugusiesiems bei nuo 2002 m. vaikams atliekamos visų rūšių
AUTOKKLT bei ALOKKLT, Kauno klinikose nuo 2015 m. atliekamos tik AUTOKKLT
suaugusiesiems, kurie serga mielomine liga. KKLT poreikis dėl jų sudėtingumo kiekvie‑
nais metais yra ribotas ir prognozuojamas. Mokslinėje literatūroje nėra jokių įrodymų,
kad valstybės, didindamos gydymo įstaigų konkurenciją, būtų pagerinusios transplan‑
tacijų kokybę ir pacientų saugą. Atvirkščiai, mokslinė literatūra patvirtina, kad paslau‑
gų koncentravimas užtikrina geriausius transplantacijų rezultatus. Šie rezultatai geres‑
ni centruose, kuriuose: atliekama daugiau transplantacijų; kiekvienas gydytojas atlieka
daugiau transplantacijų; transplantacijos atliekamos ilgiau. 2014 m., kai veikė du centrai,
Lietuvoje veikiančių transplantacijų centrų skaičius 1 milijonui gyventojų buvo labai pa‑
našus į kitų panašaus ekonominio išsivystymo šalių atitinkamą rodiklį. 2015 m. atida‑
rius trečią transplantacijų centrą Kauno klinikose, Lietuva pateko tarp didžiausių trans‑
plantacijų paslaugų fragmentaciją turinčių šalių. Vaikų KKLT sudaro 10 proc. visų šalyje
atliekamų transplantacijų, kas atitinka tarptautinę praktiką. Pacientų eilių dėl KKLT ar
donoro nėra. Santariškių klinikose esantys specializuoti suaugusiųjų ir vaikų KKLT cen‑
trai yra toje pačioje gydymo įstaigoje, o tai užtikrina sklandų ligonio perėjimą iš vaikų
į suaugusiųjų specialistų priežiūrą. Lietuvoje suaugusiųjų ir vaikų transplantacijų porei‑
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kis kiekvienais metais neviršija 200, todėl laisvas ir nereguliuojamas naujų centrų kūri‑
mas ir jų plėtra sumažintų kiekviename centre atliekamų transplantacijų skaičių, dėl to
mažėtų juose dirbančių gydytojų patirtis ir paslaugų kokybė. Nustatytas teisinis regulia‑
vimas yra proporcingas transplantacijų sudėtingumui. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje
transplantacijų skaičius 10 mln. gyventojų yra didesnis nei daugelyje panašaus ekonomi‑
nio išsivystymo valstybių, į tai, kad nuo 2011 m. jų skaičius yra stabilus, transplantaci‑
jų apimčių didėjimo galimybė Lietuvoje yra labai ribota. Paslaugų apimtys galėtų didėti
tik atsiradus naujoms medicininėms indikacijoms. Atsiradus naujoms ne transplantacijų
medicininėms technologijoms, KKLT paslaugų poreikis gali mažėti. Santariškių klini‑
kos per pirmuosius 10 metų atliko iš viso 200 AUTOKKLT mielomine liga sergantiems
pacientams, kas vidutiniškai sudaro 20 transplantacijų per metus. Tai padėjo įgyti tinka‑
mą patirtį kitoms transplantacijoms atlikti – Santariškių klinikose transplantacijos atlie‑
kamos 18 metų, todėl siekiant didesnio pacientų saugumo, tokia tobulėjimo ir patirties
kreivė yra adekvati ir geriausiai užtikrinanti pacientų saugą. Nauji specialistai yra ruošia‑
mi Santariškių klinikose hematologijos rezidentūros metu. 2 metų transplantacijų patirtį
specialistai įgyja dirbdami Santariškių klinikų transplantacijų centre kartu su patyrusiais
transplantacijų specialistais. Santariškių klinikos kitų transplantacijų centrų specialistus
gali ruošti sutarčių pagrindu ar įdarbindami hematologo licenciją turinčius specialistus.
Nuo 2017 m. AUTOKKLT specialistus galės ruošti ir Kauno klinikos. JACIE reikalavi‑
mai yra skirti nustatyti minimalias gaires programoms, centrams ir asmenims, kurie tai‑
ko ląstelių gydymo procedūras ar tiems, kurie tokioms procedūroms teikia pagalbines
paslaugas. Šie standartai nėra skirti nustatyti geriausiai praktikai ar aprašyti visas proce‑
dūras ar praktiką, kurias programa, centrai ar asmenys turėtų įgyvendinti, jei šalyje yra
priimta standartinė praktika, įstatymai ar valstybės nustatytas reguliavimas, kuris įtvirti‑
na papildomus reikalavimus (JACIE 2015 m. kovo mėn. Vadovo preambulė). Medicinos
literatūroje nėra duomenų, kad JACIE skaičiai yra siejami su transplantacijų kokybės ro‑
dikliais. R. T. ląstelinės terapijos draugijos Bendrojo (Tarptautinio) akreditavimo komite‑
to, Europos kraujo ir kaulų čiulpų transplantacijos draugijos ir Europos leukemijų tinklo
atlikto tyrimo duomenimis, kuo daugiau transplantacijų per metus yra atliekama centre,
tuo transplantacijų rezultatai yra geresni. Tarptautinio kaulų čiulpų transplantacijos re‑
gistro (IBMTR) bei Autologinės kraujo ir kaulų čiulpų transplantacijų registro (ABMTR)
1426 transplantacijų, atliktų 88 centruose, duomenys patvirtina, kad transplantacijų re‑
zultatams yra ypatingai svarbi kiekvieno gydytojo patirtis ir yra būtina užtikrinti 24 val.
specialisto gydytojo pagalbą pacientams po KKLT.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Dėl norminės administracinės bylos dalyko ir ribų
17. Nagrinėjamoje administracinėje byloje keliamas norminio administracinio
akto – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu
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Nr. V‑632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslau‑
gų, apmokamų iš transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų
ir mokėjimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m.
birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 redakcija) – dalies teisėtumo klausimas.
18. Aprašas reglamentuoja žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaci‑
jos paslaugų, apmokamų iš transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių
kainų ir mokėjimo tvarką, inter alia žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplan‑
tacijos paslaugų teikimo reikalavimus (II skyrius), alogeninių negiminingų donorų kaulų
čiulpų transplantacijų koordinavimą ir negiminingų donorų paiešką (III skyrius), mo‑
kėjimo už žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas tvarkos
aprašą (IV skyrius), žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų
bazines kainas (V skyrius).
19. Atsižvelgiant į Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos
įstatymo 2 straipsnio 13 dalį, audinių, ląstelių, organų transplantacija – tai donorų audi‑
nių, ląstelių, organų persodinimas recipientams gydymo tikslu. Sveikatos sistemos įstaty‑
mo 2 straipsnio 29 dalyje nustatyta, kad sveikatinimo veikla – tai asmens sveikatos prie‑
žiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektų
veikla, farmacinė ir kita veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams
nustato sveikatos apsaugos ministras. To paties straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmens
sveikatos priežiūra – tai valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios
tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti at‑
gauti ir sustiprinti sveikatą. Taigi Aprašas įtvirtina sveikatinimo veiklos – asmens sveika‑
tos priežiūros, atliekant žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją, reikala‑
vimus, mokėjimo už šias paslaugas tvarką ir kitas nuostatas.
20. Apraše KKLT paslaugos skiriamos į autologinę žmogaus kraujodaros kamie‑
ninių ląstelių transplantaciją (toliau – ir AUTOKKLT), kuri reiškia kraujodaros kamie‑
ninių ląstelių paėmimą ir persodinimą į to paties žmogaus kūną gydymo tikslu (Aprašo
1 p.), ir alogeninę žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją (toliau – ir
ALOKKLT), kuri reiškia kraujodaros kamieninių ląstelių paėmimą ir persodinimą į kito
žmogaus kūną gydymo tikslu (Aprašo 2 p.). ALOKKLT taip pat skiriamos į šias rūšis:
giminingą ALOKKLT – donoras ir recipientas yra tų pačių tėvų vaikai (2.1 p.); negimi‑
ningą ALOKKLT – donoras ir recipientas yra skirtingų tėvų vaikai (2.2 p.); haploidentinę
ALOKKLT – donoras ir recipientas yra tų pačių ar skirtingų tėvų vaikai ir skiriasi dau‑
giau kaip vienu I ir (ar) II klasės žmogaus leukocitų antigenu (2.3 p.).
21. Aprašo 8 punkte įtvirtinta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje
atliekama kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija – tai universiteto ligoninė, tu‑
rinti tretinės stacionarinės suaugusiųjų hematologijos (kai teikiamos suaugusiųjų trans‑
plantacijos paslaugos) ir (ar) tretinės vaikų onkohematologijos (kai teikiamos vaikų
transplantacijos paslaugos), kraujo donorystės (kraujo centro), audinių banko (kraujo
kamieninių ląstelių paėmimas, apdorojimas, paskirstymas ir laikymas) asmens sveika‑
tos priežiūros licencijas. Įstaiga, kurioje ketinama įdiegti kraujodaros kamieninių ląste‑
lių transplantacijos paslaugas, turi pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai duomenis ir
gauti jos išvadą dėl šių paslaugų poreikio, investicijų, paprastųjų išlaidų pagrįstumo, vei‑
klos efektyvumo bei kokybės. Pagal sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d.
įsakymą Nr. V‑364, prie licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
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priskiriama ląstelių transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų): alogeninė kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantacija (22.1. p.); autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacija (22.2. p.). Taigi Aprašas taikomas licencijuojamai autologinės kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantacijai ir alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių trans‑
plantacijai, kurią atlieka tretinio lygio stacionarinės universiteto ligoninės.
22. Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalis įtvirtina, kad iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
išvardijamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens svei‑
katos priežiūros paslaugų sąraše. Šį sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, įver‑
tinusi Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.
Aptariamame Apraše, t. y. jo V skyriuje, šis KKLT, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, są‑
rašas ir yra įtvirtintas. Taigi Aprašas reglamentuoja iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamas
žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas.
23. Pareiškėjai suabejojo, ar Aprašo 12.1.2–12.1.6, 12.2, 13.1.1–13.1.6 papunkčiai
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 1, 3
ir 4 dalims, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkuren‑
cijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlygi‑
nimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
6.1, 6.2, 8, 85 ir 110 punktams, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 da‑
lies 2 punktui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
1–4 punktams ir 7 straipsniui.
24. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 skyriaus 1 skirs‑
nis, nustatantis pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėji‑
mo tvarką, suponuoja, kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas paprastai
apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pa‑
grindžiantys teisiniai argumentai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo
praktikoje nuosekliai laikosi nuostatos, kad pareiškėjo abejonė dėl norminio administra‑
cinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti tei‑
siškai motyvuota. Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais ar vien
tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas ar konkreti jo nuostata, jo manymu,
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui, tačiau privalo aiškiai nurodyti, be kita ko, ko‑
kia apimtimi ir kurioms konkrečiai įstatymo ar Vyriausybės norminio akto nuostatoms
įžvelgiamas prieštaravimas, savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės normos atitik‑
ties aukštesnės galios teisės normai pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumen‑
tais. Pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumentus, turi išnagrinėti tiek atitinkamo
norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įsta‑
tymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti konkrečią nuomonę dėl priešta‑
ravimų tarp šių aktų. Pareiškime neturi būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų
teisinio reguliavimo aspektų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. ba‑
landžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442‑1503/2012, išplėstinės teisėjų
kolegijos 2014 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442‑1586/2014,
2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA‑2096‑502/2015). Pareiškime
ištirti norminio administracinio akto (jo dalies) atitiktį aukštesnės galios teisės aktams
nenurodžius inter alia teisinių motyvų, pagrindžiančių pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno
konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies) ar punkto, ku‑
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rio atitiktimi konkrečiai nurodytoms įstatymo ar kito aukštesnės galios teisės akto nuos‑
tatoms pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį pareiškėjas abejoja, ir pagal tokį
pareiškimą pradėjus bylą nagrinėti teisme, suvaržomos valstybės institucijos, išleidusios
ginčijamą teisės aktą, teisės, nes tokiu atveju šiam subjektui tampa sunkiau teikti paaiš‑
kinimus dėl pareiškėjo argumentų, rengtis teisminiam nagrinėjimui, o teismui, nagrinė‑
jančiam bylą pagal tokį pareiškimą, sudėtinga nustatyti tyrimo dalyką ir atlikti teisėtumo
patikrą. Pagal tokį pareiškimą pradėta byla negali būti nagrinėjama ir turi būti nutraukta.
25. Vertinant pareiškėjų argumentus, pirmiausia pažymėtina, kad pareiškėjai, grįs‑
dami savo abejonę dėl ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo, teisinių motyvų dėl
kiekvieno pareiškime nurodyto Aprašo papunkčio atitikties kiekvienai aukštesnės galios
teisės normai nepateikia, o prieštaravimą iš esmės sieja su Aprašo 12.1.2–12.1.6, 12.2,
13.1.1–13.1.6 papunkčiuose nustatytu teisiniu reguliavimu, kaip visuma, ir tik dėl kai
kurių Aprašo papunkčių atitikimo kai kurioms aukštesnės galios teisės nuostatoms pa‑
teikia išsamesnius argumentus. Apibendrinus pareiškimuose išdėstytus argumentus, yra
aišku, kad ginčijamų Aprašo papunkčių neteisėtumą pareiškėjai iš esmės sieja su perne‑
lyg griežtų reikalavimų įstaigoms, teikiančioms KKLT, nustatymu, kurie, pasak pareiškė‑
jų, dirbtinai apriboja Kauno klinikų galimybę konkuruoti su Santariškių klinikomis, ne‑
pagrįstai suvaržo gydytojų specialistų teisę vykdyti rezidentūros studijas ir rinktis darbą
Kauno klinikose, nepagrįstai apriboja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto autonomiją.
Konkurencijos nebuvimas, KKLT paslaugų sutelkimas vienoje įstaigoje, pareiškėjų nuo‑
mone, be kita ko, kenkia KKLT paslaugų kokybei ir prieinamumui.
Dėl Aprašo 12.1.2–12.1.6, 13.1.3–13.1.6 papunkčių
26. Ginčijami Aprašo 12.1.2–12.1.6 papunkčiai įtvirtinti antrame teisės akto sky‑
riuje ,,Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teikimo rei‑
kalavimai“, 12 punkte ,,Autologinės žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplan‑
tacijos paslaugų teikimo reikalavimai“ ir priskirti prie 12.1 papunkčio – ,,Įstaigos, kuri
teikia autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas, specialieji
reikalavimai“.
27. Ginčijamuose Aprašo 12.1.2–12.1.6 papunkčiuose įtvirtinta:
,,<...>;
12.1.2. AUTOKKLT paslaugas teikiančiam padaliniui vadovauja ne trumpes‑
nį kaip 2 metų AUTOKKLT atlikimo stažą turintis gydytojas hematologas (kai atlieka‑
mos AUTOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų hematologas (kai atliekamos AUTOKKLT
vaikams);
12.1.3. AUTOKKLT paslaugas teikiančiame padalinyje turi dirbti gydytojai he‑
matologai (kai atliekamos AUTOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų hematologai (kai
atliekamos AUTOKKLT vaikams), turintys ne trumpesnį kaip 2 metų AUTOKKLT at‑
likimo stažą, jų skaičius padalinyje turi būti pakankamas, kad šių gydytojų teikiamų
AUTOKKLT paslaugų teikimas būtų užtikrintas nepertraukiamu paros (įskaitant poilsio
ir švenčių dienas) darbo režimu;
12.1.4. AUTOKKLT paslaugas teikiančiame padalinyje turi dirbti bendrosios prak‑
tikos slaugytojai (kai atliekamos AUTOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų slaugytojai (kai
atliekamos AUTOKKLT vaikams), turintys ne trumpesnį kaip 2 metų AUTOKKLT paci‑
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entų slaugymo stažą, jų skaičius padalinyje turi būti pakankamas, kad šių slaugytojų tei‑
kiamų AUTOKKLT paslaugų teikimas būtų užtikrintas nepertraukiamu paros (įskaitant
poilsio ir švenčių dienas) darbo režimu;
12.1.5. Tais atvejais, kai įstaigoje AUTOKKLT atliekama išimtinai suaugusiems pa‑
cientams, sergantiems mielomine liga (TLK‑10-AM kodas C90) ir atliekama ne daugiau
kaip 20 AUTOKKLT per metus, AUTOKKLT teikiančiame padalinyje turi dirbti gydyto‑
jas hematologas, turintis ne trumpesnį kaip 2 metų AUTOKKLT atlikimo stažą, įstaiga
užtikrina ne trumpesnio kaip 6 mėnesių AUTOKKLT atlikimo stažo turinčio gydytojo
hematologo konsultacijas nepertraukiamu paros (įskaitant poilsio ir švenčių dienas) dar‑
bo režimu bet įstaigai nėra taikomi šio Tvarkos aprašo 12.1.2, 12.1.3 ir 12.1.4 papunkčių
reikalavimai.
12.1.6. per metus (skaičiuojamas dvejų metų iš eilės vidurkis) įstaigoje turi
būti atliekamos ne mažiau kaip 5 AUTOKKLT suaugusiems (kai teikiamos suaugusių
AUTOKKLT paslaugos) ir (ar) 5 AUTOKKLT vaikams (kai teikiamos vaikų AUTOKKLT
paslaugos)“.
28. Ginčijami Aprašo 13.1.3–13.1.6 papunkčiai taip pat įtvirtinti antrame teisės
akto skyriuje ,,Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų tei‑
kimo reikalavimai“, 13 punkte ,,Alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplan‑
tacijos paslaugų teikimo reikalavimai“ ir priskirti prie 13.1 papunkčio – ,,Įstaigos, kuri
teikia halogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas, specialieji
reikalavimai“.
29. Ginčijamuose Aprašo 13.1.3–13.1.6 papunkčiuose įtvirtinta:
,,13.1.3. ALOKKLT paslaugas teikiančiam padaliniui vadovauja ne trumpesnį
kaip 2 metų ALOKKLT atlikimo stažą turintis gydytojas hematologas (kai atliekamos
ALOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų hematologas (kai atliekamos ALOKKLT vaikams).
13.1.4. ALOKKLT paslaugas teikiančiame padalinyje turi dirbti gydytojai hemato‑
logai (kai atliekamos ALOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų hematologai (kai atliekamos
ALOKKLT vaikams), turintys ne trumpesnį kaip 2 metų ALOKKLT atlikimo stažą, jų
skaičius padalinyje turi būti pakankamas, kad šių gydytojų teikiamų ALOKKLT paslaugų
teikimas būtų užtikrintas nepertraukiamu paros (įskaitant poilsio ir švenčių dienas) dar‑
bo režimu;
13.1.5. molekulinių biologinių tyrimų laboratoriją, atliekančią kraujodaros chime‑
rizmo tyrimus;
13.1.5. ALOKKLT paslaugas teikiančiame padalinyje turi dirbti bendrosios prak‑
tikos slaugytojai (kai atliekamos ALOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų slaugytojai (kai
atliekamos ALOKKLT vaikams), turintys ne trumpesnį kaip 2 metų ALOKKLT pacientų
slaugymo stažą, jų skaičius padalinyje turi būti pakankamas, kad šių slaugytojų teikiamų
ALOKKLT paslaugų teikimas būtų užtikrintas nepertraukiamu paros (įskaitant poilsio ir
švenčių dienas) darbo režimu;
13.1.6. per metus (skaičiuojamas dvejų metų iš eilės vidurkis) įstaigoje turi
būti atliekamos ne mažiau kaip 10 ALOKKLT suaugusiems (kai teikiamos suaugu‑
sių ALOKKLT paslaugos) ir (ar) 5 ALOKKLT vaikams (kai teikiamos vaikų ALOKKLT
paslaugos)“.
30. Iš pareiškėjų argumentų matyti, kad jie abejoja, ar šiuose Aprašo 12.1.2–12.1.6,
13.1.3–13.1.6 papunkčiuose nustatyti reikalavimai dėl KKLT paslaugas teikiančių speci‑
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alistų patirties, t. y. reikalavimas gydytojui hematologui ar vaikų hematologui turėti ne
mažesnį, kaip 2 metų AUTOKKLT ir ne mažesnį, kaip 2 metų ALOKKLT atlikimo stažą,
inter alia vertinant juos sistemiškai kartu su kituose ginčijamuose Aprašo papunkčiuo‑
se nustatytu teisiniu reguliavimu, atitinka nurodytas Konstitucijos ir įstatymų nuostatas,
t. y. ar neprieštarauja:
- Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, kurioje įtvirtinta, kad aukštosioms moky‑
kloms suteikiama autonomija;
- Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtinta, kad kiekvienas žmogus gali
laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo są‑
lygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju;
- Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktui, kuriame įtvirtinta, kad šio ko‑
dekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomas, be kita ko, laisvės
pasirinkti darbą principas;
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto, patvirtinto Seimo 2010 m. birže‑
lio 30 d. nutarimu Nr. XI‑973 (toliau – ir Statutas) 6.1–6.2 papunkčiams, kuriuose įtvir‑
tinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tikslai – vykdyti studijas, teikiančias asme‑
niui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai iš‑
silavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę; darniai plėtoti įvairių sričių
mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę,
kultūrinę) plėtrą, rengti mokslininkus, vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą, mokslo ir ki‑
tose srityse bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;
- Statuto 8 punktui, kuriame įtvirtintos pagrindinės Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto veiklos sritys – studijos, mokslinė veikla, dalyvavimas teikiant žmogaus ir
gyvūno sveikatos priežiūros paslaugas. Universitetas organizuoja ir vykdo studijas, tei‑
kia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas aukštojo mokslo kvalifi‑
kacijas, atlieka mokslinius tyrimus, eksperimentinę (socialinę) plėtrą ir taiko mokslinių
tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) plėtros rezultatus, kaupia mokslo žinias, plėtoja
kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas;
- Statuto 85 punktui, kuriame apibrėžta, kas yra profilinė klinika – tai fakulteto
padalinys, Universiteto ligoninėje ar kitoje ligoninėje, atliekančioje Universiteto kliniki‑
nės bazės funkcijas, vykdantis studijų programas ir atliekantis mokslinius tyrimus, taip
pat dalyvaujantis teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- Statuto 110 punktui, kuriame apibrėžta, kas yra universiteto ligoninė – tai vie‑
šoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kartu su Universitetu vykdanti trijų pakopų
medicinos studijas ir mokslinius tyrimus, teikianti visų lygių asmens sveikatos priežiū‑
ros paslaugas ir tobulinanti medicinos specialistus. Universiteto ligoninės savininkė yra
valstybė. Steigėjai bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
31. Pareiškėjų manymu, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioję specialistų patirties
reikalavimai nepagrįstai riboja asmenų teisę pasirinkti darbą ir Lietuvos sveikatos moks‑
lų universiteto autonomiją tuo aspektu, kad atsižvelgiant į kitas ginčijamas Aprašo nuos‑
tatas, inter alia tas, kurios, pareiškėjų nuomone, suponuoja, kad ilgą laiką AUTOKKLT
paslaugas Lietuvoje galės teikti tik viena įstaiga – Santariškių klinikos, šie asmenys rei‑
kalaujamos patirties ir išsilavinimo dėl galimybės teikti KKLT tik Santariškių klinikose,
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objektyviai negalės įgyti. Tokiai abejonei pagrįsti pareiškimuose nėra pateikta teisinių
motyvų, t. y. pareiškėjai neatskleidžia konkretaus žemesnės galios teisės normų priešta‑
ravimo aukštesnės galios teisės normoms turinio. Pareiškėjų išvados dėl žemesnės galios
teisės normų, reguliuojančių vienokį teisinį santykį (sveikatos priežiūros), prieštaravi‑
mo aukštesnės galios teisės aktams, reguliuojantiems kitokius teisinius santykius (darbo,
aukštųjų mokyklų veiklos ir savivaldos), remiasi pernelyg hipotetinio bei deklaratyvaus
pobūdžio prielaidomis.
32. Pareiškimuose, be kita ko, neįvertinta tai, kad:
- kvestionuojamuose Aprašo 12.1.2–12.1.4 papunkčiuose nustatyti reikalavimai,
vadovaujantis Aprašo 12.1.5 papunkčiu, nėra taikomi tais atvejais, kai sveikatos priežiū‑
ros įstaigoje atliekama išimtinai suaugusiems pacientams, sergantiems mielomine liga
(TLK‑10-AM kodas C90) ir atliekama ne daugiau, kaip 20 AUTOKKLT. Tokiu atveju
pagal Aprašo 12.1.5 papunktį, AUTOKKLT teikiančiame padalinyje turi dirbti gydytojas
hematologas, turintis ne trumpesnį, kaip 2 metų AUTOKKLT atlikimo stažą, ir įstaiga
turi užtikrinti ne trumpesnio, kaip 6 mėnesių AUTOKKLT atlikimo stažo turinčio gydy‑
tojo hematologo konsultacijas nepertraukiamu paros (įskaitant poilsio ir švenčių dienas)
darbo režimu. Tai suponuoja, kad Aprašo 12.1.5 papunkčio reikalavimus atitinkančioje
sveikatos priežiūros įstaigoje galės dirbti ir gydytojai, neturintys AUTOKKLT patirties;
- pagal iki 2016 m. lapkričio 1 d. galiojančią Aprašo redakciją, 12.1.2 bei 13.1.3 pa‑
punkčiuose buvo nustatyti analogiški reikalavimai (įstaigoje turi dirbti ne mažiau,
kaip 2 gydytojai hematologai ar vaikų hematologai, turintys ne trumpesnį, kaip 2 metų
AUTOKKLT atlikimo stažą; įstaigoje turi dirbti ne mažiau, kaip 2 gydytojai hematologai
ar vaikų hematologai, turintys ne trumpesnį, kaip 2 metų ALOKKLT atlikimo stažą);
- Aprašas, kurio dalis ginčijama, reguliuoja teisinius santykius, atsirandančius
universiteto ligoninėms (sveikatos priežiūros įstaigai) teikiant KKLT paslaugas (be kita
ko, Aprašo 8 p.). Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, univer‑
siteto ligoninės steigėjai – Sveikatos apsaugos ministerija ir valstybinė aukštoji mokykla.
Vadinasi, valstybinė aukštoji mokykla šiuo atveju veikia kaip savarankiško juridinio as‑
mens – sveikatos priežiūros įstaigos – dalininkė, todėl jai privalu vadovautis ir sveikatos
priežiūros įstaigų veiklą reglamentuojančiomis nuostatomis;
- Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika suponuoja, kad konstituci‑
nis aukštosios mokyklos autonomijos principas nėra absoliutus, kadangi turi būti derina‑
mas su kitomis konstitucinėmis vertybėmis (pvz., Konstitucinio Teismo 2002 m. vasario
5 d. nutarimas, 2009 m. spalio 28 d. sprendimas).
33. Dėl minimų Aprašo papunkčių prieštaravimo Konstitucijos 46 straipsnio 1,
3 ir 4 dalims, 53 straipsnio 1 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Pacientų tei‑
sių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims pareiškėjai neišski‑
ria jokių savarankiškų argumentų, todėl laikytina, kad šioje dalyje taip pat nėra pateikta
teisinių motyvų.
34. Dėl ginčijamuose Aprašo 12.1.2–12.1.4, 12.1.6 papunkčiuose nustatytų kitų rei‑
kalavimų, t. y. reikalavimų, kad gydytojų hematologų ar vaikų hematologų, turinčių ne
trumpesnį, kaip 2 metų AUTOKKLT atlikimo stažą skaičius padalinyje turi būti pakan‑
kamas, kad šių gydytojų teikiamų AUTOKKLT paslaugų teikimas būtų užtikrintas ne‑
pertraukiamu paros (įskaitant poilsio ir švenčių dienas) darbo režimu; kad AUTOKKLT
paslaugas teikiančiame padalinyje turi dirbti bendrosios praktikos slaugytojai (kai atlie‑
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kamos AUTOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų slaugytojai (kai atliekamos AUTOKKLT
vaikams), turintys ne trumpesnį, kaip 2 metų AUTOKKLT pacientų slaugymo stažą, jų
skaičius padalinyje turi būti pakankamas, kad šių slaugytojų teikiamų AUTOKKLT pas‑
laugų teikimas būtų užtikrintas nepertraukiamu paros (įskaitant poilsio ir švenčių die‑
nas) darbo režimu; kad per metus (skaičiuojamas dvejų metų iš eilės vidurkis) įstaigoje
turi būti atliekamos ne mažiau, kaip 5 AUTOKKLT suaugusiesiems (kai teikiamos su‑
augusiųjų AUTOKKLT paslaugos) ir (ar) 5 AUTOKKLT vaikams (kai teikiamos vaikų
AUTOKKLT paslaugos), atitikties pareiškimuose nurodytiems aukštesnės galios teisės
aktams nėra pateikta apskritai jokių motyvų.
35. Teisinių motyvų nepateikta ir dėl Aprašo 13.1.3–13.1.6 papunkčiuose nustatytų
reikalavimų, t. y. reikalavimų, kad gydytojų hematologų ar vaikų hematologų, turinčių ne
trumpesnį, kaip 2 metų ALOKKLT atlikimo stažą skaičius padalinyje turi būti pakanka‑
mas, kad šių gydytojų teikiamų ALOKKLT paslaugų teikimas būtų užtikrintas nepertrau‑
kiamu paros (įskaitant poilsio ir švenčių dienas) darbo režimu; kad ALOKKLT paslau‑
gas teikiančiame padalinyje turi dirbti bendrosios praktikos slaugytojai (kai atliekamos
ALOKKLT suaugusiesiems) ar vaikų slaugytojai (kai atliekamos ALOKKLT vaikams),
turintys ne trumpesnį, kaip 2 metų ALOKKLT pacientų slaugymo stažą, jų skaičius pa‑
dalinyje turi būti pakankamas, kad šių slaugytojų teikiamų ALOKKLT paslaugų teikimas
būtų užtikrintas nepertraukiamu paros (įskaitant poilsio ir švenčių dienas) darbo režimu;
kad per metus (skaičiuojamas dvejų metų iš eilės vidurkis) įstaigoje turi būti atliekamos,
ne mažiau kaip 10 ALOKKLT suaugusiems (kai teikiamos suaugusių ALOKKLT paslau‑
gos) ir (ar) 5 ALOKKLT vaikams (kai teikiamos vaikų ALOKKLT paslaugos), atitikties
pareiškimuose nurodytiems aukštesnės galios teisės aktams.
36. Visa tai leidžia teigti, kad pareiškėjų pozicijai dėl Aprašo 12.1.2–12.1.6,
13.1.3–13.1.6 papunkčiuose nustatyto teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijos
40 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio
1 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlygini‑
mo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 6.1,
6.2, 8, 85 ir 110 punktams, Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktui, Teisėkūros
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–4 punktams ir 7 straipsniui, pagrįsti byloje
nėra pateikta teisinių motyvų. Dėl to pareiškėjų inicijuotos norminės administracinės
bylos dalis dėl Aprašo 12.1.2–12.1.6, 13.1.3–13.1.6 papunkčių atitikties pirmiau nurody‑
toms Konstitucijos ir įstatymų normoms yra nutraukiama.
Dėl Aprašo 12.2 papunkčio
37. Ginčijamame Aprašo 12.2 papunktyje, kuris taip pat įtvirtintas antrame teisės
akto skyriuje ,,Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teiki‑
mo reikalavimai“, reglamentuojama:
,,12.2. Indikacijos atlikti autologinę kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantaciją:
12.2.1. suaugusiems pirmais – dešimtais metais nuo suaugusių AUTOKKLT įstai‑
goje atlikimo pradžios (ne daugiau 20 AUTOKKLT per metus):
Diagnozė
Mielominė liga

TLK‑10 AM kodai
C90.0

Papildomos sąlygos
Indikuotina
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12.2.2. suaugusiems vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusių
AUTOKKLT atlikimo pradžios, kai tenkinami visi šie reikalavimai: 1) įstaigoje atlikta su‑
augusiems ne mažiau kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT
indikacijai ir 2) mirtingumas per 100 d. po transplantacijos yra ≤ 1 proc. (vertinama su‑
augusiųjų dauginė mieloma (C90), I remisija, </= 65 m., MEL200 kondicionavimas, ne
mažiau kaip 200 vėliausiai atliktų nuoseklių AUTOKKLT); vaikams, kai mirtingumas per
100 d. po transplantacijos yra ≤ 5 proc. (vertinama vaikų neuroblastoma ir Ewingo sar‑
koma, ne mažiau kaip 20 vėliausiai atliktų nuoseklių autologinių transplantacijų):
<...>“.
38. Iš pareiškimų matyti, kad pareiškėjams nekyla abejonių dėl Aprašo 12.2.1 pa‑
punktyje nustatyto kriterijaus ,,mirtingumas per 100 d. po transplantacijos yra ≤ 1 proc.
(vertinama suaugusiųjų dauginė mieloma (C90), I remisija, </= 65 m., MEL200 kon‑
dicionavimas, ne mažiau kaip 200 vėliausiai atliktų nuoseklių AUTOKKLT); vaikams,
kai mirtingumas per 100 d. po transplantacijos yra ≤ 5 proc. (vertinama vaikų neuro‑
blastoma ir Ewingo sarkoma, ne mažiau kaip 20 vėliausiai atliktų nuoseklių autologinių
transplantacijų)“.
39. Pažymėtina ir tai, kad 12.2.2 papunktyje išvardijami diagnozių pavadinimai,
TLK‑10 AM kodai bei papildomos sąlygos, kurioms esant galima taikyti KKLT, tačiau,
kaip matyti iš pareiškimų, šiame papunktyje įtvirtintų indikacijų, kurioms esant galima
taikyti KKLT, pareiškėjai neginčija. Tai, kad dėl šios Aprašo 12.2.2 papunkčio dalies abe‑
jonių pareiškėjams nekyla, teismo posėdžio Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme metu patvirtino ir pareiškėjų atstovas advokatas Evaldas Rapolas. Taigi pareiškė‑
jai kelia abejonę tik dėl Aprašo 12.2.1 papunkčio ir 12.2.2 papunkčio nuostatos ,,suau‑
gusiems vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusių AUTOKKLT atlikimo
pradžios, kai tenkinami visi šie reikalavimai: 1) įstaigoje atlikta suaugusiems ne mažiau
kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikacijai“.
40. Atsižvelgiant į pirmiau išplėstinės teisėjų kolegijos išdėstytus argumentus dėl
pareiškėjų teisinių motyvų, grindžiant Aprašo 12.1.2–12.1.6, 13.1.3–13.1.6 papunkčių
prieštaravimą aukštesnės galios teisės normoms ir principams, trūkumų, spręstina, kad
teisinių argumentų iš esmės pareiškimuose nėra pateikta ir dėl Aprašo 12.2 papunkčio
prieštaravimo Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Darbo kodekso
2 straipsnio 1 dalies 2 punktui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 6.1–6.2, 8,
85, 110 punktams, todėl byla šioje dalyje taip pat nutrauktina.
Dėl Aprašo 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčių
41. Ginčijami Aprašo 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiai, esantys antrame teisės akto sky‑
riuje ,,Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teikimo reika‑
lavimai“, priskiriami prie 13.1 papunkčio, kuriame nustatyti įstaigos, kuri teikia alogeni‑
nės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas, specialieji reikalavimai.
Šiuose papunkčiuose įtvirtinta:
,,13.1.1. įstaigoje giminingo donoro ALOKKLT gali būti atliekamos tik po to, kai
ne trumpiau kaip 10 metų buvo atliekama AUTOKKLT ir atlikta ne mažiau kaip suaugu‑
siems 800, vaikams 80;
13.1.2. įstaigoje negiminingo donoro ALOKKLT ir (ar) haploidentinė ALOKKLT
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gali būti atliekamos tik po to, kai ne trumpiau kaip 5 metus buvo atliekama giminingo
donoro ALOKKLT ir atlikta ne mažiau kaip suaugusiems 200, vaikams 20 giminingo do‑
noro ALOKKLT“.
42. Pareiškėjai nepateikia konkrečių teisinių argumentų dėl šių Aprašo papunk‑
čių prieštaravimo Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Darbo ko‑
dekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
6.1–6.2, 8, 85, 110 punktams. Pareiškėjų nuomonė šioje pareiškimo dalyje, kaip ir Aprašo
12.1.2–12.1.6, 12.2, 13.1.3–13.1.6 papunkčių atitikties Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai,
48 straipsnio 1 daliai, Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktui, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto statuto 6.1–6.2, 8, 85, 110 punktams yra paremta prielaidomis ir per‑
nelyg abstraktaus bei deklaratyvaus pobūdžio teiginiais. Atsižvelgiant į šiuos pareiškimo
trūkumus, byla dėl Aprašo 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčių minėtoms Konstitucijos ir įstatymų
nuostatoms nutraukiama.
43. Apibendrinus pažymėtina, kad teisės aktų reikalavimus atitinkantys teisiniai
motyvai pareiškimuose pateikti dėl Aprašo 12.2.1 papunkčio, 12.2.2 papunkčio nuosta‑
tos ,,suaugusiems vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusių AUTOKKLT
atlikimo pradžios, kai tenkinami visi šie reikalavimai: 1) įstaigoje atlikta suaugusiems
ne mažiau kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikaci‑
jai <...>“, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčių atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims,
53 straipsnio 1 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Pacientų teisių ir žalos svei‑
katai atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims.
Dėl Aprašo dalies ginčijimo Teisėkūros pagrindų įstatymo požiūriu
44. Pareiškėjai taip pat iškėlė klausimą, ar priimant Aprašo nuostatas, nebuvo pa‑
žeistas konstitucinis atsakingo valdymo principas, nesilaikant Teisėkūros pagrindų įstaty‑
mo 3 straipsnio 2 dalies 1–4 punktų, kuriuose įtvirtinti šie teisėkūros principai: tikslingu‑
mo (1 p.); proporcingumo (2 p.); pagarbos asmens teisėms ir laisvėms (3 p.); atvirumo ir
skaidrumo (4 p.), taip pat 7 straipsnio, kuriame įtvirtintas konsultavimosi su visuomene
tikslas ir tvarka.
45. Šioje norminėje administracinėje byloje ginčijamas teisinis reguliavimas buvo
pakeistas (be kita ko, visą Aprašą išdėstant nauja redakcija), Lietuvos Respublikos sveika‑
tos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V‑830 Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V‑632 „Dėl žmogaus krau‑
jodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Žmogaus organų
ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo rei‑
kalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Aprašo
12.2, 13.1.1, 13.1.2 papunkčiai buvo išdėstyti atitinkamai Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 2.13, 2.14 ir 2.15 papunk‑
čiuose. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad pareiškėjai siekia išsiaiškinti, ar minėto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830
2.13–2.15 papunkčiai, kuriuos priimant buvo įtvirtintas ginčijamas teisinis reguliavi‑
mas, atitinka konstitucinį atsakingo valdymo principą ir minėtas Teisėkūros pagrindų
įstatymo nuostatas.
46. Tikslingumo principas, kaip apibrėžta Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straips‑
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nio 2 dalies 1 punkte, reiškia, kad teisės akto projektas turi būti rengiamas ir teisės ak‑
tas priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad administraci‑
nis teismas nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonomi‑
nio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar
kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat –
teisės aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių
institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
laikosi pozicijos, kad valstybės ekonominės politikos turinio (inter alia prioritetų), prie‑
monių bei metodų vertinimas (kad ir kas juos vertintų), taip pat ir pagrįstumo bei tiks‑
lingumo aspektu, net jeigu laikui bėgant paaiškėja, kad buvo ir geresnių jos pasirinktos
ekonominės politikos alternatyvų (taigi ir tai, jog ši, anksčiau suformuota ir vykdyta,
ekonominė politika pagrįstumo bei tikslingumo aspektu pagrįstai vertintina neigiamai),
savaime negali būti dingstis kvestionuoti tą (anksčiau suformuotą ir vykdytą) ekonomi‑
nę politiką atitikusio ūkinės veiklos teisinio reguliavimo atitiktį aukštesnės galios teisės
aktams, inter alia Konstitucijai (taip pat ir Konstituciniame Teisme inicijuojant konsti‑
tucinės justicijos bylas), nebent tas teisinis reguliavimas jau jį nustatant teisės aktuose
būtų akivaizdžiai priešingas tautos gerovei, Lietuvos visuomenės ir valstybės interesams,
akivaizdžiai paneigtų Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes (inter
alia Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d., 2015 m. birželio 11 d., 2015 m. rugsė‑
jo 22 d. nutarimai). Pareiškėjai nepateikia argumentų, kad ginčijamas teisinis reguliavi‑
mas, jį nustatant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. V‑830, yra akivaizdžiai priešingas tautos gerovei, Lietuvos visuomenės ir
valstybės interesams, akivaizdžiai paneigia Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir sau‑
gomas vertybes. Taigi šiuo atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neturi
įgaliojimų norminio administracinio akto teisėtumo patikros būdu vertinti, ar Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 pri‑
ėmimas (ginčijamo teisinio reguliavimo nustatymas jame) yra pagrįsta ir teisinga poli‑
tinės valios įgyvendinimo priemonė. Atsižvelgiant į tai, norminė administracinė byla
dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. V‑830 2.13–2.15 papunkčių atitikties Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 da‑
lies 1 punktui nutraukiama.
Dėl Aprašo dalies ginčijimo konstitucinių principų požiūriu
47. Pareiškėjas Seimo narys Kazys Starkevičius pareiškime teigia, kad ginčijamu
teisiniu reguliavimu buvo pažeistas konstitucinis teisėtų lūkesčių apsaugos principas.
Pareiškėjų atstovas advokatas Evaldas Rapolas teismo posėdžio metu taip pat išdėstė ar‑
gumentus dėl šio principo pažeidimo. Nors pareiškimo rezoliucinėje dalyje nėra sufor‑
muluotas konkretus prašymas šiuo aspektu, laikytina, jog pareiškėjas į teismą kreipėsi,
siekdamas išsiaiškinti, ar nustatant ginčijamą teisinį reguliavimą nebuvo pažeistas konsti‑
tucinis teisinės valstybės principo apimamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas.
48. Nors pareiškimų rezoliucinėse dalyse konkrečiai nėra įvardyta, pareiškimuose
pateikiami teisiniai motyvai ir dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo konsti‑
tuciniam proporcingumo principui, nurodant, kad KKLT paslaugų teikimo reikalavimai
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yra pernelyg griežti. Nagrinėdama bylą, išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgs į šiuos pareiš‑
kėjų argumentus.
Dėl Aprašo dalies ginčijimo Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies požiūriu
49. Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta:
,,Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas
žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybi‑
nėse gydymo įstaigose teikimo tvarką“.
50. Nors pareiškėjai prašo ištirti kai kurias Aprašo nuostatas visos Konstitucijos
53 straipsnio 1 dalies požiūriu, iš pareiškimo turinio spręstina, kad abejonių pareiškė‑
jams kyla tik dėl Aprašo dalies atitikties Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai
nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei pas‑
laugas žmogui susirgus.
51. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija šioje norminėje
administracinėje byloje tirs:
- ar Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 53 straipsnio 1 dalies nuostatai,
kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmo‑
gui susirgus, konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamiems proporcingumo,
teisėtų lūkesčių apsaugos principams, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 da‑
lims neprieštarauja Aprašo 12.2.1 papunktis, Aprašo 12.2.2 papunkčio nuostata ,,suau‑
gusiems vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusių AUTOKKLT atlikimo
pradžios, kai tenkinami visi šie reikalavimai: 1) įstaigoje atlikta suaugusiems ne mažiau
kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikacijai <...>“,
Aprašo 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiai.
- ar konstituciniam atsakingo valdymo principams, Teisėkūros pagrindų įstatymo
3 straipsnio 2 dalies 2–4 punktams, 7 straipsniui neprieštarauja Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 2.13, 2.14 ir
2.15 papunkčiai.
V.
Dėl ginčijamuose Aprašo 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose nustatyto teisinio
reguliavimo
52. Kaip minėta, Aprašas reglamentuoja žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacijos paslaugų, apmokamų iš transplantacijos programos lėšų, teikimo rei‑
kalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarką. Ginčijami Aprašo 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 pa‑
punkčiai įtvirtinti antrame Aprašo skyriuje ,,Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimai“. Šiame Aprašo skyriuje įtvirtinta ir dau‑
giau nuostatų, kurios reglamentuoja kitus tiek sveikatos priežiūros įstaigai, tiek joje esan‑
čiai įrangai, tiek dirbantiems specialistams keliamus reikalavimus.
53. Ginčijamas Aprašo 12.2 papunktis reglamentuoja indikacijas atlikti
AUTOKKLT:
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1) pagal 12.2.1 papunktį, suaugusiems pirmais–dešimtais metais nuo suaugusių
AUTOKKLT įstaigoje atlikimo pradžios (ne daugiau 20 AUTOKKLT per metus):
Diagnozė
TLK‑10 AM kodai
Papildomos sąlygos
Mielominė liga
C90.0
Indikuotina
2) pagal 12.2.2 papunktį, suaugusiems vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įs‑
taigoje suaugusių AUTOKKLT atlikimo pradžios, kai tenkinami visi šie reikalavimai:
1) įstaigoje atlikta suaugusiems ne mažiau kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės li‑
gos (C90) AUTOKKLT indikacijai ir 2) mirtingumas per 100 d. po transplantacijos yra
≤ 1 proc. (vertinama suaugusiųjų dauginė mieloma (C90), I remisija, </= 65 m., MEL200
kondicionavimas, ne mažiau kaip 200 vėliausiai atliktų nuoseklių AUTOKKLT); vaikams,
kai mirtingumas per 100 d. po transplantacijos yra ≤ 5 proc. (vertinama vaikų neuro‑
blastoma ir Ewingo sarkoma, ne mažiau kaip 20 vėliausiai atliktų nuoseklių autologinių
transplantacijų) šiame papunktyje išvardytoms ligoms.
54. Taigi pagal Aprašo 12.2.1 papunktį, pirmais–dešimtais metais nuo suaugusiųjų
AUTOKKLT sveikatos priežiūros įstaigoje atlikimo pradžios sveikatos priežiūros įstaigo‑
je atliekamos tik AUTOKKLT esant mielominės ligos (TLK‑10 AM kodas – C90.0) in‑
dikacijai ir per metus gali būti atliekama ne daugiau, kaip 20 tokių AUTOKKLT. Pagal
Aprašo 12.2.2 papunktį, vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo sveikatos priežiūros įs‑
taigoje suaugusiųjų AUTOKKLT atlikimo pradžios sveikatos priežiūros įstaigoje atlie‑
kamos AUTOKKLT esant ir kitų ligų indikacijoms, kurių sąrašas pateiktas tame pa‑
čiame Aprašo 12.2.2 papunktyje, jeigu, be kita ko, sveikatos priežiūros įstaigoje atlikta
suaugusiems pacientams ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90)
AUTOKKLT indikacijai.
55. Ginčijamuose Aprašo 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose įtvirtinti ALOKKLT pas‑
laugų teikimo reikalavimai. Pagal Aprašo 13.1.1 papunktį, sveikatos priežiūros įstaigo‑
je giminingo donoro ALOKKLT gali būti atliekamos, jeigu ne trumpiau, kaip 10 metų
buvo atliekama AUTOKKLT ir atlikta ne mažiau, kaip suaugusiesiems 800 ir vaikams
80. Pagal Aprašo 13.1.2 papunktį, negiminingo donoro ALOKKLT ir (ar) haploidenti‑
nė ALOKKLT sveikatos priežiūros įstaigoje gali būti atliekamos, jeigu ne trumpiau, kaip
5 metus sveikatos priežiūros įstaigoje buvo atliekama giminingo donoro ALOKKLT ir at‑
likta ne mažiau, kaip suaugusiesiems 200, vaikams 20 giminingo donoro ALOKKLT.
56. Taigi pagal ginčijamą teisinį reguliavimą, universiteto ligoninė, pradėju‑
si teikti KKLT paslaugas suaugusiesiems, pirmus dešimt veiklos metų gali atlikti tik
AUTOKKLT suaugusiems pacientams, sergantiems mielomine liga (TLK‑10 AM ko‑
das – C90.0) ir atlikti ne daugiau, kaip 20 tokių AUTOKKLT. Universiteto ligoninė vie‑
nuoliktais ir vėlesniais metais nuo suaugusiųjų AUTOKKLT atlikimo pradžios gali atlik‑
ti AUTOKKLT suaugusiesiems, sergantiems ir kitomis ligomis, kurių sąrašas pateiktas
Aprašo 12.2.2 papunktyje, jeigu universiteto ligoninė, be kita ko, yra atlikusi ne mažiau,
kaip 200 AUTOKKLT suaugusiems pacientams, sergantiems mielomine liga (TLK‑10
AM kodas – C90.0). Universiteto ligoninė giminingo donoro ALOKKLT paslaugas gali
pradėti teikti, praėjus ne trumpesniam, kaip 10 metų laikotarpiui, per kurį turi būti atlik‑
ta ne mažiau, kaip 800 AUTOKKLT suaugusiems pacientams ir 80 AUTOKKLT vaikams.
Universiteto ligoninė negiminingo donoro ALOKKLT ir (ar) haploidentinės ALOKKLT
paslaugas galėtų pradėti teikti praėjus ne trumpesniam, kaip 5 laikotarpiui, per kurį turi
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būti atlikta ne mažiau, kaip 200 giminingo donoro ALOKKLT suaugusiesiems ir ne ma‑
žiau, kaip 20 giminingo donoro ALOKKLT vaikams.
57. Pareiškėjai nurodyto teisinio reguliavimo neteisėtumą kildina iš to, kad
AUTOKKLT šiuo metu yra teikiamos Santariškių klinikose ir Kauno klinikose, tačiau
atsižvelgiant į ginčijamą teisinį reguliavimą ir jame nustatytus reikalavimus universiteto
ligoninėms, Kauno klinikos pirmus dešimt metų nuo įstaigos veiklos tiekiant KKLT pas‑
laugas pradžios galės teikti AUTOKKLT paslaugas tik mielomine liga sergantiems suau‑
gusiems pacientams, o teikti ALOKKLT paslaugas galės pradėti tik po daugiau nei dešimt
metų ar dar vėliau. Toks teisinis reguliavimas, pareiškėjų vertinimu, reiškia, kad labai ilgą
laiką (10 metų AUTOKKLT paslaugų atveju ir apie 50 metų ar dar ilgiau ALOKKLT pas‑
laugų atveju) KKLT paslaugos Lietuvoje bus teikiamos tik vienoje universitetinėje ligo‑
ninėje, ir tai, be kita ko, pažeidžia Kauno klinikų teisėtus lūkesčius ir kenkia sveikatos
priežiūros paslaugų (KKLT) kokybei bei prieinamumui.
58. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad administraciniuose teismuose na‑
grinėjamų norminių administracinių bylų tikslas – ištirti konkretaus norminio adminis‑
tracinio akto (ar jo dalies) atitiktį aukštesnės galios teisės aktams (teisės aktui ar jo da‑
liai), o ne išspręsti individualų ginčą ar konkretaus asmens subjektinių teisių pažeidimo
klausimą, todėl ir šioje byloje vertintina, ar aukštesnės galios teisės aktus atitinka ginči‑
jamuose Aprašo papunkčiuose įtvirtinti KKLT paslaugų teikimo reikalavimai, susiję su
universiteto ligoninės veiklos siekiant teikti tam tikras KKLT paslaugas apimtimi ir pa‑
tirtimi, atsietai nuo individualiu atveju susiklosčiusių ar galinčių susiklostyti ginčijamų
nuostatų taikymo aplinkybių. Taigi atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos dalyką, išplėstinė
teisėjų kolegija tirs, ar aukštesnės galios teisės aktams neprieštarauja Aprašo 12.2.2, 13.1.1
ir 13.1.2 papunkčiuose įtvirtinti reikalavimai, taikomi universiteto ligoninei, teikiančiai
(siekiančiai teikti) KKLT paslaugas, t. y.:
- pirmus dešimt veiklos metų atlikti tik AUTOKKLT suaugusiems pacientams, ser‑
gantiems mielomine liga (TLK‑10 AM kodas – C90.0);
- pirmus dešimt veiklos metų atlikti ne daugiau, kaip 20 AUTOKKLT suaugusiems
pacientams, sergantiems mielomine liga (TLK‑10 AM kodas – C90.0);
- siekiant atlikti AUTOKKLT suaugusiesiems, esant indikacijoms, kurių sąrašas
pateiktas Aprašo 12.2.2 papunktyje, būti atlikusiai ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT su‑
augusiems pacientams, sergantiems mielomine liga (TLK‑10 AM kodas – C90.0);
- siekiant atlikti giminingo donoro ALOKKLT paslaugas, būti įgijusiai ne trumpes‑
nio, kaip 10 metų laikotarpio teikiant AUTOKKLT paslaugas patirtį ir būti atlikusiai ne
mažiau, kaip 800 AUTOKKLT suaugusiems pacientams ir 80 AUTOKKLT vaikams;
- siekiant atlikti negiminingo donoro ALOKKLT ir (ar) haploidentinės ALOKKLT,
būti įgijusiai ne trumpesnio, kaip 5 metų laikotarpio teikiant giminingo donoro
ALOKKLT paslaugas patirtį ir būti atlikusiai ne mažiau, kaip 200 giminingo donoro
ALOKKLT suaugusiesiems ir ne mažiau, kaip 20 giminingo donoro ALOKKLT vaikams.
59. Nagrinėjamos bylos dalykas susijęs su teisinio reguliavimo pakeitimais, todėl
šiuo aspektu taip pat pažymėtina, kad Aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveika‑
tos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V‑632, buvo ne kartą keičiamas
ir koreguojamas, tačiau teisinio reguliavimo pakeitimai, susiję su reikalavimais, teikiant
KKLT paslaugas, kurie yra ginčijami šioje norminėje administracinėje byloje, kaip minė‑
ta pirmiau, buvo atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birže‑
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lio 15 d. įsakymu Nr. V‑830, įsigaliojusiu nuo 2016 m. lapkričio 1 d.
60. Pagal iki 2016 m. lapkričio 1 d. galiojusią Aprašo redakciją, reikalavimai pir‑
mus dešimt veiklos metų atlikti tik AUTOKKLT suaugusiems pacientams, sergan‑
tiems mielomine liga (TLK‑10 AM kodas – C90.0) ir atlikti ne daugiau, kaip 20 tokių
AUTOKKLT, suaugusiems pacientams, sergantiems mielomine liga (TLK‑10 AM ko‑
das – C90.0); prieš pradedant teikti AUTOKKLT suaugusiesiems, esant kitoms nei mie‑
lominė liga indikacijoms, atlikti 200 AUTOKKLT suaugusiems pacientams, sergan‑
tiems mielomine liga, apskritai nebuvo įtvirtinti. Kiek tai susiję su ALOKKLT atlikimu,
ankstesnės redakcijos Aprašo 13.1.1 papunktyje buvo įtvirtinta, kad įstaigoje giminingo
donoro ALOKKLT gali būti atliekamos tik po to, kai ne trumpiau, kaip 5 metus buvo
atliekama AUTOKKLT ir atlikta ne mažiau, kaip 60 AUTOKKLT (PASTABA. Ši nuos‑
tata netaikoma įstaigoms, kurios pradėjo ALOKKLT prieš įsigaliojant šiam įsakymui), o
13.1.2 papunktyje – kad įstaigoje negiminingo donoro ALOKKLT gali būti atliekamos tik
po to, kai ne trumpiau, kaip 5 metus buvo atliekama giminingo donoro ALOKKLT ir at‑
likta ne mažiau, kaip 40 ALOKKLT (PASTABA. Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurios
pradėjo ALOKKLT prieš įsigaliojant šiam įsakymui). Palyginus anksčiau galiojusį teisinį
reguliavimą su ginčijamu teisiniu reguliavimu, t. y. šiuo metu nustatytuoju, matyti, kad
ginčijamose Aprašo nuostatose įtvirtinti nauji ir gerokai griežtesni reikalavimai sveikatos
priežiūros įstaigoms teikiant KKLT paslaugas, todėl Lietuvos Respublikos sveikatos ap‑
saugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V‑830 nustatyti reikalavimai vertinti‑
ni, kaip esminiai teisinio reguliavimo, teikiant KKLT paslaugas, pakeitimai. Atsižvelgiant
į tai, ginčijamuose Aprašo 12.2.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose įtvirtintų KKLT paslaugų
teikimo reikalavimų teisėtumas šioje norminėje administracinėje byloje analizuotinas ir
esminių teisinio reguliavimo aptariamoje sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje
pakeitimų kontekste.
VI.
Dėl aukštesnės galios teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo
61. Tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsė‑
jo 9 d. įsakymo Nr. V‑632, kuriuo patvirtinta pirminė Aprašo redakcija, tiek Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830, ku‑
riuo įtvirtinti nagrinėjamoje byloje ginčijami Aprašo papunkčiai, preambulėje nuro‑
dyta, kad šie teisės aktai tvirtinami, vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
10 straipsnio 6 punktu, kuriame nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija, be kita ko,
nustato sveikatos priežiūros tinkamumo ir priimtinumo reikalavimus.
62. Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos ir įgaliojimų sveikati‑
nimo veiklos inter alia transplantacijos srityje aspektu taip pat pažymėtinos šios
įstatymo nuostatos:
- Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad sveikatos apsaugos ministerija formuoja vals‑
tybės politiką žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos proceso
srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
- Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis, kurioje nustatyta, kad Lietuvos
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nacionalinė sveikatos sistema – tai valstybės sveikatos reikalų, institucijų, sveikatinimo
veiklos bei jos išteklių tvarkymo sistema;
- Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 5 dalis, kurioje nustatyta, kad tretinę
asmens sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Antrinės ir treti‑
nės asmens sveikatos priežiūros mastą nustato Sveikatos apsaugos ministerija;
- Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 6 dalis, kurioje nustatyta, kad Sveikatos
apsaugos ministerija ir jai pavaldžios valstybės institucijos pagal kompetenciją orga‑
nizuoja nustatyto masto asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą joms pavaldžiose
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose;
- Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 9 dalis, kurioje nustatyta, kad sveikatos
priežiūros mastą pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo ir
sveikatos priežiūros paslaugų lygius nustato Sveikatos apsaugos ministerija;
- Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 4 ir 12 punktai, kuriuose įtvir‑
tinta, kad Sveikatos apsaugos ministerija nustato pavaldžioms įstaigoms privalomas svei‑
katos priežiūros užduotis ir jų finansavimo bei įgyvendinimo tvarką; kartu su Valstybine
ligonių kasa nustato minimalius Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų išdėsty‑
mo, jų struktūros reikalavimus bei paslaugų poreikį;
- Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, kurioje
nustatyta, kad kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavi‑
mus nustato sveikatos apsaugos ministras.
63. Nagrinėjamos bylos kontekste išdėstytos nuostatos suponuoja, kad Sveikatos
apsaugos ministerija turi įstatymų leidėjo pavestus įgaliojimus formuoti valstybės politi‑
ką žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos proceso srityje, organizuoti,
koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Reglamentavimo srityje Sveikatos apsaugos
ministerijai pavesta nustatyti asmens sveikatos priežiūros – taigi ir KKLT – teikimo sąly‑
gas bei reikalavimus.
64. Konstituciniai sveikatos apsaugos pagrindai įtvirtinti inter alia Konstitucijos
53 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, įtvirtinta, kad valstybė rūpinasi žmonių svei‑
kata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad įgyvendinant Konstitucijos 53 straipsnio 1 da‑
lyje įtvirtintą valstybės priedermę rūpintis žmonių sveikata ir laiduoti medicinos pa‑
galbą bei paslaugas žmogui susirgus, yra užtikrinama teisės į sveikatos priežiūrą ga‑
rantija (Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas). Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra
viena svarbiausių visuomenės vertybių (inter alia Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos
11 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai), žmonių sveikatos apsau‑
ga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, rūpinimasis žmonių sveikata –
valstybės funkcija (inter alia Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. rug‑
sėjo 29 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai); įgyvendinant konstitucinę valstybės
priedermę rūpintis žmonių sveikata inter alia užtikrinti medicinos pagalbą bei paslaugas
žmogui susirgus, turi būti sukurta veiksminga sveikatos apsaugos sistema, sudarytos de‑
ramos sąlygos jai veikti (Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas); valstybė
privalo sudaryti teisines ir organizacines prielaidas veikti tokiai sveikatos apsaugos sis‑
temai, kuri užtikrintų kokybišką ir visiems prieinamą sveikatos priežiūrą (Konstitucinio
Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas); vykdydamos šią konstitucinę funkciją, vals‑
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tybės sveikatos politiką formuojančios ir įgyvendinančios valstybės institucijos, be kita
ko, turi imtis priemonių, kad būtų sukurta reikiama infrastruktūra ir veiktų tiek ir taip
paskirstytų įvairias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (tarp jų valstybi‑
nių), kad sveikatos priežiūros paslaugas būtų galima gauti laiku (Konstitucinio Teismo
2013 m. gegužės 16 d. nutarimas). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m.
gegužės 16 d. nutarime taip pat yra išaiškinęs, kad reguliuojant privalomojo sveikatos
draudimo santykius, įstatymų leidėją saisto iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies kylantis
reikalavimas užtikrinti visiems vienodą kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieina‑
mumą, konstituciniai solidarumo, socialinės darnos ir teisingumo imperatyvai, atsakingo
valdymo, protingumo, proporcingumo, asmenų lygiateisiškumo principai.
65. Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sveikatinimo
veikla reguliuojama vadovaujantis, be kita ko, šiais principais: visapusės asmens ir visuo‑
menės sveikatos saugos; asmens, visuomenės sveikatos bei valstybės interesų derinimo;
asmens laisvės pasirinkti kuo geresnes sveikatos sąlygas; asmens sveikatos priežiūros
priimtinumo, prieinamumo ir tinkamumo. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas. Sveikatos sistemos įstatymas sveikatos priežiūros priimtinumą api‑
brėžia, kaip valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas, už‑
tikrinančias sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslo principų bei medicinos
etikos reikalavimų atitiktį (2 str. 32 d.), sveikatos priežiūros tinkamumą – kaip sveikatos
priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams (2 str. 35 d.). Atsižvelgiant į to pa‑
ties įstatymo 2 straipsnio 30 dalį, sveikatos priežiūros kokybė suprantama, kaip Lietuvos
Respublikos įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro nustatytų sveikatos priežiūros sąly‑
gų, įskaitant sveikatos priežiūros tinkamumą ir priimtinumą, visuma.
66. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. I‑7‑552/2015 yra konstatavęs, kad Sveikatos apsaugos ministerija turi pareigą vyk‑
dyti Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą konstitucinę valstybės priedermę rū‑
pintis žmonių sveikata. Todėl nustatydama su asmens sveikatos priežiūra susijusį teisi‑
nį reguliavimą, inter alia teisinėmis priemonėmis organizuodama asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą, Sveikatos apsaugos ministerija privalo paisyti ir iš minėtos
Konstitucijos nuostatos išplaukiančių reikalavimų sukurti ir įgyvendinti tokią asmens
sveikatos apsaugos sistemą, kuri veiksmingai užtikrintų inter alia prieinamą ir tinkamą
asmens sveikatos priežiūrą (asmens sveikatos priežiūros paslaugas) ir konstitucinės as‑
mens teisės į tokią sveikatos priežiūrą realizavimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I‑7‑552/2015, Administracinė jurisprudencija Nr. 30, 2015 m.).
67. Nagrinėjamos bylos kontekste išdėstytos nuostatos reiškia, kad Sveikatos ap‑
saugos ministerija, vykdydama konstitucinę valstybės priedermę rūpintis žmonių sveika‑
ta ir nustatydama asmens sveikatos priežiūros teikimo sąlygas bei reikalavimus, priva‑
lo paisyti iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies, Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio
1 dalyje nustatytų sveikatinimo veiklos reguliavimo principų kylančių reikalavimų teisi‑
nio reguliavimo priemonėmis užtikrinti prieinamą, tinkamą ir priimtiną asmens sveika‑
tos priežiūrą (asmens sveikatos priežiūros paslaugas) bei veiksmingai garantuoti asmens
teisės į kokybišką sveikatos priežiūrą realizavimą.
68. Siekiant tinkamai įvykdyti nurodytą konstitucinę priedermę, Sveikatos apsau‑
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gos ministerijai, kaip viešojo administravimo subjektui, šiuo atveju vykdančiam adminis‑
tracinio reglamentavimo veiklą (viešojo administravimo subjekto veiklą, apimančią nor‑
minių administracinių aktų priėmimą įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti)
taikomi bendrieji konstituciniai principai (inter alia atsakingo valdymo, teisinės valsty‑
bės, teisingumo, teisės viršenybės (teisėtumo), teisėtų lūkesčių apsaugos, proporcingu‑
mo), kurie, be kita ko, įtvirtinti ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.
Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytais principais
yra grindžiamas geras administravimas, kuris teisėkūros veikloje neatsiejamas nuo
konstitucinio atsakingo valdymo principo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
ne kartą yra nurodęs, kad pagal Konstituciją paisydamos atsakingo valdymo princi‑
po, visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi
Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti
jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (Konstitucinio Teismo 2012 m. spa‑
lio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados, 2014 m. gegužės 27 d., 2015 m. birželio 11 d.
nutarimai). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą kons‑
tatuota tai, kad konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę
riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė teisėkū‑
ros subjektų (inter alia Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. rugpjū‑
čio 13 d., 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimai).
69. Tinkamo Konstitucijos ir įstatymų suteiktų įgaliojimų vykdymo kontekste na‑
grinėjamoje byloje pirmiausia paminėtinas konstitucinis proporcingumo reikalavimas.
70. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas neatsiejamą konsti‑
tucinio teisinės valstybės principo elementą – proporcingumo reikalavimą, yra nurodęs,
kad teisės aktuose nustatytos priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir
tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir prie‑
monių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems
tikslams pasiekti (pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. gruodžio
11 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. spalio 31 d. 2013 m. vasario 15 d. nutarimai).
71. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte proporcingumo princi‑
pas suprantamas, kaip reikalavimas, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyven‑
dinimo priemonės atitiktų būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Pažymėtina, kad
proporcingumo principas įtvirtintas ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje, kaip
teisėkūros principas, išreiškiantis imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje daly‑
vaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės
sistemą. Pagal šį įstatymą proporcingumo principas reiškia, kad pasirinktos teisinio regu‑
liavimo priemonės turi sudaryti kuo mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti
teisinių santykių subjektų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti
(3 str. 2 d. 2 p.).
72. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi
pozicijos, kad norminiai administraciniai aktai turi atitikti inter alia konstitucinį pro‑
porcingumo principą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 14 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I261‑2/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m.
gruodžio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I‑7‑552/2015, išplėstinės teisėjų
kolegijos 2016 m. vasario 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I‑3‑502/2016).
73. Proporcingumo principas taip pat yra vienas iš bendrųjų teisės principų, pri‑
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pažįstamas Europos Sąjungos teisės, kuri šioje byloje yra svarbi, kaip papildomas teisės
aiškinimo šaltinis. Pagal proporcingumo principą reikalaujama, kad Europos Sąjungos
teisės nuostata nustatytos priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekia‑
miems teisėtiems tikslams įgyvendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti (inter alia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo byloje
Liuksemburgas prieš Parlamentą ir Tarybą, C‑176/09, 61 p., 2012 m. kovo 13 d. sprendi‑
mo byloje Melli Bank prieš Tarybą, C‑380/09 P, 52 p.). Iš Europos Sąjungos institucijų taip
pat reikalaujama, kad jų veiksmai neviršytų to, kas tinkama ir būtina nagrinėjamų teisės
aktų teisėtiems tikslams pasiekti, todėl, kai galima rinktis iš keleto tinkamų priemonių,
reikia taikyti mažiausiai suvaržančią, o sukelti nepatogumai neturi būti neproporcin‑
gi nurodytiems tikslams (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1990 m. lapkričio
13 d. sprendimo byloje The Queen prieš Fedesa and others, C‑331/88, 19 p., 2001 m. lie‑
pos 12 d. sprendimo byloje H. J. prieš Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
C‑189/01, 81 p.).
74. Europos Sąjungos Teisingumo Teisme atliekant Europos Sąjungos teisės aktų
teisėtumo teisminę kontrolę, laikomasi nuostatos, kad proporcingumo principas taip
pat reikalauja, kad institucijos, priėmusios administracinį aktą, galėtų teisme įrodyti, jog
aktas buvo priimtas veiksmingai pasinaudojant savo diskrecija, kuri reikalauja atsižvelg‑
ti į visus šioje situacijoje, kurią šiuo aktu siekiama reglamentuoti, svarbius duomenis ir
aplinkybes. Šios institucijos bent turi galėti pateikti bei aiškiai ir nedviprasmiškai išdės‑
tyti bazinius duomenis, į kuriuos turėjo būti atsižvelgta pagrindžiant ginčijamas šio akto
priemones ir nuo kurių priklausė jų diskrecijos įgyvendinimas (pvz., Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo byloje Ispanija prieš Europos Tarybą,
C‑310/04, 122–123 p.).
75. Taigi konstitucinis proporcingumo principas reikalauja, kad nustatomas teisi‑
nis reguliavimas turėtų teisėtą ir visuotinai svarbų tikslą, būtų tinkamas ir būtinas šiems
tikslams pasiekti. Būtinumas išlaikyti šių elementų visumą sietinas su pirmiau minėta tei‑
sėkūros subjekto pareiga tinkamai įgyvendinti įstatymais nustatytą diskreciją, reguliuo‑
jant tam tikrus teisinius santykius, t. y. nustatant konkrečias teisines priemones, tinkamai
įvertinti esamą situaciją, atsižvelgti į visas situacijos apibūdinimui svarbias ir nustato‑
mam teisiniam reguliavimui įtakos turinčias ar turėsiančias aplinkybes bei duomenis.
76. Nagrinėjamai bylai taip pat aktualus konstitucinis teisėtų lūkesčių apsaugos
principas, kuris, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuo‑
tą oficialią konstitucinę doktriną, laikytinas neatsiejamu konstitucinio teisinės valstybės
principo elementu (pvz., Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d., 2015 m. lapkri‑
čio 19 d. nutarimai). Konstitucinis teisėtų lūkesčių apsaugos principas pirmiausia supo‑
nuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti
asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti prisiimtus įsiparei‑
gojimus asmeniui (inter alia Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d., 2013 m. spalio
10 d. nutarimai). Tai įstatymų leidėją, kitus teisėkūros subjektus saistantis, jų diskreci‑
ją ribojantis veiksnys (pvz., Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d., 2013 m. spa‑
lio 10 d. nutarimai). Kita vertus, konstitucinės jurisprudencijos nuostatos patvirtina,
kad pareiga paisyti teisėtų lūkesčių apsaugos principo reikalavimų nereiškia, kad iš tei‑
sėkūros subjektų visais atvejais yra reikalaujama išlaikyti status quo, šis principas drau‑
džia keisti teisinį reguliavimą taip, kad įstatymų leidėjas nesilaikytų prisiimtų įsipareigo‑
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jimų ir naujas teisinis reguliavimas nepagrįstai pablogintų asmens teisinę padėtį (pvz.,
Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d., 2010 m. birželio 29 d., 2011 m. vasario 14 d.
nutarimai). Taigi teisėkūros subjektai, keisdami teisinį reguliavimą, yra saistomi la‑
bai konkrečių teisėtų lūkesčių apsaugą užtikrinančių reikalavimų. Prie šių reikalavimų
priskirtinas viešosios valdžios institucijų prisiimtų įsipareigojimų tęstinumo užtikri‑
nimas (pvz., Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. liepos 4 d. nutari‑
mai), pereinamųjų nuostatų priėmimas ar pakankamo vacatio legis laikotarpio nustaty‑
mas (pvz., Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas). Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip pat yra pažymėjęs, kad asmenys, pagal
įstatymą įgiję tam tikras teises, turi teisę pagrįstai tikėtis, kad šios teisės nustatytą lai‑
ką bus išlaikytos ir įgyvendinamos, todėl keičiant teisinį reguliavimą būtina laikytis inter alia principo lex retro non agit (Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d., 2003 m.
gruodžio 3 d. nutarimai). Atsižvelgiant į šioje byloje ginčijamomis Aprašo nuostatomis
reguliuojamus teisinius santykius (sveikatos apsaugos teisiniai santykiai), pažymėtina,
kad pagal Konstituciją yra leidžiama tam tikrais atvejais, t. y. siekiant apsaugoti viešąjį
interesą, kitas konstitucines vertybes, nukrypti nuo minėtų konstitucinio teisėtų lūkes‑
čių apsaugos principo suponuojamų teisėkūros reikalavimų (pvz., Konstitucinio Teismo
2013 m. vasario 15 d., 2013 m. liepos 1 d. nutarimai). Tokiais atvejais atsižvelgtina į tai,
kad Konstitucijoje įtvirtintos vertybės sudaro darnią sistemą, tarp jų yra pusiausvyra.
Konstitucijos saugomų vertybių sandūroje būtina rasti sprendimus, užtikrinančius, kad
nė viena iš tokių vertybių nebus paneigta ar nepagrįstai apribota. Kitaip būtų pažeista
Konstitucijos saugomų vertybių pusiausvyra, konstitucinis atviros, darnios pilietinės vi‑
suomenės imperatyvas, konstitucinis teisinės valstybės principas (Konstitucinio Teismo
2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 4 d. nutarimai).
77. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas, kaip norminių aktų teisėtumo kriterijus,
pripažįstamas ir Europos Sąjungos teisės sistemoje (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo 1973 m. birželio 5 d. sprendimo byloje Komisija prieš Tarybą, 81/72, 10 p.,
1975 m. gegužės 14 d. sprendimo byloje CNTA SA prieš Komisiją, 74/74, 533 p.). Pagal
šį principą Europos Sąjungos teisė nedraudžia retroaktyvumo teisėkūroje, kai to reika‑
lauja bendrojo intereso tikslai ir yra tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotų asmenų
teisėtus lūkesčius, taip pat kai iš atitinkamų Sąjungos normų turinio, tikslo ar struktū‑
ros aiškiai matyti, kad joms turi būti priskirtas toks poveikis (pvz., Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo 2009 m. kovo 19 d. sprendimo byloje Mitsui & Co. Deutschland prieš
Hauptzollamt Düsseldorf, C‑256/07, 32 p.). Pereinamųjų nuostatų priėmimo klausimas
Europos Sąjungos teisėje sprendžiamas taip pat taikant konkuruojančių interesų nusta‑
tymo testą, todėl ir šiuo atveju vertinama, ar egzistuoja viršesnis viešasis interesas (pvz.,
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1975 m. gegužės 14 d. sprendimo byloje CNTA SA
prieš Komisiją, 74/74, 533 p., 2006 m. birželio 22 d. sprendimo sujungtose bylose Belgija
ir Forum 187 prieš Komisiją, C‑182/03 ir C‑217/03, 172–174 p.).
78. Nagrinėjamos bylos kontekste išdėstytos nuostatos suponuoja, kad Sveikatos
apsaugos ministerijai reguliuojant santykius, susijusius su sveikatos priežiūros teikimo
(KKLT paslaugų teikimo) reikalavimais ir iš esmės keičiant teisinį reguliavimą šioje sri‑
tyje, kuris gali pabloginti kai kurių suinteresuotų grupių (asmenų, kuriems taikomi rei‑
kalavimai) padėtį, taikomas reikalavimas paisyti konstitucinio teisėtų lūkesčių apsaugos
principo, tačiau tiek, kiek šio principo laikymasis nepaneigia konstitucinės pareigos tin‑
97

I. Administracinių teismų praktika

kamai apsaugoti asmens sveikatą ir nepažeidžia būtinumo užtikrinti sveikatos priežiūros,
teikiant KKLT paslaugas, kokybės ir prieinamumo. Taigi ir šiuo atveju nagrinėjamoje by‑
loje reikalinga teismui įvertinti, ar iš esmės keičiant nustatytus KKLT teikimo reikalavi‑
mus, buvo būtinos tam prielaidos ir siekiami tikslai užtikrinti viešąjį interesą sveikatos
apsaugos srityje.
79. Tinkamas diskrecijos naudojimasis nustatant teisinį reguliavimą neatsiejamas
ir nuo kitų reikalavimų teisėkūrai, inter alia išplaukiančių iš konstitucinio teisinės vals‑
tybės principo, atsakingo valdymo, gero administravimo principų. Nagrinėjamos bylos
kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą savo
nutarimuose yra konstatavęs, kad teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas su‑
ponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis, be kita ko, pri‑
valo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali
būti dviprasmybių (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2004 m. sausio 26 d.,
2006 m. gruodžio 21 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai, 2010 m. balandžio 20 d. spren‑
dimas). Taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad
leidžiant teisės aktus turi būti paisoma teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir
tų, kuriuos yra nusistatęs pats teisėkūros subjektas (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruo‑
džio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimai). Be pirmiau mi‑
nėto proporcingumo principo Teisėkūros pagrindų įstatymas taip pat reikalauja laikytis
atvirumo ir skaidrumo (3 str. 2 d. 4 p.), efektyvumo (3 str. 2 d. 5 p.), aiškumo (3 str. 2 d.
6 p.), sistemiškumo (3 str. 2 d. 7 p.) principų. Iš Viešojo administravimo įstatyme įtvir‑
tintų principų taip pat pažymėtinas objektyvumo reikalavimas, reiškiantis, kad adminis‑
tracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai
turi būti nešališki ir objektyvūs (3 str. 2 p.). Siekiant užtikrinti šiuos principus, norminiai
administraciniai aktai priimami įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka,
laikantis procedūrinių reikalavimų.
80. Teisėkūros pagrindų įstatyme reglamentuojami teisėkūros principai, procesas
ir tvarka. Iš šios tvarkos elementų paminėtina, kad prieš nustatant naują ar iš esmės kei‑
čiant esamą teisinį reguliavimą, gali būti parengta numatomo teisinio reguliavimo kon‑
cepcija, kurioje pateikiama esamos padėties analizė, nurodomos spręstinos problemos,
numatomo teisinio reguliavimo tikslas, principai ir pagrindinės nuostatos, galimos tei‑
giamos ir neigiamos numatomo teisinio reguliavimo pasekmės, numatomą teisinį re‑
guliavimą pagrindžiančios nuostatos, kita svarbi informacija (12 str.). Taip pat tai, kad
rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius,
taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atlieka‑
mas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Šio vertinimo išsamumas turi
būti proporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Sprendimą dėl
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima teisės akto projekto rengėjas
(15 str. 1 d.). Atliekant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, nustatomas
galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų
grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas (15 str. 2 d.). Be kita
ko, Teisėkūros pagrindų įstatyme reglamentuojama konsultavimosi su visuomene proce‑
dūra (7 str.), kuri suprantama, kaip teisėkūros iniciatyvas pareiškiančių, teisės aktų pro‑
jektus rengiančių, teisės aktus priimančių ir (ar) teisinio reguliavimo stebėseną atliekan‑
čių subjektų veiksmai, apimantys teisėkūros iniciatyvų, teisės aktų projektų pateikimą
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visuomenei susipažinti, informavimą apie atliekamą teisinio reguliavimo stebėseną, taip
pat gautų asmenų pasiūlymų įvertinimą ir šio įvertinimo rezultatų paskelbimą. Su visuo‑
mene turi būti konsultuojamasi laiku ir dėl esminių klausimų (konsultavimosi efektyvu‑
mas), taip pat tiek, kiek yra būtina (konsultavimosi proporcingumas) (7 str. 2, 3 d.).
81. Išdėstytos nuostatos pagrindžia, kad vykdant reglamentavimo veiklą teisės
aktuose yra įtvirtintos procedūrinės galimybės teisėkūros subjektui nustatyti priimamo
teisinio reguliavimo prielaidas (faktines situacijos aplinkybes, šias aplinkybes patvirti‑
nančius tam tikrus duomenis), visapusiškai įvertinti priimamų teisės normų (teisės akto
projekto) teigiamas ir neigiamas pasekmes, ir tai pateikti teisės akto projekto lydimuo‑
siuose dokumentuose ar pačiame teisės akte (jo prieduose). Šių procedūrinių galimybių
išnaudojimas teisėkūros procese, atsižvelgiant į konkrečią reglamentavimo sritį ir nusta‑
tomų teisės normų pobūdį, sudaro prielaidas ne tik priimti teisėtus inter alia proporcin‑
gus, objektyvius ir aiškius norminius administracinius aktus, bet ir užtikrina, jog atsi‑
žvelgiant į teisėkūros subjekto pateiktą priimamo teisinio reguliavimo pagrindimą, bus
galima tinkamai atlikti priimtų teisinio reguliavimo nuostatų teisėtumo teisminę patikrą.
82. Šiame kontekste pažymėtina, kad Europos Sąjungos teisė iš Europos Sąjungos
teisės aktų leidėjo reikalauja motyvuoti priimamus bendro pobūdžio aktus (Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 296 str. (buvęs EB sutarties 253 str.). Pagal nusistovėju‑
sią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, motyvavimas turi atitikti teisės akto
pobūdį ir aiškiai bei nedviprasmiškai atskleisti Bendrijos institucijos, kuri priėmė aktą,
teisės akto priėmimą padaryti paskatinusias priežastis, kad suinteresuotieji asmenys ži‑
notų, kodėl priemonė priimta, o Bendrijos teismas galėtų vykdyti jos teisminę kontrolę.
Nereikalaujama, kad motyvuojant būtų nurodytos visos faktinės ir teisinės aplinkybės,
nes nustatant, ar akto motyvai atitinka EB sutarties 253 straipsnio reikalavimus, turi būti
atsižvelgiama ne tik į jų formuluotę, bet ir į kontekstą bei visas nagrinėjamą klausimą
reglamentuojančias teisės normas (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m.
liepos 14 d. sprendimo byloje Nyderlandai prieš Komisiją, C‑26/00, 113 p.). Jei kalbama
apie visuotinio taikymo aktą, motyvavimas gali apsiriboti jo priėmimą lėmusia bendra
situacija ir juo siekiamais bendrais tikslais (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
2005 m. kovo 10 d. sprendimo byloje Ispanija prieš Tarybą, C‑342/03, 55 p., 2006 m. rug‑
sėjo 7 d. sprendimo byloje Ispanija prieš Europos Tarybą, C‑310/04, 58 p.).
83. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktiką, Europos Sąjungos akto teisėtumas turi būti vertinamas, atsižvelgiant
į jo priėmimo momentu susiklosčiusias faktines ir teisines aplinkybes (pvz., Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimo byloje Agrana Z. G. prieš
Bundesminister für Land‑ und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, C‑309/10,
31 ir 46 punktai ir juose nurodyta teismo praktika). Tačiau iš šio teismo praktikos taip
pat aišku, kad priklausomai nuo priimto teisės akto motyvų pakankamumo, teismui, ver‑
tinančiam ginčijamo akto teisėtumą, leidžiama atsižvelgti į Komisijos, priėmusios ginči‑
jamą aktą, per teismo procesą pateiktą papildomą informaciją dėl valstybių narių teisės
aktų situacijos, turėjusios įtakos šio reglamento priėmimui, tokia informacija siekiant
patikslinti pagrindinio reglamento motyvus. Taigi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktikoje atsižvelgiama į nagrinėjamo teisės akto motyvų patikslinimus, kurie buvo pa‑
teikti per teismo procesą (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. rugsėjo 3 d.
sprendimas byloje I. T. Kanatami ir kt. prieš Europos Komisiją, C‑398/13, 30 punktas ir
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joje nurodyta teismo praktika).
84. Apibendrinus pažymėtina, kad teisėkūros subjekto diskrecija, kad ir esanti la‑
bai plati, negali būti aiškinama, kaip paneigianti viešojo administravimo subjekto pareigą
apskritai pagrįsti savo priimamus sprendimus, todėl, priimant konkretų norminį admi‑
nistracinį aktą (nustatant konkrečias teisės normas), turi būti aiškūs faktai, argumentai,
teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi. Nustatomo teisinio
reguliavimo pagrindimas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Tokio pagrindimo
stoka apsunkina administracinio teismo atliekamą tokių aktų teisėtumo patikrą, ypač kai
administracinis aktas, kurio teisėtumas yra tiriamas, reglamentuoja specialių žinių reika‑
laujančią sritį. Viešojo administravimo subjektui tenkanti pareiga pagrįsti savo priima‑
mus sprendimus negali būti perkelta teisingumą vykdančiai institucijai.
85. Taigi dėl specifinės, specialių žinių reikalaujančios reglamentavimo srities teis‑
minei 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, pa‑
teikiant 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 santy‑
kiams. Šios pareigos, priimant teisėkūros aktus, tinkamas vykdymas turėtų būti toks, kad
teismas, atliekantis norminio teisės akto teisėtumo patikrą inter alia proporcingumo, tei‑
sėtų lūkesčių apsaugos, kitais aspektais, galėtų patikrinti, ar teisėkūros subjektas tinkamai
pasinaudojo savo diskrecija.
86. Minėta, žmogaus ir visuomenės sveikata – viena svarbiausių konstitucinių ver‑
tybių, jos apsauga – konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, rūpinimasis žmonių
sveikata – viena iš prioritetinių valstybės funkcijų, todėl nurodyti viešojo administravimo
subjekto veiklos įgyvendinant administracinio reglamentavimo (teisėkūros) diskreciją,
reikalavimai yra neatsiejami, vykdant konstitucinę, t. y. Konstitucijos 53 straipsnio 1 da‑
lyje įtvirtintą, valstybės priedermę tinkamai pasirūpinti žmonių sveikata ir efektyviai rea‑
lizuoti konstitucinę asmens teisę į kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą.
87. Nagrinėjamos norminės administracinės bylos kontekste išdėstytos nuostatos
reiškia, kad pagal kompetenciją reglamentuodama sveikatos priežiūros paslaugų – šiuo
atveju KKLT paslaugų – teikimą ir KKLT atlikimui taikomus reikalavimus, Sveikatos ap‑
saugos ministerijai kyla pareiga ne tik nustatyti tokį poįstatyminį teisinį reguliavimą, ku‑
ris atitiktų iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius reikalavimus, inter alia
jis turi būti proporcingas (tinkamas ir būtinas teisėtiems tikslams pasiekti), nepažeisti
teisėtų lūkesčių, bet ir priimant teisės aktus, nustatant konkrečias teisės normas (reika‑
lavimus sveikatos priežiūrai), gebėti tinkamai, adekvačiai, aiškiai jas paaiškinti, taip pat
konkrečių duomenų, aplinkybių pagrindu pagrįsti inter alia jų proporcingumą, atitiki‑
mą kitiems principams taip, kad vykdant teisminę nustatytų sveikatos priežiūros reika‑
lavimų kontrolę, būtų aiškūs priimamo teisinio reguliavimo motyvai, tikslai, faktinės,
teisinės prielaidos, pateiktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, ir teis‑
mas, remdamasis šiais duomenimis, galėtų patikrinti, ar nustatytasis teisinis reguliavi‑
mas atitinka siekiamus tikslus, yra tinkamas, būtinas, taigi galėtų patikrinti, ar Sveikatos
apsaugos ministerija tinkamai įgyvendino savo diskreciją ir realizavo iš Konstitucijos
53 straipsnio 1 dalies kylančią valstybės priedermę tinkamai pasirūpinti žmonių sveikata
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ir užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros (inter alia KKLT) paslaugų teikimą. Taigi gin‑
čijamo teisinio reguliavimo (Aprašo 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčių) teisėtumas šioje by‑
loje pirmiausia vertintinas pagal tai, ar Aprašo pakeitimams, kuriais nustatyti sugriežtinti
KKLT teikimo reikalavimai, priimti buvo konkrečios faktinės ir teisinės prielaidos, ar šie
reikalavimai grindžiami tinkamai nustatytomis objektyviomis aplinkybėmis (duomeni‑
mis), ar šių KKLT teikimo reikalavimų teisėtumo teisminiam patikrinimui Sveikatos ap‑
saugos ministerija yra pateikusi tinkamą pagrindimą.
VII.
Dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties aukštesnės galios teisiniam reguliavimui
88. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtu‑
mą, pirmiausia Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad valstybė rūpinasi žmo‑
nių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, požiūriu, taip
pat jo atitiktį konstituciniam proporcingumo principui, atkreipia dėmesį, kad teisės akte,
kuriuo buvo keičiamas Aprašas ir įtvirtinti iš esmės nauji (griežtesni) reikalavimai uni‑
versiteto ligoninėms, teikiančioms KKLT paslaugas (t. y. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. V‑830), nėra nurodyti jokie šio tei‑
sės akto priėmimo motyvai ir tikslai, o 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 projek‑
to lydimuosiuose dokumentuose priimamo teisinio reguliavimo pagrindimas išdėstomas
itin lakoniškai.
89. Sveikatos apsaugos ministerija tiek atsiliepime į pareiškimus, tiek teismo po‑
sėdyje paaiškino, kad Aprašo 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose nustatytu teisiniu regu‑
liavimu siekiama užtikrinti kokybišką ir saugią asmens sveikatos priežiūrą. 2016 m. bir‑
želio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 aiškinamajame rašte nurodyta, kad teisinio reguliavimo
pakeitimais siekiama užtikrinti KKLT kokybę ir pacientų saugą, taip pat racionalų ir
efektyvų PSDF biudžeto lėšų naudojimą. Šiame rašte taip pat teigiama, kad būtina nu‑
statyti šiuolaikinę medicinos pažangą, tarptautines rekomendacijas atitinkančius reika‑
lavimus KKLT paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms bei šiuos
reikalavimus suderinti su sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. V‑1462 patvirtinta 2015–2025 metų transplantacijos programa, o būtent:
- šios programos 6 punktu, kuriame nurodyta, kad transplantacijos paslaugos
Lietuvoje plėtojamos vadovaujantis technologijų, medicinos personalo bei vadybos ište‑
klių koncentracijos principu ir siekiant sukurti referencijos centrus. Referencijos centrai
taiko pažangiausią šiuolaikinę medicinos praktiką, vykdo mokslo tiriamąjį darbą, moky‑
mą bei metodinį vadovavimą transplantacijų srityje;
- šios programos 7 punktu, kuriame nustatyta, kad Kauno klinikose leidžiama
atlikti ne daugiau, kaip 20 AUTOKKLT suaugusiesiems (TLK‑10-AM kodas C90.0)
per metus.
90. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. V‑830 projekto aiškinamajame rašte taip pat teigiama, kad reikalavimai įstaigoms dėl
atitinkamo kiekio suteiktų paslaugų skaičiaus turėjimo pagrindžiami pirmiausia argumen‑
tais, kad profesines klaidas ar komplikacijas ligoninėse labiausiai lemia, be kita ko, kliniki‑
nės patirties stoka. Diagnozavimo ir gydymo klaidos labiau tikėtinos tose ligoninėse, kurių
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personalas retai susiduria su tam tikromis ligomis ir būklėmis. Klinikinė patirtis (suteiktų
paslaugų skaičius) tiesiogiai lemia įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, kuri yra svarbiausias
rodiklis. Šiame rašte nurodoma ir tai, kad rengiant projektą, atsižvelgta į kitų šalių patirtį.
91. Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka, kad asmens sveikatos priežiūros (šiuo atveju
KKLT paslaugų) tinkamumas (kokybė ir efektyvumas), pacientų sauga, taip pat ekono‑
miškas PSDF biudžeto lėšų naudojimas – visuotinai svarbūs ir teisėti tikslai. Išplėstinė
teisėjų kolegija taip pat nekvestionuoja, kad didelė įstaigų patirtis, atliekant KKLT, yra
vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių aukštą šių paslaugų kokybę ir pacientų saugą,
tačiau vien tik tokių deklaratyvių nuostatų pateikimas pats savaime negali pagrįsti fakti‑
nių ir teisinių prielaidų atlikti teisinio reguliavimo pakeitimus ir šiais pakeitimais tokiu
mastu griežtinti KKLT teikimo reikalavimus įstaigoms egzistavimo. Nei aiškinamajame
rašte, nei kituose lydimuosiuose dokumentuose nėra atskleista esama situacija teikiant
KKLT paslaugas Lietuvoje, nepateikti konkretūs duomenys, be kita ko, apie teikiamų pas‑
laugų kiekį, esamą ar prognozuojamą poreikį, pasiskirstymą teritoriniu aspektu, kokybi‑
nius rodiklius, konkrečiai neįvertintos teigiamos ir neigiamos numatomo teisinio regu‑
liavimo pasekmės. Teisminės patikros metu šie duomenys taip pat nepateikti.
92. 2015–2025 metų transplantacijos programoje pateikiami tam tikri su KKLT
susiję skaičiai (pvz., 2012 m. Lietuvoje atlikta 144 KKLT, išgyvenamumo po KKLT pro‑
centai), pateikiami programos tikslų vertinimo kriterijai (AUTOKKLT ir ALOKKLT, ten‑
kančių milijonui gyventojų, skaičius), numatomi rezultatai (AUTOKKLT, tenkančių mili‑
jonui gyventojų, skaičius – 33, ALOKKLT, tenkančių milijonui gyventojų, skaičius – 23),
siektini rodikliai (siekiamas mirtingumo ir išgyvenamumo po KKLT procentas), tačiau
tokių duomenų nepakanka, siekiant tinkamai įvertinti ginčijamo teisinio reguliavimo įta‑
ką KKLT kokybei ir prieinamumui.
93. Nagrinėjamoje byloje Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti paaiškinimai,
kodėl buvo būtina keisti esamą teisinį reguliavimą, yra prieštaringi. Viena vertus, teigia‑
ma, jog reikalavimai KKLT teikimui nebuvo koreguojami nuo 2004 m., todėl, kaip galima
suprasti, jie nebeatitinka mokslo tyrimais pagrįstų reikalavimų, t. y. neužtikrina paslaugų
kokybės. Kita vertus, teigiama, kad teisinio reguliavimo pakeitimais siekiama užtikrinti
esamą KKLT kokybę ir nepabloginti jos ateityje, todėl, kaip galima suprasti, paslaugų ko‑
kybės augimas ateityje nėra pagrindinis teisėkūros subjekto motyvas. Dėl to nei sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 parengiamuosiuose doku‑
mentuose, nei teisminio nagrinėjimo metu Sveikatos apsaugos ministerija nepaaiškino,
kodėl buvo būtina griežtinti nustatytus reikalavimus, konkrečių duomenų pagrindu ne‑
atskleidė, ar esant iki 2016 m. lapkričio 1 d. nustatytajam reguliavimui, buvo neužtikri‑
namos kokybiškos ir saugios KKLT paslaugos sveikatos priežiūros įstaigose, atsižvelgiant
ir į tai, kad iki Aprašo pakeitimo galiojęs teisinis reguliavimas, t. y. jame įtvirtinti KKLT
teikimo reikalavimai, atitiko Tarptautinio akreditavimo komiteto patvirtintus akreditavi‑
mo standartus. Pažymėtina ir tai, kad Sveikatos apsaugos ministerijos teikti paaiškinimai
rodo, kad keičiant Aprašą ir griežtinant KKLT paslaugų teikimo reikalavimus, buvo sie‑
kiama KKLT paslaugas koncentruoti vienoje universiteto ligoninėje. Tam tikrų sveikatos
priežiūros paslaugų koncentravimas ipso jure gali būti laikomas teisėtu tikslu, tačiau nei
iš ginčijamo teisinio reguliavimo priėmimo parengiamųjų dokumentų, nei iš į bylą pa‑
teiktų duomenų negalima vienareikšmiškai spręsti, kad KKLT teikimo reikalavimų griež‑
tinimas yra vienintelė, neišvengiamai būtina ir tinkama nurodyto tikslo siekimo prie‑
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monė, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad sveikatos priežiūros paslaugų koncentravimui
Sveikatos apsaugos ministerija turi kitų teisinių įrankių.
94. Nesant konkrečiais duomenimis pagrįsto teisėkūros subjekto paaiškinimo,
kaip nesuderinamas su Sveikatos apsaugos ministerijos deklaruojamais tikslais kaupti
kuo didesnę patirtį universiteto ligoninėje teikiant KKLT ir taupyti PSDF biudžeto lė‑
šas, vertintinas reikalavimas pirmuosius dešimt veiklos metų atlikti ne daugiau, kaip 20
AUTOKKLT suaugusiems pacientams, sergantiems mielomine liga. Reikalavimas pirmus
dešimt metų atlikti ne daugiau, kaip 20 AUTOKKLT, esant mielominės ligos indikacijai,
nedera ir su atsakovo nurodoma aplinkybe, jog Lietuvoje atliekamų KKLT skaičius per
metus nėra didelis (apie 200), vertinant tai, kad keičiant Aprašą sveikatos apsaugos mi‑
nistro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V‑830, buvo papildytas indikacijų, t. y. atvejų,
kada galima taikyti KKLT procedūrą, sąrašas. Be to, Lietuvos hematologų draugija į bylą
pateiktoje nuomonėje nurodo, kad jau 2014 m. Lietuvoje atliktų transplantacijų skaičius
10 mln. gyventojų buvo didesnis, nei transplantacijų skaičius panašaus ekonominio išsi‑
vystymo valstybėse ir prilygo transplantacijų skaičiui 10 mln. gyventojų didesnio ekono‑
minio išsivystymo valstybėse. Iš bylos duomenų nėra aišku, ar šios aplinkybės priimant
ginčijamą teisinį reguliavimą, atsakovo buvo vertinamos. Teisminio nagrinėjimo metu
Sveikatos apsaugos ministerija taip pat nepaaiškino, ar nurodytos aplinkybės turi įtakos,
vertinant ginčijamo teisinio reguliavimo santykį su deklaruojamu KKLT paslaugų ko‑
kybės (be kita ko, ir prieinamumo) didinimu. Pažymėtina, kad nuostata dėl minimaliai
leidžiamų 20 AUTOKKLT, atliekamų suaugusiesiems, sergantiems mielomine liga, įtvir‑
tinta sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintoje 2015–2025 metų transplantacijos
programoje, t. y. tos pačios galios teisės akte, kurio nuostatų įgyvendinimas pats savaime
negali pagrįsti nustatomo analogiško teisinio reguliavimo teisėtumo.
95. Nei minėtame aiškinamajame rašte, nei atsiliepime, nei teismo posėdžio metu
Sveikatos apsaugos ministerija taip pat nepagrindė konkrečių įstaigos patirties reika‑
lavimų (pirmus dešimt veiklos metų atlikti tik AUTOKKLT suaugusiems pacientams,
sergantiems mielomine liga ir atlikti ne daugiau, kaip 20 tokių AUTOKKLT per metus;
atlikti ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT; atlikti ne mažiau, kaip 800 AUTOKKLT suau‑
gusiems pacientams ir 80 AUTOKKLT vaikams; ne trumpiau, kaip 5 metus atlikti gi‑
miningo donoro ALOKKLT; atlikti ne mažiau, kaip 200 giminingo donoro ALOKKLT
suaugusiesiems ir ne mažiau, kaip 20 giminingo donoro ALOKKLT vaikams), t. y. nenu‑
rodė, kokių konkrečių mokslinių tyrimų ar užsienio šalių duomenimis remiantis nusta‑
tyti ginčijamuose Aprašo papunkčiuose įvardyti reikalaujami patirties metai ir operacijų
skaičiai, juolab, kad jie palyginus su iki 2016 m. lapkričio 1 d. galiojusiais reikalavimais,
yra itin sugriežtinti.
96. Byloje yra pateikta Lietuvos hematologų draugijos nuomonė, kurioje daromos
tam tikros išvados dėl KKLT kokybės, atsižvelgiant į nurodomus mokslinius tyrimus, ku‑
riais, be kita ko, remiasi ir kiti nuomonę byloje teikę asmenys. Šioje nuomonėje teigia‑
ma, kad pacientų išgyvenamumas po penkerių metų skyrėsi apie 10 proc., kai ALOKKLT
buvo vykdomos mažiausiai per metus atliekančiame centre palyginti su daugiausiai
transplantacijų atliekančiais centrais, t. y. iš dešimties pacientų vienas mirė, mirties prie‑
žastį siejant su transplantacijos atlikimu mažesnę patirtį turinčiame centre. Taip pat, kaip
teigiama nuomonėje, transplantacijų rezultatai geresni centruose, kuriuose kiekvienas
gydytojas atlieka daugiau transplantacijų, t. y. centruose, kuriuose kiekvienas gydytojas
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atliko daugiau, kaip 20 ALOKKLT transplantacijų per metus, pacientų mirtingumo tiki‑
mybė buvo 33 proc. mažesnė palyginus su tais centrais, kuriuose gydytojas atliko mažiau,
kaip 20 transplantacijų per metus. Be to, transplantacijų rezultatai geresni tuose centruo‑
se, kuriuose transplantacijos atliekamos ilgiau, t. y. transplantuotų pacientų išgyvenamu‑
mas po penkerių metų skyrėsi apie 10 proc. tarp transplantacijų centrų, kurių ALOKKLT
patirtis buvo mažiau, kaip 5 metai palyginus su tais centrais, kuriuose transplantacijos
atliekamos ilgiausiai, t. y. 15–19 metų. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šios
moksliniais tyrimais paremtos išvados nėra pakankamos ginčijamų KKLT teikimo rei‑
kalavimų pagrįstumui įvertinti, kadangi išvadose kalbama vien tik apie ALOKKLT pas‑
laugas, nors ginčijamos Aprašo nuostatos apima ir AUTOKKLT teikimo reikalavimus;
operacijų skaičių vienam gydytojui, nors ginčijami Aprašo papunkčiai įtvirtina reikalau‑
jamą skaičių operacijų, kurias būtų atlikusi sveikatos priežiūros įstaiga. Nuomonėje ne‑
daromos jokios išvados, kad atsižvelgiant inter alia į gyventojų skaičių ar atliekamų ope‑
racijų skaičių per tam tikrą laikotarpį, yra būtina ir reikalinga pirmiausia per 10 metų
atlikti 200 AUTOKKLT, o vėliau per 10 metų 800 AUTOKKLT suaugusiems pacientams
ir 80 vaikams.
97. Taigi išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, įvertinusi re‑
glamentuojamos srities svarbą kiekvienam žmogui ir visai visuomenei, negali daryti iš‑
vados, kad esant tokiems ginčijamo teisinio reguliavimo motyvavimo, konkrečių teisi‑
nių nuostatų (KKLT atlikimo reikalavimų) pagrindimo trūkumams, vykdant norminio
administracinio akto teisminę kontrolę yra įmanoma visapusiškai, objektyviai ir teisingai
patikrinti jo teisėtumą ir įvertinti, ar Sveikatos apsaugos ministerija, nustačiusi ginčija‑
muose Aprašo 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose įtvirtintą teisinį reguliavimą, tinkamai
įgyvendino jai teisės aktais priskirtą diskreciją ir įvykdė konstitucinę valstybės priedermę
tinkamai pasirūpinti žmonių sveikata ir efektyviai realizuoti konstitucinę asmens teisę į
kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą. Nesant galimybių patikrinti KKLT teikimo
reikalavimų pagrįstumo inter alia jų proporcingumo (būtinumo, reikalingumo ir tinka‑
mumo siekiamiems tikslams), negalima teigti, kad tokiu teisiniu reguliavimu sudaromos
ir prielaidos užtikrinti, kad bus įgyvendinti iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies išplau‑
kiantys imperatyvai. Kartu dėl nurodytų trūkumų negalint patikrinti nustatyto teisinio
reguliavimo proporcingumo, negalima teigti, jog teisėkūros subjekto veikla nagrinėjamu
aspektu atitinka konstitucinį atsakingo valdymo principą. Todėl tiek, kiek Aprašo 12.2,
13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose įtvirtintas teisinis reguliavimas nėra tinkamai motyvuoja‑
mas būtinumu ir reikalingumu užtikrinti sveikatos priežiūros (KKLT paslaugų teikimo)
tinkamumą ir prieinamumą, tiek, kiek jis nėra pagrindžiamas patikimais, konkrečiais,
aiškiais ir objektyviais duomenimis, negali būti laikomas proporcingu ir atitinkančiu
Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir
laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, o teisėkūros procedūros po‑
žiūriu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. V‑830 2.13–2.15 papunkčiai negali būti laikomi atitinkančiais konstitucinį atsakingo
valdymo principą.
98. Kiek tai susiję su konstitucinio teisėtų lūkesčių apsaugos principo užtikrini‑
mu, keičiant teisinį reguliavimą sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsa‑
kymu Nr. V‑830, pažymėtina, kad byloje ginčijami Aprašo pakeitimai, patvirtinti mi‑
nėtu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, įsigaliojo nuo 2016 m.
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lapkričio 1 d. Vadinasi, pereinamosios nuostatos, atidedant naujo teisinio reguliavimo
įsigaliojimą, buvo įtvirtintos. Pareiškėjai argumentų, kad naujo teisinio reguliavimo
įsigaliojimui nustatytas laikotarpis nėra pakankamas, neteikia. Tačiau išplėstinė teisė‑
jų kolegija atkreipia dėmesį, kad sveikatos apsaugos ministras, nustatydamas naujus ir
iš esmės griežtesnius reikalavimus, siekiant atlikti KKLT, neįtvirtino jokių teisinio re‑
guliavimo nuostatų, susijusių su suinteresuotų asmenų, kuriems nustatytieji sveika‑
tos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai taikomi, teisine padėtimi, atsiradusia iki
įsigaliojant teisiniam reguliavimui, patvirtintam Lietuvos Respublikos sveikatos ap‑
saugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymui Nr. V‑830, ir šių asmenų galimybės
teikti KKLT paslaugas, įgytos galiojant ankstesniems sveikatos priežiūros paslaugų
reikalavimams išsaugojimu.
99. Minėta, kad konstitucinis teisėtų lūkesčių apsaugos principas nėra absoliutus.
Nuo jo nukrypstančios nuostatos gali būti pateisinamos siekiu apsaugoti viešąjį interesą
ar kitas konstitucines vertybes. Kokybiškų, tinkamų ir prieinamų KKLT paslaugų užti‑
krinimas šiuo atveju pripažintinas bendrus interesus atitinkančiu, konstituciškai svarbiu
teisėkūros tikslu, tačiau aptariamiems Aprašo pakeitimams, t. y. iš esmės sugriežtintų
KKLT teikimo reikalavimų įtvirtinimui, turi egzistuoti būtinybė apsaugoti konstitucinius
siekius sveikatos apsaugos srityje. Todėl tam, kad teismas galėtų patikrinti, ar sveikatos
apsaugos ministrui neišvengiamai buvo būtina griežtinti KKLT teikimo reikalavimus,
nepaisant šiuos reikalavimus siekiančių atitikti subjektų jau įgytų galimybių teikti KKLT
paslaugas, reikalinga įvertinti keičiamo teisinio reguliavimo faktines bei teisines prielai‑
das, reguliuojamų teisinių santykių (faktinę) situaciją, išanalizuoti teisėkūros subjekto
pateiktas teisinio reguliavimo keitimo priežastis, numatomo teisinio reguliavimo poveikį
visuomeniniams santykiams. Kadangi, kaip šiame procesiniame sprendime aptarta pir‑
miau, Sveikatos apsaugos ministerija, nei rengdama Aprašo pakeitimus, nei teisminio na‑
grinėjimo metu tinkamai nemotyvavo griežtinamų KKLT teikimo reikalavimų, nepateikė
nustatytas teisines priemones galinčių pagrįsti konkrečių duomenų ir aplinkybių, o, kaip
minėta šio sprendimo 76–78 punktuose, ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties teisėtų
lūkesčių apsaugos principui vertinimas apima ir patikrą, ar nustatyta teisinga pusiausvyra
tarp konkuruojančių interesų. Šiomis aplinkybėmis bylą nagrinėjantis teismas neturi ga‑
limybių nuspręsti dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties konstituciniam teisėtų lū‑
kesčių apsaugos principui materialiąja prasme. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kartu vertintina,
kad tiek, kiek Aprašo 12.2, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose įtvirtintas teisinis reguliavimas
nėra tinkamai motyvuojamas būtinumu ir reikalingumu užtikrinti sveikatos priežiūros
(KKLT paslaugų teikimo) tinkamumą ir prieinamumą, nepaisant suinteresuotų asmenų
(sveikatos priežiūros įstaigų) jau įgytų galimybių teikti kai kurias KKLT paslaugas, tiek,
kiek šis būtinumas nėra pagrindžiamas patikimais, konkrečiais, aiškiais ir objektyviais
duomenimis, negali būti laikomas teisėtu ir atitinkančiu konstitucinį teisinės valstybės
principo suponuojamą teisėtų lūkesčių apsaugos principą, o teisėkūros procedūros po‑
žiūriu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. V‑830 2.13–2.15 papunkčiai negali būti laikomi atitinkančiais konstitucinį atsakingo
valdymo principą.
100. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V‑632
patvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmoka‑
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mų iš transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo
tvarkos aprašo 12.2.1 papunktis, 12.2.2 papunktis tiek, kiek jame nustatyta, kad suaugu‑
siesiems AUTOKKLT atliekama vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusių‑
jų AUTOKKLT atlikimo pradžios, kai, be kita ko, įstaigoje atlikta suaugusiesiems ne ma‑
žiau, kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikacijai, 13.1.1 ir
13.1.2 papunkčiai (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d.
įsakymo Nr. V‑830 redakcija) prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo supo‑
nuojamiems proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir lai‑
duoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 2.13 papunktis tiek, kiek juo
pakeistas 12.2.1 papunktis ir 12.2.2 papunktyje įtvirtinta, kad suaugusiesiems AUTOKKLT
atliekama vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusiųjų AUTOKKLT atlikimo
pradžios, kai, be kita ko, įstaigoje atlikta suaugusiesiems ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT,
esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikacijai, 2.14 ir 2.15 papunkčiai prieštarauja
konstituciniam atsakingo valdymo principui.
101. Pareiškėjai šioje norminėje administracinėje byloje ginčijamas teisinio regu‑
liavimo nuostatas kvestionuoja ir kitų aukštesnės galios teisės aktų požiūriu. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kai keliamas
klausimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties keliems aukštesnės
galios teisės aktams (jų dalims), norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinė‑
jantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą
vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administraci‑
nio akto teisėtumo kitų aukštesnės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I1‑2/2006, 2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444‑6/2009,
2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575‑3/2011).
102. Šiame baigiamajame teismo akte jau konstatuotas Aprašo dalies prieštaravi‑
mas konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamiems proporcingumo, teisėtų
lūkesčių apsaugos principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 da‑
lies nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei
paslaugas žmogui susirgus, taip pat Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 dalies prieštaravimas konstituciniam atsakin‑
go valdymo principui, todėl neteisėtu pripažinto teisinio reguliavimo tyrimas dėl atitik‑
ties kitoms aukštesnės galios teisės normoms, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo
atveju nebėra reikšmingas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
116 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 119 straipsnio 1 dalimi, išplėsti‑
nė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Norminės administracinės bylos dalį dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsau‑
gos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V‑632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros
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kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš transplantacijos progra‑
mos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo 12.1.2–12.1.6,
13.1.3–13.1.6 papunkčių (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. bir‑
želio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos
40 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio
1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos
pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 6.1–6.2, 8, 85 ir 110 punktams, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktui, Lietuvos Respublikos teisėkū‑
ros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–4 punktams ir 7 straipsniui nutraukti.
Norminės administracinės bylos dalį dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsau‑
gos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V‑632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš transplantacijos progra‑
mos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo 12.2, 13.1.1,
13.1.2 papunkčių (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birže‑
lio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos
40 straipsnio 3 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sta‑
tuto 6.1–6.2, 8, 85, 110 punktams, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 da‑
lies 2 punktui nutraukti.
Norminės administracinės bylos dalį dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V‑632 „Dėl žmogaus kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Žmogaus organų ir audinių
transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo reikalavimų, ba‑
zinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2.13–2.15 papunkčių
atitikties Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punk‑
tui nutraukti.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo
9 d. įsakymu Nr. V‑632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplan‑
tacijos paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų,
bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo 12.2.1 papunktis, 12.2.2 papunktis tiek, kiek
jame nustatyta, kad suaugusiesiems AUTOKKLT atliekama vienuoliktais ir vėlesniais
metais nuo įstaigoje suaugusiųjų AUTOKKLT atlikimo pradžios, kai, be kita ko, įstaigoje
atlikta suaugusiesiems ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90)
AUTOKKLT indikacijai, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiai (Lietuvos Respublikos sveikatos ap‑
saugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V‑830 redakcija) prieštarauja kons‑
titucinio teisinės valstybės principo suponuojamiems proporcingumo, teisėtų lūkesčių
apsaugos principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatai,
kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmo‑
gui susirgus.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio
15 d. įsakymo Nr. V‑830 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V‑632 ,,Dėl žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplan‑
tacijos paslaugų, apmokamų iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastų‑
jų išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo
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tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2.13 papunktis tiek, kiek juo pakeistas 12.2.1 pa‑
punktis ir 12.2.2 papunktyje įtvirtinta, kad suaugusiesiems AUTOKKLT atliekama vie‑
nuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusiųjų AUTOKKLT atlikimo pradžios,
kai, be kita ko, įstaigoje atlikta suaugusiesiems ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT, esant
mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikacijai, 2.14 ir 2.15 papunkčiai prieštarauja
konstituciniam atsakingo valdymo principui.
Sprendimą skelbti Teisės aktų registre.
Sprendimas neskundžiamas.

1.5. Dėl Lietuvos banko 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03‑62 patvirtintų
Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo
nuostatų 4 punkto (2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 03‑12 redakcija) teisėtumo
Tirtame Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo
nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 4 punkte numatyta, kad Nuostatuose vartojimo kredito
gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip vartojimo kredito
gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, kai varto‑
jimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius turi įrodymų, kad
tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka informacijos tik apie vartojimo kredito ga‑
vėją. Šeima laikomi susituokę asmenys (22 punktas).
Kadangi kredito gavėjo sutuoktinio pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai
gali turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumui, atsižvelgiant į individualios situ‑
acijos ypatumus, pareiga patikrinti kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas ir finansi‑
nius įsipareigojimus (pagal tuos pačius reikalavimus, kuriais vadovaujantis yra tikrinamos
paties kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai) kyla iš Vartojimo kre‑
dito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimo, vartojimo kredito davėjui tikri‑
nant gavėjo kreditingumą, įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius.
Pagal tiriamą Nuostatų 4 punktą, kada tai nėra reikalinga, sutuoktinio pajamos ir finan‑
siniai įsipareigojimai neprivalo būti vertinami – šiame punkte numatyta, kad tais atvejais,
kada vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius turi įro‑
dymų, kad tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka informacijos tik apie vartojimo
kredito gavėją, vartojimo kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai
nėra suprantami kaip vartojimo kredito gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsi‑
pareigojimai (34 punktas).
Tai reiškia, kad Lietuvos bankas, Nuostatų 4 punkte nustatydamas, jog šiuose
Nuostatuose kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami
kaip vartojimo kredito gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai (iš‑
skyrus minėtas išimtis), nesukūrė naujos bendro pobūdžio normos, kurios nebuvo įgalio‑
tas priimti ar kuri konkuruotų su įstatymo normomis – kredito gavėjo sutuoktinio paja‑
mos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai laikytini vienu iš Vartojimo kredito įstatymo
8 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų reikšmingų veiksnių, todėl pareiga į juos atsižvelg‑
ti kyla iš šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatų, kurias detalizuoti, pagal to paties įsta‑
tymo 8 straipsnio 5 dalį, Lietuvos bankas yra eksplicitiškai įgaliotas (35 punktas).
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nuostatų 4 punktas tiek, kiek jis apibrėžė vartoji‑
mo kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką buvo patvirtintas
Lietuvos bankui tinkamai įgyvendinant įstatymais suteiktus įgaliojimus ir neprieštaravo
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 da‑
lies nuostatoms (36 punktas).
Administracinė byla Nr. eI‑10‑858/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑66‑3‑00001‑2017‑9
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 33

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gegužės 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Gretai Kapačinskaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos banko atstovėms Justinai Tarasevičienei ir
Rasai Cicėnienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos banko 2013 m. kovo 19 d.
nutarimu Nr. 03‑62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsa‑
kingojo skolinimo nuostatų 4 punktas (2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 03‑12 redak‑
cija nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. sausio 25 d.), tiek, kiek jis apibrėžia vartojimo
kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką, tokiu būdu nustaty‑
damas naują bendro pobūdžio normą, atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą ir
Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies (2015 m. lapkričio
5 d. įstatymo Nr. XII‑1989 redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d.) nuostatas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę
bylą Nr. eI‑511‑426/2017 (teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑02264‑2016‑6) pagal pareiškė‑
jo uždarosios akcinės bendrovės „General Financing“ skundą atsakovui Lietuvos ban‑
kui (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos vartojimo lizingo ir kredito asociacija)
dėl sprendimo panaikinimo, 2017 m. sausio 5 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos banko 2013 m. kovo 19 d. nutari‑
mu Nr. 03‑62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakin‑
gojo skolinimo nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 4 punktas (2016 m. sausio 28 d. nuta‑
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rimo Nr. 03‑12 redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. sausio 25 d.), tiek, kiek
jis apibrėžia vartojimo kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvo‑
ką, tokiu būdu nustatydamas naują bendro pobūdžio normą, atitinka konstitucinį teisi‑
nės valstybės principą ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio
5 dalies (2015 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr. XII‑1989 redakcija nuo 2016 m. vasario
1 d.) nuostatas.
2. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, Vilniaus apygardos
administracinis teismas nurodė, kad Nuostatų 4 punktas, apibrėždamas, kas yra laikoma
kredito gavėjo pajamomis, išlaidomis ir finansiniais įsipareigojimais, iš esmės įtvirtina
naują sąvoką, kuri reiškia naują bendro pobūdžio normą.
3. Pagal Nuostatų 3 punktą, kitos juose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip
jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme (toliau – ir Vartojimo
kredito įstatymas). Šio įstatymo 2 straipsnyje yra apibrėžtos pagrindinės šio įstaty‑
mo sąvokos. Tačiau, kas yra laikoma kredito gavėjo pajamomis, išlaidomis ir finansi‑
niais įsipareigojimais, nei minėtame straipsnyje, nei visame Vartojimo kredito įstatymo
tekste ar kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose vartojimo kredito rinkos dalyvių
santykius, nenustatyta.
4. Nuostatai, įvertinus jais reguliuojamus teisinius santykius ir juos priėmusį su‑
bjektą, laikytini poįstatyminiu teisės aktu. Poįstatyminis teisės aktas negali pakeisti įsta‑
tymo ar sukurti naujų bendro pobūdžio normų, kaip šiuo atveju, tikėtina, buvo padaryta
Nuostatų 4 punktu. Naujos bendro pobūdžio normos sukūrimas nepriskirtinas Lietuvos
banko kompetencijai. Tokia norma gali būti įtvirtinta tik įstatymu.
II.
5. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos banko atsiliepimas, kuriuo prašoma
bylą nutraukti, o teismui nusprendus bylos nenutraukti, prašoma ginčijamas norminių
administracinių aktų nuostatas pripažinti teisėtomis.
6. Grįsdamas savo poziciją, atsakovas atsiliepime, papildomuose paaiškinimuose
nurodė, o atsakovo atstovės teismo posėdyje paaiškino, kad tiriamas Nuostatų 4 punktas
neturi būti taikomas individualioje byloje, kurią nagrinėdamas Vilniaus apygardos admi‑
nistracinis teismas kreipėsi dėl šio punkto teisėtumo ištyrimo – nors individualioje by‑
loje skundžiamu aktu uždarajai akcinei bendrovei „General Financing“ Lietuvos banko
2016 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 241‑88 paskirta bauda susieta su Nuostatų 4 punkto
reikalavimų nevykdymu, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrindė,
kad jis turi būti taikomas nagrinėjamoje individualioje byloje. Nuostatų 4 punktas ne‑
buvo pritaikytas UAB „General Financing“ taip, kad nulemtų realų ar tariamą jos teisių
pažeidimą, todėl Nuostatų 4 punkto Vilniaus apygardos administracinio teismo nurodyta
apimtimi teisėtumo klausimas neturės teisinės reikšmės nagrinėjamos bylos baigčiai.
7. Individualioje byloje ginčijama sankcija buvo paskirta ne už Nuostatų 4 punkto
reikalavimo nevykdymą, o už tai, kad UAB „General Financing“, be kita ko, nesivadovavo
Nuostatų 7.2 ir 7.5 papunkčių bei 17 punkto reikalavimais ir pažeidė Įstatymo 8 straips‑
nio 1 dalį – nors UAB „General Financing“ ir rinko iš vartojimo kredito gavėjų duome‑
nis apie šeimos įsipareigojimus finansų įstaigoms ir juos vertino, tačiau šių duomenų
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nepatikrino, t. y. nesurinko vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją pagrindžian‑
čių įrodymų. Atsakovo teigimu, Lietuvos banko 2016 m. gegužės 2 d. sprendime nebu‑
vo konstatuotas Nuostatų 4 punkto pažeidimas ir nustatytieji pažeidimai nebuvo grin‑
džiami šio punkto reikalavimų nevykdymu – Nuostatų 4 punktas minimas kitais tikslais,
siekiant atskleisti, kokios faktinės aplinkybės buvo nustatytos tyrimo metu, taip pat rea‑
guojant į UAB „General Financing“ pateiktus paaiškinimus. Pažeidimas, kurio pagrindu
paskirta sankcija, pripažintas, nes UAB „General Financing“ tik dalį naudotų duomenų
patikrino Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. rinko
įrodymus tik apie paties vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms, ta‑
čiau įrodymų apie vartojimo kredito gavėjų sutuoktinių turimus įsipareigojimus nerinko.
8. Vartojimo kredito davėjo pareiga surinkti įrodymus, pagrindžiančius vartoji‑
mo kredito gavėjo pateiktą informaciją, įtvirtinta Europos Sąjungos teisėje bei Vartojimo
kredito įstatymo 8 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatytas reikalavimas, vertinant vartoji‑
mo kredito gavėjo kreditingumą, surinkti informaciją iš vartojimo kredito gavėjo ir ją
patikrinti pagrindžiant atitinkamais įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo
vertinimas negali būti atliktas remiantis tik vartojimo kredito gavėjo paraiškoje ar klau‑
simyne pateikta informacija apie vartojimo kredito gavėjo finansinę padėtį, ką patvirti‑
na ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimai, pateikti 2014 m. gruodžio 18 d.
sprendime byloje Nr. C‑449/13, kuriame teismas nurodė, kad paprasti nepatvirtinti var‑
totojo pareiškimai savaime negali būti laikomi pakankamais, jeigu prie jų nepridėti juos
patvirtinantys įrodymai.
9. Nė vienas iš individualioje byloje ginčijamame sprendime konstatuotų minė‑
tų Vartojimo kredito įstatymo ar Nuostatų reikalavimų pažeidimų šiuo atveju nesusijęs
su Nuostatų 4 punkte nustatytu reikalavimu ir nėra juo grindžiamas, todėl net Nuostatų
4 punkto pripažinimas neteisėtu nepašalintų UAB „General Financing“ atsakomybės pa‑
gal Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, nes nustatytais atvejais ji, vartojimo
kredito gavėjų kreditingumui vertinti naudodama įrodymais nepagrįstą vartojimo kredi‑
to gavėjo pateiktą informaciją, netinkamai įvertino jų kreditingumą.
10. Taip pat atsakovas nurodė, kad Nuostatų 4 punktu nėra įtvirtinama nauja są‑
voka, kuri reikštų naują bendro pobūdžio normą. Visos Nuostatuose vartojamos sąvokos
turėtų būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Vartojimo kredito įstatyme, o Lietuvos
bankas neturėjo tikslo Nuostatuose įtvirtinti jokių kitų sąvokų ir jų neįtvirtino. Nuostatų
4 punkte nurodoma, kokie papildomi duomenys turi būti vertinami, kai vartojimo kredi‑
to gavėjas yra susituokęs.
11. Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03‑21 Nuostatai
buvo pakeisti ir vertinant susituokusio vartojimo kredito gavėjo kreditingumą pareiga
papildomai surinkti ir įvertinti duomenis apie sutuoktinio pajamas, išlaidas ir finansinius
įsipareigojimus, buvo įtvirtinta naujame 201 punkte, po kurio nuosekliai išdėstytos kitos
naujos nuostatos, susijusios su reikalavimo vertinti vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio
duomenis išimtimis, bendraskolių vertinimu ir pan. Šie Nuostatų pakeitimai patvirtina,
kad Nuostatų 4 punkte nustatytų reikalavimų tikslas yra ne įtvirtinti naują sąvoką, o de‑
talizuojant vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo reikalavimus nustatyti, ko‑
kie papildomi duomenys turi būti vertinami, kai vartojimo kredito gavėjas yra susituokęs.
12. Atsakovas nesutiko su argumentu, kad Lietuvos bankas neturi įgaliojimų
priimti tiriamą Nuostatą – jie yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įsta‑
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tymo 42 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos
priežiūrą, turi teisę leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos da‑
lyvių veiklos ir priežiūros; <...> turėti kitokių teisių, nustatytų šio straipsnio 2 ir 21 da‑
lyse nurodytuose teisės aktuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Įgaliojimai
priimti Nuostatus taip pat numatyti Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje,
kurioje nurodyta, kad priežiūros institucija detalizuoja šio straipsnio 4 dalyje nustatytus
reikalavimus.
13. Vartojimo kreditai gali būti imami šeimos reikmėms, o vieno iš sutuoktinių
vardu prisiimami įsipareigojimai gali sukelti teisinių pasekmių ne tik prievolę prisiėmu‑
siam asmeniui, bet ir jo sutuoktiniui. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (to‑
liau – ir Civilinis kodeksas) nuostatas vartojimo kredito sutartis, sudaryta šeimos porei‑
kiams, yra pripažįstama bendrąja sutuoktinių prievole. Susituokusio vartojimo kredito
gavėjo pajamos yra laikomos bendromis šeimos (sutuoktinių) pajamomis. Jeigu būtų ne‑
vertinami šeimos (sutuoktinių) įsipareigojimai, vykdomi iš vartojimo kredito gavėjo pa‑
jamų, vartojimo kredito gavėjo galimybės prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą ne‑
būtų visapusiškai įvertintos, o Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte
nurodytas kreditingumo vertinimo tikslas nebūtų pasiektas.
14. Be to, Nuostatų 4 punkto reikalavimas nereiškia, jog visada vertinant vartoji‑
mo kredito gavėjo kreditingumą privalo būti vertinamos visos šeimos pajamos, išlaidos
ir finansiniai įsipareigojimai, nes galimos konkrečios situacijos, kai santuokoje esančio
kredito gavėjo kreditingumui įvertinti pakanka objektyvios informacijos tik apie paties
vartojimo kredito gavėjo pajamas, išlaidas ir finansinius įsipareigojimus. Tai reiškia, kad
šia nuostata vartojimo kredito davėjui paliekama galimybė individualioje situacijoje su‑
situokusiam vartojimo kredito gavėjui pritaikyti kitokią, nei Nuostatų 4 punkte numaty‑
ta, taisyklę, kuri konkrečiu atveju nepažeidžia atsakingojo skolinimo principų ir užtikri‑
na, kad bus pasiekti Vartojimo kredito įstatymo ir Nuostatų tikslai ir kad tai yra pagrįsta
konkrečioje situacijoje.
15. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad, priešingai negu nuomonėje teismui nurodė
UAB „General Financing“, Lietuvos banko 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03‑21 „Dėl
Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 03‑62 „Dėl Vartojimo kredito
gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeiti‑
mo“ atlikti Nuostatų pakeitimai nesusiję su nagrinėjama byla, jie buvo pradėti svarstyti
2016 m. sausio mėnesį. Tai, kartu su aplinkybe, kad tiriama nuostata liko galioti, ir buvo
tik perkelta į kitą Nuostatų punktą, leidžia matyti, kad UAB „General Financing“ nuo‑
monėje teismui nepagrįstai nurodė, jog Nuostatų pakeitimai patvirtina tiriamo punkto
neteisėtumą.
16. UAB „General Financing“ prašymas byloje įvertinti tiriamo Nuostatų 4 punkto
teisėtumą ir kitais teisiniais pagrindais, kurie neva patvirtina Nuostatų 4 punkto prieš‑
taravimą aukštesnės galios teisės aktams, yra nepagrįstas, kadangi šie pagrindai nebuvo
išdėstyti Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje, kuria kreiptasi dėl normi‑
nio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, o ši teismo nutartis prašyti ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą yra tas procesinis dokumentas, kuris apibrėžia iškeliamos
norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas ir pagal kurį ši byla turi
būti nagrinėjama.
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III.
17. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo posėdyje, taip pat gauta uždarosios akcinės bendrovės „General
Financing“ nuomonė, kurioje prašoma pripažinti, kad Nuostatų 4 punktas prieštarau‑
ja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 22 straipsnio 1 dalies,
29 straipsnio, Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 ir 2 dalies, 2.6 straipsnio, 3.109 straips‑
nio 3 dalies ir Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 19 dalies, 8 straipsnio 1 dalies
nuostatoms.
18. Nuomonėje nurodoma, kad individualioje byloje ginčijama nuobauda UAB
„General Financing“ buvo paskirta remiantis Nuostatų 4 punktu. Jame įtvirtinto regulia‑
vimo pripažinimas neteisėtu turėtų esminę reikšmę bylos baigčiai, kadangi tai sukurtų
pagrindą panaikinti paskirtą baudą. Pasikeitęs reglamentavimas nepaneigia poreikio tirti
Nuostatų 4 punkto teisėtumą, kadangi ši Nuostata liko galioti perkelta į naujos Nuostatų
redakcijos 201 punktą. Lietuvos bankas Nuostatų 4 punktą pakeitė Vilniaus apygardos
administraciniam teismui inicijavus bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo
ištyrimo, kas rodo, jog Lietuvos bankas pats pripažino šio punkto neteisėtumą. Net jei‑
gu ginčijamas teisinis reguliavimas šiuo metu nebegalioja, tačiau atsižvelgiant į tai, kad
norminę administracinę bylą inicijavus teismui dėl individualioje administracinėje byloje
taikytino norminio administracinio akto nuostatos teisėtumo, teismo prašymas yra na‑
grinėtinas neatsižvelgiant į tai, jog ginčijama nuostata yra panaikinta.
19. Taip pat nuomonėje pažymima, kad priimdamas tiriamą Nuostatų 4 punktą,
Lietuvos bankas nustatė naują bendro pobūdžio taisyklę, nors šie santykiai negali būti
reglamentuojami poįstatyminiu teisės aktu, todėl ji prieštarauja konstituciniam teisinės
valstybės principui. Normoje numatytos išimtys, kada reikalavimas vertinti abiejų su‑
tuoktinių kreditingumą netaikomas, nepaneigia bendrosios taisyklės neteisėtumo.
20. Tirdamas norminio administracinio akto teisėtumą Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nėra saistomas prašymą pateikusio Vilniaus apygardos adminis‑
tracinio teismo nurodyto prašymo pagrindo ir turėtų atsižvelgti į kitas Konstitucijos ir
įstatymų nuostatas, kurioms gali prieštarauti Nuostatų 4 punktas. Viena iš tokių nuostatų
yra įtvirtinta Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią asmens privatus gyvenimas
neliečiamas. Kredito gavėjo sutuoktiniui nedavus sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis,
kredito įstaiga neturėtų galimybės patikrinti jo kreditingumo, kas apriboja galimybes iš‑
duoti vartojimo kreditą. Tiriama norma taip pat neatitinka Konstitucijos 29 straipsnyje
numatyto asmenų lygiateisiškumo principo, kadangi minėtais atvejais susituokusiems as‑
menims apriboja teisę gauti vartojimo kreditą ir dėl to jie yra diskriminuojami. Nuostatų
4 punkte įtvirtintas reikalavimas taip pat neatitinka Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 2 da‑
lies, 2.6 straipsnio ir 3.109 straipsnio 3 dalies. Asmens teisnumas ir veiksnumas gali būti
ribojamas tik įstatymu, tačiau sutuoktiniui nedavus sutikimo, kuris yra būtinas surinkti
duomenis apie jo pajamas, išlaidas ir finansinius įsipareigojimus, poįstatyminiu aktu be
pagrindo paneigiama Civilinio kodekso 3.109 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta susituoku‑
sio asmens teisė be savo sutuoktinio dalyvavimo ir (ar) sutikimo pasiimti kreditą savo
asmeniniams poreikiams tenkinti. Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje yra
numatyta kredito davėjo pareiga vertinti tik kredito gavėjo kreditingumą, kuri yra ne‑
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pagrįstai išplečiama tiriamu Nuostatų 4 punktu. Be to, tiriamo punkto formuluotė yra
neaiški ir jos detalizavimas kitais Lietuvos banko leidžiamais rekomendacinio pobūdžio
aktais neatitinka Civilinio kodekso 3.109 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio apibrėžtu‑
mo principo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
21. Byloje nagrinėjamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio
5 d. nutartyje išdėstytas prašymas ištirti, ar Lietuvos banko 2013 m. kovo 19 d. nutari‑
mu Nr. 03‑62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakin‑
gojo skolinimo nuostatų 4 punktas (2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 03‑12 redakcija
nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. sausio 25 d.) tiek, kiek jis apibrėžia vartojimo kre‑
dito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką, taip nustatydamas nau‑
ją bendro pobūdžio normą, atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą ir Lietuvos
Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies (2015 m. lapkričio 5 d. įsta‑
tymo Nr. XII‑1989 redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d.) nuostatas.
22. Tiriamame Nuostatų 4 punkte numatyta, kad Nuostatuose vartojimo kredito
gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip vartojimo kredito
gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, kai varto‑
jimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius turi įrodymų, kad
tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka informacijos tik apie vartojimo kredito ga‑
vėją. Šeima laikomi susituokę asmenys.
23. Rengiant bylą nagrinėti teismo posėdyje, gautoje UAB „General Financing“
nuomonėje prašoma ištirti Nuostatų 4 punkto teisėtumą Vilniaus apygardos administra‑
cinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartyje nenurodytais pagrindais, iš esmės – ta apim‑
timi, kiek Nuostatų 4 punktu apribojama susituokusių asmenų teisė gauti vartojimo kre‑
ditą, jeigu kredito gavėjo sutuoktinis nesutinka, kad kredito davėjas tvarkytų jo asmens
duomenis – ar Nuostatų 4 punktas neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalies,
29 straipsnio, Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 ir 2 dalies, 2.6 straipsnio, 3.109 straips‑
nio 3 dalies ir Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 19 dalies, 8 straipsnio 1 dalies
nuostatoms. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 5 d. nutartimi
pateikė prašymą ištirti Nuostatų 4 punkto atitiktį konstituciniam teisinės valstybės prin‑
cipui ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 daliai. Šis prašy‑
mas buvo priimtas nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2017 m.
sausio 10 d. nutartimi. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje kreiptis dėl
norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo eksplicitiškai nurodyta, kad teismas
atsisako tenkinti UAB „General Financing“ prašymą kreiptis dėl norminio administraci‑
nio akto teisėtumo ištyrimo minėtais pagrindais, t. y. ta apimtimi, kiek Nuostatų 4 punk‑
tu apribojama susituokusių asmenų teisė gauti vartojimo kreditą, kada jeigu kredito ga‑
vėjo sutuoktinis nesutinka, kad kredito davėjas tvarkytų jo asmens duomenis. Vilniaus
apygardos administracinis teismas nurodė, kad pareiškėjas taip pat prašė įvertinti, ar
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Nuostatų 4 punktas neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1 daliai, 29 straipsniui,
Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 daliai ir 2 daliai, 2.6 straipsniui, 3.109 straipsnio 3 da‑
liai, Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 19 punktui, 8 straipsnio 1 daliai ir kad ši pa‑
reiškėjo prašymo dalis netenkintina. Šioje nutartyje teismas išdėstė, kad jam nekilo abe‑
jonių dėl Nuostatų 4 punkto atitikties šioms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms. Iš
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutarties turinio galima
matyti, kad ja prašoma ištirti, ar Nuostatų 4 punktu apibrėžęs vartojimo kredito gavėjo
pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką Lietuvos bankas neviršijo jam įstaty‑
mais suteiktų įgaliojimų.
24. Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepime prašo norminę administracinę bylą
nutraukti, nurodydamas, kad Nuostatų 4 punktas neturi būti taikomas Vilniaus apygar‑
dos administracinio teismo nagrinėjamoje individualioje byloje Nr. eI‑511‑426/2017.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo nutraukti bylos nagrinėjimą re‑
miantis atsakovo nurodytais argumentais. Individualioje byloje Nr. eI‑511‑426/2017 yra
skundžiamas Lietuvos banko 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 241‑88, kuriuo UAB
„General Financing” buvo paskirta bauda už Nuostatų ir Vartojimo kredito įstatymo
pažeidimus. Šiame sprendime inter alia pripažinta, kad UAB „General Financing“ ne‑
surinko vartojimo kredito gavėjų (šeimos) kreditingumui įvertinti reikalingų vartojimo
kredito gavėjų sutuoktinių įsipareigojimus finansų įstaigoms pagrindžiančių įrodymų.
Pažeidimas grindžiamas Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, Nuostatų 7.2 ir
7.5 papunkčiuose, 17 punkte įtvirtintos pareigos inter alia įvertinti ir pagrįsti vartojimo
kredito gavėjo kreditingumą nesilaikymu. Prašomame ištirti Nuostatų 4 punkte yra api‑
brėžta, kad kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip
vartojimo kredito gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, nurodyta,
kad šeima laikomi susituokę asmenys. Pripažinus, kad ši norma yra neteisėta, tai gali būti
pagrindas individualioje byloje daryti išvadą, kad UAB „General Financing“ neturėjo
pareigos rinkti įrodymų apie kredito gavėjų sutuoktinių pajamas, išlaidas bei finansinius
įsipareigojimus ir dalis skundžiamame sprendime nurodytų pažeidimų galėjo būti nusta‑
tyti nepagrįstai. Dėl to Nuostatų 4 punktas yra susijęs su Vilniaus apygardos adminis‑
traciniame teisme nagrinėjama administracine byla ir nėra pagrindo nutraukti norminę
administracinę bylą, remiantis atsakovo nurodytais argumentais.
25. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teis‑
mo 2017 m. sausio 5 d. nutartyje išdėstytus motyvus ir prašymo formuluotę, nagrinėja‑
moje byloje sprendžiama, ar Nuostatų 4 punktu apibrėžęs vartojimo kredito gavėjo paja‑
mų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką Lietuvos bankas neviršijo jam įstatymais
suteiktų įgaliojimų, tuo pažeisdamas šiuos įgaliojimus įtvirtinančias Vartojimo kredito
įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatas ir konstitucinį teisinės valstybės principą.
V.
26. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad konstitucinis teisinės valstybės princi‑
pas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, ir teisės aktų hierar‑
chijos 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
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kartą konstatavęs, kad šis konstitucinis principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais
nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, poįsta‑
tyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu
negalima pakeisti įstatymo ar sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios kon‑
kuruotų 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 ak‑
tai turi būti priimami remiantis įstatymais, poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų
taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio taikymo, ar nuolatinio galio‑
jimo (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, reglamentuoja‑
ma jų įgyvendinimo tvarka (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m.
gruodžio 19 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimus). Konstitucinėje jurisprudencijoje yra pažy‑
mėta, kad tais atvejais, kai Konstitucijoje nereikalaujama tam tikrus joje nurodytus santy‑
kius 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 įga‑
liota institucija (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d., 2014 m. gegužės
9 d. nutarimus).
27. 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 atitin‑
kamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priė‑
mus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeis‑
tas ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1‑4/2006, Nr. I8‑15/2007,
Nr. I444‑4/2008). Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavi‑
mus įstatymų leidėjui ir kitiems teisėkūros subjektams, inter alia teisėkūros subjektų pa‑
reigą leisti teisės aktus tik neviršijant savo įgaliojimų (Lietuvos vyriausiojo administra‑
cinio 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. Atitinkamam teisėkūros subjektui vir‑
šijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą,
kurį jis nėra įgaliotas priimti, būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės
principas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d. spren‑
dimas administracinėje byloje Nr. I444‑4/2008, 2011 m. birželio 20 d. sprendimas admi‑
nistracinėje byloje Nr. I756‑6/2011, 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimas administraci‑
nėje byloje Nr. I552‑22/2013, 2014 m. spalio 31 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I858‑13/2014).
28. Bendrieji Lietuvos banko įgaliojimai leisti vartojimo kredito santykius regla‑
mentuojančius norminius aktus numatyti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo
42 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą,
turi teisę inter alia leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos da‑
lyvių veiklos ir priežiūros, turėti kitokių teisių, nustatytų šio straipsnio 2 ir 21 dalyse
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nurodytuose teisės aktuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Vartojimo kredi‑
to įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reika‑
lavimus detalizuoja priežiūros institucija. Ši specialioji norma įtvirtina Lietuvos banko
įgaliojimus patvirtinti vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles. To
paties straipsnio 4 dalyje yra išdėstyti vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo
taisyklių rengimo kriterijai – nurodyta, jog vartojimo kredito gavėjų kreditingumo verti‑
nimo taisyklės rengiamos vadovaujantis šiais vartojimo kredito gavėjų kreditingumo ver‑
tinimo reikalavimais: vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo tikslas yra įver‑
tinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį
kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kredito gavėjas būtų pajėgus
įvykdyti; vartojimo kredito davėjas privalo įvertinti visus objektyviai numanomus reikš‑
mingus veiksnius, atsižvelgdamas į vartojimo kredito gavėjo pateiktą, iš kreditingumui
vertinti naudojamų registrų ir informacinių sistemų gautą informaciją ir kitą vartojimo
kredito davėjui prieinamą informaciją, galinčius turėti įtakos vartojimo kredito gavė‑
jo kreditingumui, ypač tokius kaip tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos, jo kredito
istorija, pajamų kitimo potencialas; skolinimas grindžiamas (atsižvelgiama į istorinius
duomenis, ekonomikos cikliškumą) visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal
vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir paja‑
mų santykio ribojimu; vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimas, remiantis tuo
metu turima informacija, turi būti pagrįstas prielaida, kad vartojimo kredito gavėjas galės
vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą vartojimo kredito sutarties laikotarpį.
29. Nustatant iš aptartų teisės normų kylančių Lietuvos banko įgaliojimų apimtį,
inter alia atsižvelgtina į ginčo santykių reguliavimo tikslus. Pasak Konstitucinio Teismo,
finansų srityje vykdoma ūkinė veikla, be kita ko, finansinių paslaugų teikimas, yra viena
iš specifinių ūkinės veiklos rūšių; jai būdinga inter alia tai, kad ją vykdant tiesiogiai daro‑
ma įtaka šalies finansų sistemai, kartu ir visam šalies ūkiui; finansų sistemos stabilumas
ir efektyvumas yra reikšmingas viešasis interesas, esminė rinkos veikimo sąlyga, lemianti
šalies ūkio augimą, todėl pagal Konstituciją, jos 46 straipsnio 3 dalį, įstatymų leidėjas, re‑
guliuodamas finansinę ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, turi nu‑
statyti tokį teisinį reguliavimą, kad būtų užtikrintas šalyje veikiančios finansų sistemos
saugumas, stabilumas ir patikimumas; nustatydamas tokį teisinį reguliavimą įstatymų
leidėjas turi paisyti iš Konstitucijos, inter alia iš konstitucinio teisinės valstybės princi‑
po, kylančių imperatyvų (Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 24 d., 2013 m. liepos
5 d. nutarimai).
30. Konkrečiai vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo tikslas yra api‑
brėžtas minėtoje Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje, kurioje nurodyta, kad
jo paskirtis yra įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansi‑
nį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kre‑
dito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnyje nurodyta,
kad šio įstatymo paskirtis – nustatyti vartojimo kreditų teikimo sąlygas ir informavimo
apie šias sąlygas reikalavimus, vartojimo kredito davėjų, vartojimo kredito tarpininkų ir
tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus pareigas bei atsakomybę teikiant vartoji‑
mo kreditus ir tikrinant vartojimo kredito gavėjų kreditingumą, vartojimo kredito gavėjų
teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir vartojimo kredito davėjų
ir paskolos davėjų teisę į kompensaciją išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atvejais.
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Vartojimo kredito sutarties sąvoka yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.886 straipsnyje, ku‑
riame nurodyta, jog vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigo‑
ja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu
panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų tei‑
kimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar
tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Šio straipsnio 2 dalyje nu‑
statyta, kad kredito davėjas, teikdamas vartojimo kredito paslaugą, privalo užtikrinti tin‑
kamą atsakingo skolinimo principo įgyvendinimą. Nuostatų 1 punkte nurodyta, jog šių
Nuostatų tikslas yra skatinti atsakingą vartojimo kredito davėjų skolinimo ir tarpusavio
skolinimo platformos operatorių vykdomos veiklos praktiką, detalizuoti vartojimo kre‑
dito gavėjų kreditingumo vertinimo reikalavimus, įtvirtinti pagrindines nuostatas, krite‑
rijus ir reikalavimus, kuriais vartojimo kredito davėjai ir tarpusavio skolinimo platformos
operatoriai turi vadovautis tvirtindami Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo
taisykles ir vertindami vartojimo kredito gavėjų kreditingumą. Europos Parlamento ir
Tarybos 2008 m. balandžio 23 d. direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių
ir panaikinančioje Tarybos direktyvą 87/102/EEB preambulėje numatyta, kad ji priima‑
ma inter alia atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, kad
paskatintų atsakingą praktiką visais kredito santykių etapais <...> kad kreditoriai nesiim‑
tų neatsakingo skolinimo veiklos ar neišduotų kredito, prieš tai neįvertinę kreditingumo,
ir valstybės narės turėtų užtikrinti reikalingą priežiūrą, kad būtų išvengta tokio elgesio,
ir turėtų nustatyti reikalingas priemones nubausti kreditorius, tuo atveju, jei jie tai daro
<...> už kiekvieno vartotojo kreditingumo patikrinimą turėtų būti atsakingi kreditoriai.
Pareiga įvertinti vartotojo kreditingumą aptariama Direktyvos 2008/48/EB 8 straipsny‑
je, kuriame nurodyta, jog valstybės narės užtikrina, kad prieš sudarant kredito sutartį
kreditorius įvertintų vartotojo kreditingumą atitinkamais atvejais remdamasis iš varto‑
tojo gauta pakankama informacija ir prireikus atlikęs patikrinimą atitinkamoje duome‑
nų bazėje. Valstybės narės, kurių teisės aktuose reikalaujama, kad kreditorius įvertintų
vartotojo kreditingumą, atlikęs patikrinimą atitinkamoje duomenų bazėje, gali išlaiky‑
ti šį reikalavimą. Valstybės narės užtikrina, kad jei šalys sutaria pakeisti bendrą kredito
sumą jau sudarius kredito sutartį, prieš bet kokį svarbesnį bendros kredito sumos pa‑
didinimą kreditorius atnaujintų turimą finansinę informaciją apie vartotoją ir įvertintų
vartotojo kreditingumą.
31. Tiriamas Nuostatų 4 punktas iš esmės atitinka šiuos tikslus. Nuostatuose yra
įtvirtinti reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad kredito davėjas inter alia atsižvelg‑
tų į visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis
su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykį (Nuostatų 9, 10 punk‑
tai). Pagal Nuostatų 6 punktą, atsakinguoju skolinimu laikoma tokia vartojimo kredito
davėjų vykdoma skolinimo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veikla, kai
teikiant vartojimo kreditus laikomasi tam tikrų nuostatų, sudarančių prielaidas tinkamai
įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą ir užkertančių vartojimo kredito gavėjui
galimybę prisiimti pernelyg didelę finansinių įsipareigojimų naštą. Nuostatų 4 punkte pa‑
teiktas kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir įsipareigojimų apibrėžimas kaip šeimos (kredito
gavėjo ir jo sutuoktinio) pajamų, išlaidų ir įsipareigojimų, reiškia, kad, kai tai reikalinga,
kredito davėjas privalo į šias pajamas atsižvelgti, vertindamas inter alia įmokos dydžio
ir šeimos (kredito gavėjo ir jo sutuoktinio) pajamų santykį, siekiant nustatyti ar kredito
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gavėjas neprisiima pernelyg didelės finansinių įsipareigojimų naštos ir galės vykdyti pri‑
siimtus finansinius įsipareigojimus visą vartojimo kredito sutarties laikotarpį.
32. Taigi, Nuostatų 4 punkte iš esmės yra įtvirtinta pareiga, kada tai reikalinga sie‑
kiant užtikrinti atsakingojo skolinimo principo įgyvendinimą, įvertinti kredito gavėjo su‑
tuoktinio pajamas, išlaidas ir finansinius įsipareigojimus, tuo patikrinant kredito gavė‑
jo kreditingumą. Ši norma laikytina detalizuojančia inter alia Vartojimo kredito įstatymo
8 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimą vartojimo kredito davėjui tikrinant gavėjo kredi‑
tingumą įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius – šiame punkte yra
pateiktas tokių veiksnių pavyzdinis sąrašas ir kartu įtvirtinta pareiga įvertinti kitą vartojimo
kredito davėjui prieinamą informaciją, galinčius turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo kre‑
ditingumui veiksnius. Tai reiškia, kad kredito davėjai, kada tai reikalinga tinkamam kredi‑
tingumo patikrinimui, atsižvelgdami į individualios situacijos ypatumus, privalo neapsiri‑
boti Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodytų veiksnių įvertinimu.
33. Šeima yra ūkio vienetas, kuriame sutuoktiniai paprastai ūkį veda išvien, jo
tvarkymą grindžiant bendra nuosavybe. Taikant sutuoktinių turtui įstatymų nustatytą re‑
žimą, po santuokos sudarymo įgytas turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (Civilinio
kodekso 3.87 str. 1 d.); iš bendro sutuoktinių turto yra vykdomos prievolės, susijusios su
turto, įsigyto sutuoktinių bendrojon nuosavybėn, suvaržymais, buvusiais iki šio turto įsi‑
gijimo momento arba atsiradusias po jo įsigijimo; prievolės, susijusios su bendro turto
tvarkymo išlaidomis; prievolės, susijusios su šeimos namų ūkio išlaikymu; prievolės, su‑
sijusios su teismo išlaidų atlyginimu, jeigu byla buvo susijusi su sutuoktinių bendru turtu
arba šeimos interesais; prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai
yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievo‑
lės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu
jie buvo sudaryti šeimos interesais; solidariosios sutuoktinių prievolės (Civilinio kodekso
3.109 str. 1 d.). Minėti reikalavimai kredito gavėjo kreditingumui lemia, kad tais atvejais,
kada kredito gavėjas siekia gauti kreditą tiek bendrais šeimos interesais, tiek be kito su‑
tuoktinio sutikimo savo asmeninėn nuosavybėn, jo sutuoktinio pajamos ir turtiniai įsipa‑
reigojimai gali būti reikšmingi nustatant, ar vartojimo kredito gavėjas galės vykdyti prisi‑
imamus finansinius įsipareigojimus.
34. Kadangi kredito gavėjo sutuoktinio pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigo‑
jimai gali turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumui, atsižvelgiant į individu‑
alios situacijos ypatumus, pareiga patikrinti kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas
ir finansinius įsipareigojimus (pagal tuos pačius reikalavimus, kuriais vadovaujantis yra
tikrinamos paties kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai) kyla iš
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimo, vartojimo kredito
davėjui tikrinant gavėjo kreditingumą, įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmin‑
gus veiksnius. Pažymėtina, kad pagal tiriamą Nuostatų 4 punktą, kada tai nėra reikalinga,
sutuoktinio pajamos ir finansiniai įsipareigojimai neprivalo būti vertinami – šiame punk‑
te numatyta, kad tais atvejais, kada vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo
platformos operatorius turi įrodymų, kad tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka
informacijos tik apie vartojimo kredito gavėją, vartojimo kredito gavėjo pajamos, išlaidos
ir finansiniai įsipareigojimai nėra suprantami kaip vartojimo kredito gavėjo šeimos paja‑
mos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai.
35. Tai reiškia, kad Lietuvos bankas, Nuostatų 4 punkte nustatydamas, jog šiuo‑
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se Nuostatuose kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai supranta‑
mi kaip vartojimo kredito gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai
(išskyrus minėtas išimtis), nesukūrė naujos bendro pobūdžio normos, kurios nebuvo
įgaliotas priimti ar kuri konkuruotų su įstatymo normomis – kredito gavėjo sutuoktinio
pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai laikytini vienu iš Vartojimo kredito įsta‑
tymo 8 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų reikšmingų veiksnių, todėl pareiga į juos
atsižvelgti kyla iš šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatų, kurias detalizuoti, pagal to
paties įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, Lietuvos bankas yra eksplicitiškai įgaliotas.
36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad
Nuostatų 4 punktas tiek, kiek jis apibrėžė vartojimo kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir fi‑
nansinių įsipareigojimų sąvoką buvo patvirtintas Lietuvos bankui tinkamai įgyvendinant
įstatymais suteiktus įgaliojimus ir neprieštaravo konstituciniam teisinės valstybės princi‑
pui ir Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatoms.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 119 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos banko 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03‑62 patvirtin‑
tų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų
4 punktas (2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 03‑12 redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d.
iki 2017 m. sausio 25 d.) tiek, kiek jis apibrėžė vartojimo kredito gavėjo pajamų, išlaidų
ir finansinių įsipareigojimų sąvoką, neprieštaravo konstituciniam teisinės valstybės prin‑
cipui ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies (2015 m.
lapkričio 5 d. įstatymo Nr. XII‑1989 redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d.) nuostatoms.
Sprendimas neskundžiamas.
1.6. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimų Nr. T‑8
„Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės
gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės
žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ teisėtumo
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo
Nr. XII‑610 redakcija) nustatyta, kad savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti
papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar
1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai
įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma
siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu.
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies teisinė konstrukcija yra tokia, kad
pirmajame sakinyje yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kuri nustato sąlygas, kurių turi būti lai‑
komasi siūlant papildyti ar pakeisti patvirtintą savivaldybės tarybos posėdžio darbotvar‑
120

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

kę klausimais, kurie nėra susiję su tarybos įgaliojimais priimti norminio pobūdžio sprendi‑
mus: 1) pasiūlymus gali pateikti tik šioje įstatymo normoje nurodyti subjektai (komitetai,
komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių); 2) darbotvarkė pagal šių
subjektų pasiūlymus gali būti papildyta ar pakeista tik tuo atveju, jei projektai įregistruoti
ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios.
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies antrajame sakinyje „Ši nuostata
netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu“
expressis verbis įtvirtinta išimtis iš šio straipsnio pirmajame sakinyje įtvirtintos bendrosios
taisyklės, reiškianti, kad minėta bendroji taisyklė negali būti taikoma, kai pasiūlymai pa‑
keisti ar papildyti patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę susiję su norminio pobūdžio
sprendimų projektų pateikimu.
Į Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkį, kuriuo buvo sušauktas Zarasų rajono
savivaldybės tarybos posėdis ir kuriuo buvo patvirtinta šio posėdžio darbotvarkė, klau‑
simai, kuriais savivaldybės taryba priėmė norminius teisės aktus (sprendimus Nr. T‑8 ir
Nr. T‑10), nebuvo įtraukti. Šie klausimai frakcijos siūlymu buvo įtraukti į patvirtintą savi‑
valdybės tarybos posėdžio darbotvarkę, neatsižvelgus į siūlomų įtraukti į darbotvarkę
klausimų specifiką, kad pateiktais projektais siūloma pakeisti norminius teisės aktus ir to‑
kių siūlymų įtraukimui yra taikoma Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje (jos
antrajame sakinyje) įtvirtinta išimtis.
Papildant savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę klausimais, kurie nebuvo
įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, varžoma suinteresuotų asmenų teisė dalyvauti
atviruose Tarybos posėdžiuose, pažeidžiamas savivaldybės veiklos skaidrumo principas.
Ypač tai svarbu, kai priimami norminiai teisės aktai, kurie paprastai skirti visai atitinka‑
mos savivaldybės bendruomenei.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimai Nr. T‑8 „Dėl
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio adminis‑
travimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pagal priėmi‑
mo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 daliai.
Administracinė byla Nr. eA‑127‑146/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑65‑3‑00115‑2015‑2
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.2; 24.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. vasario 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei‑
sėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano
Klišausko,
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teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Zarasų rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Panevėžio
apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo administracinė‑
je byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareiškimą atsakovui
Zarasų rajono savivaldybės tarybai dėl norminių teisės aktų teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje (toliau – ir Vyriausybės atsto‑
vas, pareiškėjas) kreipėsi elektroninių ryšių priemonėmis į Panevėžio apygardos adminis‑
tracinį teismą su pareiškimu, prašydamas:
1) ištirti, ar Zarasų rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba, atsakovas)
2015 m. sausio 29 d. sprendimai Nr. T‑8 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasitu‑
rintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtini‑
mo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. T‑8) ir Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tary‑
bos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio
administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(toliau – ir Sprendimas Nr. T‑10) neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X‑1722 redakcija) ir
13 straipsnio 7 punktui (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija), Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams (2009 m. bir‑
želio 11 d. įstatymo Nr. XI‑283 redakcija);
2) pripažinus Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. spren‑
dimus Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikyti
juos panaikintais.
Pareiškėjas paaiškino, kad Zarasų rajono savivaldybės meras (toliau – ir Meras)
potvarkiu sušaukė 2015 m. sausio 29 d. Tarybos posėdį ir sudarė Tarybos posė‑
džio darbotvarkę iš penkių klausimų. 2015 m. sausio 29 d. posėdyje Tarybos narys
Socialdemokratų partijos frakcijos vardu pasiūlė Tarybai į dienotvarkę įtraukti du pa‑
pildomus klausimus:1) dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajo‑
no savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 2) dėl Zarasų rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvir‑
tinimo“ pakeitimo. Šie klausimai į Tarybos 2015 m. sausio 29 d. posėdžio dienotvarkę
buvo įtraukti, apsvarstyti ir priimti sprendimai Nr. T‑8 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvir‑
tinimo“ ir Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. spren‑
dimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pareiškėjas teigė, kad Sprendimai Nr. 8 ir Nr. 10 prieštarauja Vietos savivaldos įsta‑
tymo 13 straipsnio 7 punktui (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija),
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nustatančiam, kad savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pa‑
keista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujan‑
čių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti
ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios, tačiau ši nuostata netaikoma siū‑
lymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu. Sprendimai
Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 yra norminiai teisės aktai, kadangi atitinka Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.; to‑
liau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalyje pateiktą norminio akto apibrėžimą bei teisės moks‑
le ir teismų praktikoje suformuluotą šios sąvokos aiškinimą. Dėl šios priežasties Tarybos
2015 m. sausio 29 d. posėdžio darbotvarkė negalėjo būti papildyta klausimais dėl nor‑
miniais aktais laikomų Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos apra‑
šo patvirtinimo ir Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymų
leidėjas, 2013 m. lapkričio 21 d. įstatymu Nr. XII‑610 panaikindamas ankstesnę Vietos
savivaldos įstatymo nuostatą, suteikiančią galimybę papildyti vietos savivaldybės tarybos
posėdžio darbotvarkę norminio pobūdžio sprendimų projektais, siekė užkirsti kelią pik‑
tnaudžiavimams teise, kai savivaldybių tarybų posėdžiuose klausimai svarstomi skubos
tvarka, sudaryti kuo didesnį savivaldybių tarybų veiklos skaidrumą ir sudaryti palankias
sąlygas savivaldybės gyventojams veiksmingai dalyvauti vietos valdžios sprendimų pri‑
ėmime, pareikšti nuomonę dėl svarstomų spendimų projektų, todėl patobulino Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies nuostatą. Taip įstatymų leidėjas siekė apriboti
galimybę savivaldybės tarybai skubos tvarka teikti svarstyti norminio pobūdžio sprendi‑
mų projektus.
Pareiškėjas teigė, kad Sprendimai Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 prieštarauja ir Vietos savival‑
dos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X‑1722 redakci‑
ja), įtvirtinančiam savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo principą, bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams
(2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI‑283 redakcija), įtvirtinantiems įstatymo virše‑
nybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principus. Savivaldybės veiklos ir savivaldybės ins‑
titucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas reiškia, 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. Taryba yra ko‑
legiali savivaldos institucija, veikianti viešosios teisės reguliavimo srityje, kurioje galio‑
ja principas „draudžiama viskas, kas nėra leista“. Įstatymo viršenybės principas reiškia,
kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti
nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrin‑
dus; nepiktnaudžiavimo valdžia principas reiškia, kad viešojo administravimo subjek‑
tams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta
tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų. Teisės aktas nelaikytinas teisėtu, jeigu
buvo pažeista imperatyvių įstatymo normų nustatyta jo priėmimo procedūra, kadangi
įstatymo viršenybės principo privalo būti paisoma ne tik nustatant teisės akto turinį, bet
ir jį priimant.
Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 projektai nebuvo pateikti Vyriausybės atstovo
Utenos apskrityje tarnybai, taip pažeidžiant Savivaldybių administracinės priežiūros įsta‑
tymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą. Tarybai buvo pateiktas 2015 m. vasario 9 d. teiki‑
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mas Nr. 10‑33(1.16) artimiausiame Tarybos posėdyje apsvarstyti Sprendimų Nr. T‑8 ir
Nr. T‑10 panaikinimo klausimą. Taryba į 2015 m. kovo 17 d. posėdžio darbotvarkę šio
teikimo svarstymo klausimo neįtraukė ir jo posėdyje nesvarstė. Meras 2015 m. kovo 5 d.
raštu Nr. (6.21)3‑394 „Dėl 2015 m. sausio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos posė‑
džio darbotvarkės papildymo ir 2015 m. sausio 29 d. sprendimų Nr. T‑8 ir T‑10“ pateikė
savo asmeninę nuomonę dėl Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 priėmimo procedūros teisė‑
tumo. Taip Meras pažeidė Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio
1 dalies 1 punktą, pagal kurį Vyriausybės atstovo teikimas adresuojamas Tarybai, kaip
vietos savivaldybės kolegialiai institucijai, o ne asmeniškai Merui. Dėl šios priežasties
Mero 2015 m. kovo 5 d. raštas Nr. (6.21)3‑394 negali būti laikomas tinkamu atsakymu į
Vyriausybės atstovo teikimą.
Atsakovas Zarasų rajono savivaldybės taryba prašė Vyriausybės atstovo pareiškimą
atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į skundą paaiškino, kad Sprendimai Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 atitinka Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 punkto (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610
redakcija) ir 4 straipsnio 6 punkto (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X‑1722 redakci‑
ja), Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktų (2009 m. birželio 11 d.
įstatymo Nr. XI‑283 redakcija) nuostatas. Atsakovo nuomone, Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 7 dalis yra dviprasmiška ir neaiški. Vadovaudamasi lingvistiniu teisės aiš‑
kinimu, atsakovas teigė, kad Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 punkto (2013 m.
lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija) formuluotė reiškia, jog norminio pobū‑
džio vietos savivaldybės tarybos sprendimų projektai gali būti pateikti svarstyti ir vėliau
nei 24 valandos iki tarybos posėdžio pradžios, nes jie yra susiję su elgesio taisyklėmis,
kurių galiojimas ar negaliojimas gali turėti esminės reikšmės teisiniams santykiams, to‑
dėl tokio pobūdžio sprendimai turėtų būti priimami operatyviai, netaikant 24 valan‑
dų termino. Priimant Sprendimus Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 buvo laikomasi Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 9 punkte įtvirtinto savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant
viešuosius savivaldybės reikalus principo: Sprendimo Nr. T‑8 projektas buvo viešai pa‑
skelbtas 2015 m. sausio 22 d., Sprendimo Nr. T‑10 sprendimo projektas – 2015 m. sau‑
sio 26 d. Klausimai dėl šių sprendimų priėmimo į Tarybos 2015 m. sausio 29 d. posė‑
džio darbotvarkę nebuvo įtraukti, nes šio posėdžio darbotvarkė buvo sudaryta 2015 m.
sausio 20 d., t. y. iki paskelbiant nurodytų sprendimų projektus. Taryba, vadovaudamasi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose Nr. A146‑451/2009,
Nr. A575‑868/2010 pateiktais aiškinimais, teigė, kad Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 ren‑
gimo ir priėmimo procedūrų galimi pažeidimai buvo neesminiai ir nežymūs, neturė‑
ję jokios įtakos šių aktų pagrįstumui ir teisėtumui. Teismo posėdžiuose Tarybos atstovė
papildomai paaiškino, kad pagal Zarasų rajono savivaldybės tarybos reglamente įtvirtin‑
tas bendras taisykles, sprendimų projektai turi būti parengti likus 10 dienų iki Tarybos
posėdžio pradžios. Tarybos atstovė pripažino, kad Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 pro‑
jektai buvo parengti pavėluotai, tačiau pažymėjo, kad savivaldybės dokumentų valdymo
sistemoje šių sprendimų projektai buvo įregistruoti ir viešai paskelbti daugiau kaip prieš
24 valandas.
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II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 10 d. sprendi‑
mu pripažino, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimai
Nr. T‑8 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės
gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono savi‑
valdybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės žemės nuo‑
mos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
7 punktui (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija), ir laikė juos panai‑
kintais. Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą nusprendė paskelbti Teisės aktų registre,
Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Zarasų rajono vietiniame leidinyje
„Zarasų kraštas“.
Ištyręs bylos įrodymus, teismas nustatė, kad Zarasų rajono savivaldybės meras
2015 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. P‑3 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 44-ojo
posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės“ sušaukė Tarybos posėdį 2015 m. sausio 29 d. 10 val.
ir sudarė šio posėdžio darbotvarkę. Vyriausybės atstovas pareiškime nurodė, kad Tarybos
2015 m. sausio 29 d. 10 val. posėdis buvo sušauktas Mero 2014 m. gruodžio 19 d. po‑
tvarkiu Nr. P‑3, ir pateikė šį potvarkį. Įvertinęs Zarasų rajono savivaldybės interneto
tinklalapyje (http://www.zarasai.lt) skelbiamus duomenis apie Tarybos posėdžius ir jų
darbotvarkes, Tarybos komitetų posėdžius ir juose svarstomus klausimus, Teisės aktų
registre viešai paskelbtus Tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. priimtus sprendimus, teismas
priėjo prie išvadų, kad 2015 m. sausio 29 d. 10 val. Tarybos posėdis, kuriame priim‑
ti Sprendimai Nr. T‑8 ir Nr. T‑10, buvo sušauktas Mero 2015 m. sausio 20 d. potvarkiu
Nr. P‑3. Meras šiuo potvarkiu į Tarybos 44-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukė 5 svarsto‑
mus klausimus, tarp kurių Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajo‑
no savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas ir Zarasų rajono savi‑
valdybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T‑27 patvirtinto Valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 37, 38 ir
66 punktų pakeitimas nebuvo numatyti. Tarybos 2015 m. sausio 29 d. posėdžio proto‑
kolo Nr. T1‑44 duomenimis, minėti klausimai į šio posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti
Tarybos nario, atstovavusio Socialdemokratų frakciją, pasiūlymu. Taryba 2015 m. sausio
29 d. posėdyje sprendimu Nr. T‑8 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirti‑
no Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyvento‑
jams teikimo tvarkos aprašą, o sprendimu Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tary‑
bos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio
administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
naujai išdėstė Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savi‑
valdybėje tvarkos aprašo 37, 38 ir 66 punktus bei 71.5 punktą pripažino netekusiu galios.
Teismas pažymėjo, kad savivaldybės tarybos posėdžių organizavimą reguliuo‑
jančios taisyklės įtvirtintos Vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo
Nr. X‑1722 redakcija) 13 straipsnyje. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 da‑
lis (2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII‑967 redakcija) nustato, kad kitus savivaldy‑
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bės tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai
jo nėra, – mero pavaduotojas. Šio straipsnio 5 dalis (2014 m. birželio 26 d. įstatymo
Nr. XII‑967 redakcija) nustato, kad savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausi‑
mus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai,
tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos
direktorius; savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių regla‑
mento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai; pateikti sprendimų projektai yra
registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po
registracijos paskelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje. Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 6 dalis (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 ir 2014 m. birželio
26 d. įstatymo Nr. XII‑967 redakcijos) nustato, kad savivaldybės tarybos posėdžio dar‑
botvarkę sudaro meras; ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki savivaldybės tarybos po‑
sėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo
įtraukti į posėdžio darbotvarkę; <...> savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė ne vė‑
liau kaip prieš 3 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės
interneto tinklalapyje.
Teismas nustatė, kad šioms Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms neprieštarau‑
jančios Tarybos posėdžių organizavimą reguliuojančios taisyklės buvo įtvirtintos ir iki
2015 m. balandžio 10 d. galiojusiame Zarasų rajono savivaldybės tarybos reglamente (to‑
liau – ir Reglamentas), patvirtintame Zarasų rajono tarybos 2011 m. gegužės 26 d. spren‑
dimu Nr. T- 45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtini‑
mo“ (žr. http://www.zarasai.lt/tarybos-veiklos-reglamentas_139). Reglamento 17 punktas
nustatė, kad Tarybos posėdžiai organizuojami vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu
ir šiuo reglamentu. Reglamento 26 punktas nurodė, kad Taryba posėdžiuose svarsto tik
į darbotvarkę įtrauktus sprendimų projektus. Reglamento 27 punkte buvo nustatyta, kad
Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas arba
įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys, ne vėliau kaip prieš 4 dar‑
bo dienas iki Tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų
projektais meras įtraukia juos į posėdžio darbotvarkę; jei meras svarstytinų klausimų į
posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia savivaldybės
Taryba. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis (2013 m. lapkričio 21 d. įstaty‑
mo Nr. XII‑610 redakcija) nurodo, kad savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali
būti papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos
ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų pro‑
jektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios; ši nuostata ne‑
taikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu;
ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi
teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos
tvarka. Reglamento 28 punkte buvo įtvirtinta taisyklė, nustatanti, kad Tarybos posėdžio
darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frak‑
cijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų
projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios; ekstremalių
įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti
savivaldybės Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.
Teismas, išanalizavęs pirmiau nurodytų Vietos savivaldos įstatymo ir Reglamento
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nuostatų turinį, priėjo prie išvadų, kad pagal bendrą taisyklę, Taryba posėdžiuose galėjo
svarstyti tik tuos klausimus, dėl kurių Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendi‑
mų projektai ir kurie Reglamento nustatyta tvarka yra įregistruoti ir paskelbti savivaldy‑
bės interneto tinklalapyje; Tarybos posėdžių darbotvarkę sudarantis Meras svarstytinus
klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais privalo įtraukti į posėdžio darbo‑
tvarkę. Įstatymų leidėjas, Vietos savivaldos įstatyme numatęs tam tikrus atvejus, kai vie‑
tos savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista, nustatė iš‑
imtį, įsakmiai nustatančią, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje numatyta
nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų
pateikimu. Teismas, aiškindamasis Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje įtvir‑
tintos įstatymų leidėjo valios turinį, atsižvelgė į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komiteto (pagrindinio komiteto) 2011 m. lapkričio 16 d. išva‑
dą Nr. 113-P‑31 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio pa‑
keitimo įstatymo projekto Nr. XIP‑3522(2)“ bei nustatė, kad Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 7 dalies pakeitimas ir jos išdėstymas nauja redakcija buvo grindžiamas ar‑
gumentais, jog kartais savivaldybių tarybų posėdžiuose yra piktnaudžiaujama teise klau‑
simus svarstyti skubiai. Todėl siekiant užtikrinti kuo didesnį savivaldybių tarybų veiklos
skaidrumą, sudaryti palankias sąlygas savivaldybės gyventojams veiksmingai dalyvau‑
ti vietos valdžios sprendimų priėmime ir pareikšti nuomonę dėl svarstomų spendimų
projektų, buvo tikslinga patobulinti Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalį, joje
įtvirtinant nuostatą, apribojančią galimybę savivaldybės tarybai teikti svarstyti norminio
pobūdžio sprendimų projektus, kurie įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki po‑
sėdžio pradžios. Lietuvos Respublikos Seimui 2013 m. lapkričio 21 d. priėmus Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymą Nr. XII‑610, Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje buvo įtvirtin‑
tas Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (pagrindi‑
nio komiteto) 2011 m. lapkričio 16 d. išvadoje Nr. 113-P‑31 suformuluotas pasiūlymas.
Teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, konstatavo, kad vietos savivaldybės tary‑
bai norminio pobūdžio sprendimų projektai svarstyti gali būti pateikiami tik vadovau‑
jantis bendromis taisyklėmis, nustatytomis Vietos savivaldos įstatymo normose, tarp jų
ir 13 straipsnio 4, 5 dalyse (2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII‑967 redakcija) bei
6 dalyje (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 ir 2014 m. birželio 26 d. įstatymo
Nr. XII‑967 redakcijos). Šių bendrųjų taisyklių privalėjo laikytis Meras, 2015 m. sausio
20 d. potvarkiu Nr. P‑3 šaukdamas Tarybos 44-ąjį posėdį bei sudarydamas šio posėdžio
darbotvarkę.
Iš Tarybos pateiktų duomenų teismas nustatė, kad Zarasų rajono savivaldybės
administracijos Paramos skyrius 2015 m. sausio 15 d. raštu Nr. (35.6)G2‑34 kreipėsi į
Tarybą su prašymu patvirtinti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų
rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašą, o Zarasų rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyrius 2015 m. sausio 21 d. raštu Nr. (20.31)-F2‑18 – dėl Zarasų
rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės
žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pa‑
tvirtinimo“ pakeitimo. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Informacinių techno‑
logijų tarnybos 2015 m. rugsėjo 21 d. rašto Nr. (14.12)IS‑29 ir jo priedų, Zarasų rajono
savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. rašto Nr. (6.63)127
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KS‑77 ir Dokumentų valdymo sistemos duomenys patvirtina, kad Sprendimo Nr. T‑8
projektas buvo įregistruotas 2015 m. sausio 22 d. ir Zarasų rajono savivaldybės interneto
tinklalapyje paskelbtas 2015 m. sausio 22 d. 15 val. 39 min., o Sprendimo Nr. T‑10 pro‑
jektas įregistruotas 2015 m. sausio 26 d. ir Zarasų rajono savivaldybės interneto tinkla‑
lapyje paskelbtas 2015 m. sausio 26 d. 15 val. 31 min. Zarasų rajono savivaldybės inter‑
neto svetainės duomenimis, apie Tarybos 44-ąjį posėdį ir jo darbotvarkę buvo paskelbta
2015 m. sausio 21 d. 11 val. 05 min.
Teismas, atsižvelgęs į nurodytas faktines aplinkybes, priėjo prie išvadų, kad
Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 projektai buvo įregistruoti po to, kai Meras 2015 m. sau‑
sio 20 d. priėmė potvarkį Nr. P‑3 sušaukti Tarybos 44-ąjį posėdį ir sudarė šio posėdžio
darbotvarkę, taip pat po to, kai apie šį Tarybos posėdį buvo viešai paskelbta Zarasų ra‑
jono savivaldybės interneto tinklalapyje. Įstatymų leidėjas Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 7 dalyje nustatė, kad šioje dalyje įtvirtinta nuostata, susijusi su tarybos po‑
sėdžio darbotvarkės papildymu ir pakeitimu, netaikoma siūlymams, susijusiems su nor‑
minio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu. Vyriausybės atstovas teigė, kad Tarybos
2015 m. sausio 29 d. posėdyje priimti Sprendimai Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 atitinka visus nor‑
minio teisės akto požymius, todėl yra norminiai teisės aktai. Teismas pažymėjo, kad tokią
pareiškėjo poziciją paneigiančių argumentų Taryba nepateikė, priešingai, atsakovas atsi‑
liepime ir jo atstovė teismo posėdyje pripažino, jog nurodyti sprendimai yra norminiai
teisės aktai.
Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalis norminį aktą apibrėžia
kaip teisės aktą, nustatantį elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asme‑
nų grupei. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje pateiktą
apibrėžimą, norminiu teisės aktu laikomas įstatymas, administracinis ar kitas teisės ak‑
tas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjek‑
tų grupei. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas teisės aktų pobū‑
dį apibrėžiančiose teisės normose įtvirtintas nuostatas, yra pažymėjęs, kad norminiu
administraciniu aktu pripažįstamas aktas, kurį priėmė viešojo administravimo subjek‑
tas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus, t. y. praktiškai įgyvendinantis vykdo‑
mąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas; toks aktas turi įtvirtinti priva‑
lomas elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei;
akte yra išdėstytos bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatos, apjungiančios tipinėmis,
rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius teisinius santykius; aktas yra nukreip‑
tas į ateitį ir skirtas taikyti daug kartų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2003 m. kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5‑63/2003, 2007 m. vasa‑
rio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1‑1/2007, 2010 m. balandžio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444‑1406/2010, 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administra‑
cinėje byloje Nr. AS492‑725/2011, 2012 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520‑2270/2012).
Teismas, vadovaudamasis nurodytu teisiniu reguliavimu, atsižvelgęs į šį regu‑
liavimą nustatančių teisės normų aiškinimą bei įvertinęs Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos apraše ir
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvar‑
kos apraše įtvirtintų teisės normų abstraktų pobūdį, jų taikymą individualiais požymiais
neapibūdintų asmenų ratui, tai, kad šie teisės aktai nukreipti į ateitį ir skirti taikyti daug
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kartų, konstatavo, kad Sprendimas Nr. T‑8, kuriuo patvirtintas Piniginės socialinės para‑
mos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas,
ir Sprendimas Nr. T‑10, kuriuo patvirtinti Valstybinės žemės nuomos mokesčio adminis‑
travimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimai, yra norminio pobūdžio
teisės aktai. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas nusprendė, kad Taryba 2015 m.
sausio 29 d. posėdyje Sprendimus Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 priėmė pažeisdama Vietos savival‑
dos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakci‑
ja) numatytas norminio akto priėmimo procedūras.
Apibendrindamas teismas konstatavo, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. sausio 29 d. Sprendimas Nr. T‑8 ir Sprendimas Nr. T‑10 prieštarauja Vietos sa‑
vivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610
redakcija) įtvirtintai imperatyviai nuostatai, nustatančiai, kad šioje dalyje įtvirtinta
nuostata, jog savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista
savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posė‑
dyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau
kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios, netaikoma siūlymams, susijusiems su nor‑
minio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu. Administracinių bylų teisenos įstatymo
116 straipsnio 1 dalis nustato, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas
panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas įsi‑
teisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies)
pripažinimo neteisėtu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs aiš‑
kinimą, kad nuodytos teisinės pasekmės kyla nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės
teisinės galios teisės aktams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis administra‑
cinis aktas. Todėl tais atvejais, kai yra keliamas klausimas dėl norminio administracinio
akto atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to
paties teisės akto nuostatoms, norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinė‑
jantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą
vienai aukštesnės teisinės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio admi‑
nistracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d. sprendimas adminis‑
tracinėje byloje Nr. I1‑4/2005, 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I1‑2/2006, 2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444‑6/2009,
2012 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I552‑23/2012). Teismas,
vadovaudamasis nurodyta teismų praktika, konstatavęs, kad Tarybos 2015 m. sausio
29 d. Sprendimas Nr. T‑8 ir Sprendimas Nr. T‑10 prieštarauja Vietos savivaldos įstaty‑
mo 13 straipsnio 7 dalyje (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija) įtvir‑
tintoms imperatyvioms nuostatoms, reguliuojančioms norminio pobūdžio sprendimų
projektų pateikimą, konstatavo, kad nėra būtina tirti šių Vyriausybės atstovo ginčijamų
sprendimų atitiktį kitoms įstatymų nuostatoms. Dėl šios priežasties teismas nepasisakė
dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 atitikties Vietos savival‑
dos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X‑1722 redak‑
cija) ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams (2009 m. birželio
11 d. įstatymo XI‑283 redakcija). Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad administracinio teis‑
mo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu
ir jo panaikinimo visais atvejais skelbiamas Teisės aktų registre. Teismo sprendime taip
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pat gali būti nurodytas spaudos leidinys, kuriame turi būti paskelbtas teismo sprendimas
(ABTĮ 117 straipsnio 1 dalis (2012 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. XI‑2315 redakcija).
III.
Atsakovas Zarasų rajono savivaldybės taryba (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame
skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio
10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos aps‑
krityje pareiškimą atmesti.
Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad teismas, teisingai nustatęs fakti‑
nes aplinkybes, priimdamas sprendimą priėjo prie neteisingų išvadų. Apeliantas mano, kad
šiuo atveju yra svarbus norminių sprendimų projektų įregistravimo ir viešo paskelbimo lai‑
kas. Teismas nustatė, kad Sprendimo Nr. T‑8 projektas buvo įregistruotas 2015 m. sausio
22 d. ir Zarasų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje paskelbtas 2015 m. sausio 22 d.
15 val. 39 min., o Sprendimo Nr. T‑10 projektas įregistruotas 2015 m. sausio 26 d. ir Zarasų
rajono savivaldybės interneto tinklalapyje paskelbtas 2015 m. sausio 26 d. 15 val. 31 min.
Tarybos posėdis įvyko 2015 m. sausio 29 d. Apeliantui kelia abejones, ar vien ta aplinkybė,
kad Tarybos 2015 m. sausio 29 d. posėdžio darbotvarkė buvo papildyta norminių spren‑
dimų projektais, yra pagrindas pripažinti sprendimus prieštaraujančiais Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 7 daliai, jeigu Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nu‑
statyta ir įstatymų leidėjo tikslas buvo apriboti galimybę savivaldybės tarybai teikti svarstyti
norminio pobūdžio sprendimų projektus, kurie įregistruoti vėliau kaip prieš 24 valandas iki
posėdžio pradžios. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad jis buvo pateikęs teismui savival‑
dybės tarybos komitetų posėdžių protokolus, bet teismas šių rašytinių įrodymų nevertino
ir dėl jų sprendime nepasisakė. Pateikti komitetų protokolai įrodo, jog komitetai svarstė ir
galėjo pasisakyti dėl norminių sprendimų projektų, kaip ir vietos gyventojai, kuriems, pa‑
skelbus norminių sprendimų projektus viešai, buvo sudarytos galimybės dėl jų pasisakyti.
Teismas nenurodė, kokios Vietos savivaldos įstatymo nuostatos ar principai buvo pažeisti
šaukiant Tarybos 44-ąjį posėdį bei sudarant šio posėdžio darbotvarkę, kadangi Sprendimų
Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 projektai buvo viešai paskelbti, svarstyti komitetuose ir nebuvo suvaržy‑
tos gyventojų teisės pasisakyti dėl skundžiamų sprendimų projektų, šiuos sprendimų pro‑
jektus, įregistruotus ne vėliau kaip prieš 24 valandas, o gerokai anksčiau, pasiūlė įtraukti
frakcija. Remdamasis nurodytais argumentais, apeliantas mano, kad teismas formaliai įver‑
tino faktines aplinkybes, neatsižvelgė į tai, kad įstatymų leidėjo valia ir siekis, nustatytas
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje, nebuvo pažeistas.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje su atsakovo apeliaciniu skun‑
du nesutinka ir prašo jį atmesti bei palikti Panevėžio apygardos administracinio teismo
2015 m. lapkričio 10 d. sprendimą nepakeistą.
Pareiškėjas sutinka su Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendime pa‑
teiktu teisės aktų aiškinimu ir taikymu bei pažymi, kad Lietuvos Respublikos vietos savi‑
valdos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 re‑
dakcija) nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų
projektų pateikimu. Byloje nustatyta, kad Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 projektai nebuvo
įtraukti į Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. posėdžio darbotvarkę,
tačiau šie sprendimai minėtame 2015 m. sausio 29 d. posėdyje buvo priimti, tuo pažei‑
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džiant Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies imperatyvią nuostatą. Apeliacinio
skundo teiginiai apie Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 vėlesnį įregistravimą, paskelbimą sa‑
vivaldybės interneto tinklapyje, svarstymą komitetuose neturi jokios prasmės, nes visa tai
nesudarė pagrindo įtraukti į posėdžio darbotvarkę klausimą dėl šių norminių aktų spren‑
dimų projektų svarstymo ir jų priėmimo.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje kreipėsi
į administracinį teismą vykdydamas Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu
(toliau – ir SAPĮ) numatytą savivaldybių administracinės priežiūros funkciją prižiūrėti,
ar savivaldybės (šiuo atveju Zarasų rajono savivaldybės taryba) laikosi Konstitucijos ir
įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus (SAPĮ 2 str. 1 d.).
Pareiškėjas prašė teismo ištirti, ar Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sau‑
sio 29 d. sprendimas Nr. T‑8 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų
rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir sprendimas
Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27
„Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybė‑
je tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos sa‑
vivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X‑1722 re‑
dakcija) ir 13 straipsnio 7 punktui (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija)
bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams
(2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI‑283 redakcija). Pareiškėjas taip pat prašė pripažinus,
kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimai Nr. T‑8 ir Nr. T‑10
prieštarauja įstatymams, laikyti juos panaikintais.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą dėl Tarybos
sprendimų Nr. T‑8 ir T‑10 teisėtumo prieš tai pasinaudojęs Savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnyje suteiktais įgaliojimais šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka reikalauti, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti,
o Vyriausybės sprendimai įvykdyti (SAPĮ 4 str. 1 d. 2 p.); siūlyti, kad neteisėti savival‑
dybės administravimo subjektų teisės aktai šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka būtų panaikinti arba pakeisti (SAPĮ 4 str. 1 d. 3 p.). SAPĮ 4 straipsnyje taip pat
įtvirtintas Vyriausybės atstovo įgaliojimas – kai savivaldybės administravimo subjektai
nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar
vykdyti Vyriausybės sprendimą, kreiptis į teismą (SAPĮ 4 str. 1 d. 4 p.).
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnyje, nustatančiame
Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarką, nurodyta, kad Vyriausybės atstovas,
nustatęs, jog priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų, moty‑
vuotu teikimu pasiūlo atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui svarstyti tei‑
sės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Vyriausybės atstovo teikimą kolegialus savi‑
valdybės administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau
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kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai – per savaitę nuo teiki‑
mo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per
10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (SAPĮ 5 str. 1 d. 1 p.).
Byloje nustatyta, kad Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje 2015 m. vasario 9 d.
teikimu Nr. 10‑33(1.16) Zarasų rajono savivaldybės tarybai (teikimo kopija adresuota sa‑
vivaldybės merui) motyvuotai išdėstė, kad priimant Tarybos sprendimus Nr. T‑8 ir T‑10
buvo pažeista Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nustatyta norminių teisės
aktų priėmimo procedūra, todėl pasiūlė Zarasų rajono savivaldybės tarybai artimiausia‑
me Tarybos posėdyje svarstyti Tarybos sprendimų Nr. T‑8 ir T‑10 panaikinimo klausi‑
mą ir apie priimtą sprendimą informuoti per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos (SAPĮ
5 str. 1 d. 1 p.). Į Vyriausybės atstovo teikimą atsakė Zarasų rajono savivaldybės meras
2015 m. kovo 5 d. raštu Nr. (6‑21)3‑394, pareikšdamas, kad priimant Tarybos sprendimus
Nr. T‑8 ir T‑10, Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis nebuvo pažeista ir naikin‑
ti šiuos sprendimus nėra teisinio pagrindo. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
6 dalį savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Zarasų rajono savivaldy‑
bės mero 2015 m. kovo 5 d. raštu Nr. (6‑21)3‑394 pateiktas atsakymas į Vyriausybės atsto‑
vo teikimą vertintinas kaip subjekto, kuriam suteikti įgaliojimai sudaryti Tarybos posėdžio
darbotvarkę, atsisakymas įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę Vyriausybės
atstovo 2015 m. vasario 9 d. teikimo Nr. 10‑33(1.16) svarstymą. Tokiu būdu Vyriausybės
atstovo teikimas nebuvo perduotas svarstyti Sprendimus Nr. T‑8 ir T‑10 priėmusiam ko‑
legialiam subjektui – Tarybai. Ši situacija Vyriausybės atstovui buvo pakankamas pagrin‑
das traktuoti, kad savivaldybės administravimo subjektai atsisako įgyvendinti įstatymą.
Pareiškėjui tai buvo pagrindas pasinaudoti teise kreiptis į teismą dėl Tarybos sprendimų
Nr. T‑8 ir T‑10, kurie yra norminiai teisės aktai, teisėtumo ištyrimo.
Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Tarybos sprendimai Nr. T‑8 ir T‑10
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 daliai (2013 m. lapkričio 21 d.
įstatymas Nr. XII‑610).
Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia ar‑
gumentais, kad teismas Tarybos sprendimų Nr. T‑8 ir T‑10 priėmimo procedūrą pagal
Vietos savivaldos įstatymą įvertino netinkamai. Apelianto nuomone, šių norminių teisės
aktų priėmimo procedūra neprieštaravo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 daliai.
Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad Tarybos sprendimų
Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 teisėtumo patikra buvo atlikta vien tik šių norminių teisės aktų priė‑
mimo pagrindinių procedūrų ir taisyklių laikymosi aspektu. Iš Vyriausybės atstovo pa‑
reiškimo Panevėžio apygardos administraciniam teismui matyti, kad esminis klausimas,
kurį kėlė pareiškėjas – Tarybos sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 atitiktis Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 7 daliai. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta viena iš savivaldybės ta‑
rybos posėdžių esminių procedūrų ir taisyklių, nustatanti sąlygas, kurių privalu laikytis
pasiūlius papildyti ar pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Teisėjų kolegija pažymi, kad
teismui pripažinus, jog teisės aktas (tiek norminis teisės aktas, tiek individualus) buvo
priimtas pažeidžiant įstatymų nustatytas esmines procedūras ir taisykles, vien dėl šios
priežasties toks aktas teismo turi būti panaikintas kaip neteisėtas. Pirmosios instanci‑
jos teismas, nustatęs, kad Tarybos sprendimai Nr. T‑8 ir T‑10 prieštarauja Vietos savi‑
valdos įstatymo 13 straipsnio 7 daliai, nes buvo priimti pažeidžiant įstatymu nustatytas
norminių teisės aktų įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę taisykles, iš esmės pagrįs‑
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tai konstatavo, kad nėra būtina atskirai pasisakyti dėl šių norminių teisės aktų atitikties
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir 3 straipsnio 1 punktams.
Bylai aktualios redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje
(2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija) nustatyta, kad savivaldybės ta‑
rybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendi‑
mu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu,
jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki
posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio
sprendimų projektų pateikimu. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtin‑
tus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir
siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Iki 2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610
redakcijos galiojusioje Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nebuvo antraja‑
me sakinyje įtvirtintos nuostatos.
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo
Nr. XII‑610 redakcija) teisinė konstrukcija yra tokia, kad pirmajame sakinyje yra įtvir‑
tinta bendroji taisyklė, kuri nustato sąlygas, kurių turi būti laikomasi siūlant papildyti ar
pakeisti patvirtintą savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę klausimais, kurie nėra su‑
siję su Tarybos įgaliojimais priimti norminio pobūdžio sprendimus: 1) pasiūlymus gali
pateikti tik šioje įstatymo normoje nurodyti subjektai (komitetai, komisijos, frakcijos ar
1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių); 2) darbotvarkė pagal šių subjektų pasiūlymus
gali būti papildyta ar pakeista tik tuo atveju, jei projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš
24 valandas iki posėdžio pradžios.
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies antrajame ir trečiajame sakiny‑
je įtvirtintos išimtys, kurių turi būti laikomasi pateikiant savivaldybės tarybai nagrinėti
klausimus dėl norminių teisės aktų priėmimo, taip pat dėl ekstremalių įvykių, atitinkan‑
čių Vyriausybės patvirtintus kriterijus. Nagrinėjamu atveju yra aktuali šios įstatymo nor‑
mos antrajame sakinyje įtvirtinta išimtis.
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies antrajame sakinyje „Ši nuostata ne‑
taikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu“
expressis verbis įtvirtinta išimtis iš šio straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintos bendrosios tai‑
syklės, reiškianti, kad minėta bendroji taisyklė negali būti taikoma, kai pasiūlymai pakeisti
ar papildyti patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę susiję su norminio pobūdžio spren‑
dimų projektų pateikimu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į įstatymų lei‑
dėjo valios pakeisti Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalį įtvirtinant joje nuostatą,
apribojančią galimybę teikti savivaldybės tarybai svarstyti norminio pobūdžio sprendimų
projektus, kurie įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios (2013 m.
lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija) tikslą – užtikrinti kuo didesnį savivaldy‑
bių tarybų veiklos skaidrumą, sudaryti palankias sąlygas savivaldybės gyventojams veiks‑
mingai dalyvauti vietos valdžios sprendimų priėmime ir pareikšti nuomonę dėl svarstomų
spendimų projektų. Pažymėtina, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. įstatymu Nr. XII‑2636 Vietos
savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis buvo pakeista taip, jog nagrinėjamam ginčui aktu‑
alios įstatymo redakcijos (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija) Vietos sa‑
vivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis (jos antrasis sakinys) buvo išdėstyta nauja redakcija
paliekant nepakeistą nagrinėjamam ginčui aktualią išimtį ir išplečiant šios išimties taikymą
siūlymams pakeisti patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę kai kuriais kitais klausimais
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(mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir šiame įsta‑
tyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu; siūlymams, susijusiems su ne‑
pasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės administracijos direk‑
toriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės
komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu). Nors nagrinėja‑
mam ginčui 2016 m. rugsėjo 27 d. įstatymo Nr. XII‑2636 redakcija nėra aktuali, tačiau pa‑
brėžtina, kad įstatymų leidėjas teisėkūros procese expressis verbis apibrėžė kokiais klausi‑
mais yra ribojami siūlymai pakeisti ar papildyti patvirtintą savivaldybės tarybos posėdžio
darbotvarkę to paties straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nustatė, kad norminio pobū‑
džio sprendimų projektai svarstyti vietos savivaldybės tarybos posėdyje ginčui aktualiu
laikotarpiu, kai buvo priimtas Zarasų rajono savivaldybės tarybos mero 2015 m. sausio
20 d. potvarkis Nr. P‑3 sušaukti savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. posėdį, taip
pat kai šiame posėdyje buvo priimti Tarybos sprendimai Nr. T‑8 ir T‑10, galėjo būti pa‑
teiki Tarybos posėdžiui vadovaujantis bendromis taisyklėmis, nustatytomis Vietos savi‑
valdos įstatymo normose, tarp jų ir 13 straipsnio 4, 5 dalyse (2014 m. birželio 26 d. įsta‑
tymo Nr. XII‑967 redakcija) bei 6 dalyje (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 ir
2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII‑967 redakcijos).
Bylai aktualios redakcijos Vietos savivaldos įstatymo redakcijos 13 straipsnio 5 da‑
lis nustatė, kad 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 posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka
yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami regla‑
mento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskel‑
biami savivaldybės interneto svetainėje. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalis
nustatė, kad savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip
prieš 4 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su
įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jeigu
meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbo‑
tvarkę sprendžia savivaldybės taryba reglamente nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos
posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posė‑
džio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Ginčui aktualiu laikotarpiu, kai Zarasų savivaldybės meras priėmė 2015 m. sau‑
sio 20 d. potvarkį Nr. P‑30 sušaukti 2015 m. sausio 29 d. 10 val. Tarybos posėdį ir pa‑
tvirtino šio posėdžio darbotvarkę, į kurią nebuvo įtraukti klausimai, kuriais šiame
posėdyje Taryba pagal pateiktus siūlymus priėmė sprendimus Nr. T‑8 ir Nr. T‑10, ga‑
liojo Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T‑45
patvirtintas Tarybos veiklos reglamentas (pakeistas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu
Nr. T‑200, 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T‑234, 2013 m. gruodžio 20 d. spren‑
dimu Nr. T‑212, 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T‑58, 2014 m. liepos 18 d. sprendi‑
mu Nr. T‑139). Pažymėtina, kad nors Tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T‑45
patvirtintas Reglamentas buvo ne kartą keičiamas po to, kai įsigaliojo Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 7 dalies pakeitimas (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610
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redakcija), tačiau Reglamento 28 punkte liko tos pačios nuostatos, kurios galiojo iki
minėtos redakcijos įstatymu atlikto Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies
(2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 redakcija) pakeitimo. Zarasų rajono savi‑
valdybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T‑45 patvirtintas Tarybos veiklos
reglamentas pripažintas netekusiu galios Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
kovo 17 d. Nr. T‑16 sprendimu patvirtinus naują Zarasų rajono savivaldybės tarybos vei‑
klos reglamentą. Į šios redakcijos Reglamento 34 punktą pažodžiui buvo perkeltos Vietos
savivaldos įstatymo 15 straipsnio 7 dalies nuostatos (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo
Nr. XII‑610 redakcija). Tai patvirtina, kad ginčui aktualios redakcijos Reglamentas nebu‑
vo suderintas su Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi.
Teismas nustatė, kad į Zarasų savivaldybės mero 2015 m. sausio 20 d. potvarkį
Nr. P‑30, kuriuo buvo sušauktas 2015 m. sausio 29 d. 10 val. Tarybos posėdis, ir kuriuo
buvo patvirtinta šio Tarybos posėdžio darbotvarkė, klausimai, kuriais Taryba priėmė nor‑
minius teisės aktus (sprendimus Nr. T‑8 ir Nr. T‑10), nebuvo įtraukti. Šie klausimai frak‑
cijos siūlymu buvo įtraukti į patvirtintą Tarybos posėdžio darbotvarkę, neatsižvelgus į siū‑
lomų įtraukti į darbotvarkę klausimų specifiką, kad pateiktais projektais siūloma pakeisti
norminius teisės aktus ir tokių siūlymų įtraukimui yra taikoma Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 7 dalyje (jos antrajame sakinyje, 2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610
redakcija) įtvirtinta išimtis. Apelianto akcentuojamas faktines aplinkybes, kad Sprendimų
Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 projektai buvo įregistruoti ir paskelbti savivaldybės tinklalapyje iki
Tarybos 2015 m. sausio 29 d. posėdžio, teismas, priešingai nei teigia apeliantas, įvertino tin‑
kamai taikydamas materialinės teisės normas. Teismas iš pateiktų įrodymų teisingai nusta‑
tė, kad Sprendimų Nr. T‑8 ir Nr. T‑10 projektai buvo įregistruoti ir paskelbti savivaldybės
interneto svetainėje vėliau nei Zarasų savivaldybės mero 2015 m. sausio 20 d. potvarkiu
Nr. P‑30 patvirtinta 2015 m. sausio 29 d. Tarybos posėdžio darbotvarkė.
Vietos savivaldos įstatyme yra įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais grindžiama
vietos savivalda, tarp jų veiklos skaidrumo principo, reiškiančio, kad savivaldybės instituci‑
jų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama
savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus,
kas ir kodėl daroma (10 punktas); bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų intere‑
sų derinimo (8 punktas); savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldy‑
bės reikalaus (9 punktas) ir kt. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 11 ir 12 dalių
nuostatas, savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri, išskyrus atvejus, kai savivaldybės tary‑
ba nusprendžia svarstyti uždarame posėdyje klausimus, susijusius su valstybės, tarnybos ar
komercine paslaptimi. Minėta, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalį,
savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė yra paskelbiama viešai. Papildant savivaldybės
tarybos posėdžio darbotvarkę klausimais, kurie nebuvo įtraukti į tarybos posėdžio darbo‑
tvarkę, varžoma suinteresuotų asmenų teisė dalyvauti atviruose Tarybos posėdžiuose, pa‑
žeidžiamas savivaldybės veiklos skaidrumo principas. Ypač tai svarbu, kai priimami normi‑
niai teisės aktai, kurie paprastai skirti visai atitinkamos savivaldybės bendruomenei.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad savival‑
dybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savaran‑
kiškai. Savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuo‑
se apibrėžtą kompetenciją principas įtvirtintas ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
2 punkte.
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo pažy‑
mėta, kad savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstaty‑
mų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai, tačiau Konstitucijos 120 straips‑
nio 2 dalies norma, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama
nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savaran‑
kiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (žr.
Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimus).
Administracinių teismų praktikoje taip pat ne kartą pabrėžta, kad savivaldybių
veikimo laisvės ir savarankiškumo principas savivaldos institucijų veikloje negali būti su‑
absoliutintas, juo negali būti pateisinamas vietos savivaldos institucijoms įstatymais pri‑
skirtų funkcijų neatlikimas ar įstatymų reikalavimų nesilaikymas. Vietos savivaldos ins‑
titucijų veikloje turi būti paisoma visų Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių
vietos savivaldos principų, tarp jų Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 punkte įtvir‑
tinto 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.
Pirmosios instancijos teismo išvados, kad Tarybos Sprendimai Nr. T‑8 ir Nr. T‑10
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 punktui yra iš esmės teisingos, ta‑
čiau turi būti papildytos pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nu‑
rodant, kad minėti norminiai teisės aktai prieštarauja minėtai įstatymo normai pagal šių
norminių teisės aktų priėmimo tvarką.
Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti atsakovo apeliacinį
skundą ir naikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 10 d.
sprendimą nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (re‑
dakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Zarasų rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimą
palikti nepakeistą, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:
„Pripažinti, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendi‑
mai Nr. T‑8 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savival‑
dybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. T‑10 „Dėl Zarasų rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T‑27 „Dėl Valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirti‑
nimo“ pakeitimo“ pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savi‑
valdos įstatymo 13 straipsnio 7 daliai (2013 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XII‑610 re‑
dakcija), ir laikyti juos panaikintais“.
Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre, Zarasų rajono savivaldybės
interneto svetainėje ir Zarasų rajono vietiniame leidinyje „Zarasų kraštas“.
Nutartis neskundžiama.
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2.1. Dėl prašymo teismui pateikimo termino savivaldybės tarybos nario įgaliojimų
netekimo procedūroje
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybės tary‑
ba, 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 (19 punktas).
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 ta‑
rybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą, oficia‑
laus pateikimo savivaldybės tarybos nariams momentu (22 punktas).
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas teisinis reguliavimas suponuoja ne tik sa‑
vivaldybės tarybos nario pareigą dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų
posėdžiuose, bet įpareigoja savivaldybės tarybos narį, vykdant savo pareigas, veikti są‑
žiningai, rūpestingai ir apdairiai, domėtis tiek savivaldybės tarybos, tiek visų savivaldy‑
bės tarybos komitetų bei komisijų veikla bei sužinojus apie faktus, kurie būtų pagrindas
pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą, be nepagrįsto atidė‑
liojimo imtis veiksmų, jog būtų išspręstas tokių asmenų atsakomybės klausimas. Taigi
tuomet, kai informacija apie faktus, kuriais savivaldybės taryba grindžia savo prašymą
teismui dėl išvados teikimo, tampa vieša ir prieinama savivaldybės tarybos nariams, lai‑
koma, kad nuo šio momento paaiškėjo Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje
nustatyti pagrindai (26 punktas).
Administracinė byla Nr. eI‑16‑442/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑66‑3‑00011‑2017‑0
Procesinio sprendimo kategorijos: 40; 53.1; 58.3

NUTARTIS
2017 m. birželio 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Arūno Dirvono, Ramūno Gadliausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmi‑
ninkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant Druskininkų savivaldybės tarybos atstovams Gražutei Kuneikienei,
Linui Urmanavičiui, Renaldui Viščiniui, advokatui Pranui Makauskui,
atsakovui Karoliui Kakliui, jo atstovui advokatui Arnui Uleckui,
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viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
Druskininkų savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės
tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vie‑
tos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Druskininkų savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos
narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savi‑
valdos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
2. Prašyme pateikti išvadą pareiškėjas nurodė ir teismo posėdyje atstovai paaiški‑
no, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys neatvyko į Druskininkų
savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (toliau – ir Kontrolės komitetas) posėdžius, taip
sutrikdydamas Kontrolės komiteto darbą, kadangi į posėdį nesusirinkus narių daugu‑
mai, jis negalėjo vykdyti pavestų funkcijų. Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – ir
Taryba) 2017 m. vasario 28 d. posėdžio metu, svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto
2016 metų veiklos programos ataskaitos, paaiškėjo, kad 2015 m. gruodžio 30 d. spren‑
dimu Nr. T1‑148 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto“ sudaryto
Kontrolės komiteto sušauktų posėdžių metu, nuo jo sudarymo momento iki 2017 m. va‑
sario 28 d., buvo neįmanoma priimti jokių sprendimų.
3. Tarybos narys Karolis Kaklys prisiekdamas patvirtino, kad jis, kaip Tarybos na‑
rys, 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. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
(toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) komitetams yra suteikti įgaliojimai rengti klausi‑
mus savivaldybės tarybos posėdžiams taip pat sprendimų projektus per kuriuos komite‑
tai įgyvendina sprendimų priėmimo iniciatyvos teisę, savivaldybės tarybos veikla tarp sa‑
vivaldybės 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. Vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsniu, Kontrolės komitetai yra privalomi sudaryti visose savi‑
valdybėse, per nustatytą laiką jų nesudarius, pagal Lietuvos Respublikos laikino tiesiogi‑
nio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punktą savivaldybės
teritorijoje gali būti laikinai įvedamas tiesioginis valdymas. Kontrolės komiteto svarba
vietos savivaldos veikloje komiteto narius įpareigoja vykdyti įgaliojimus šioje srityje ypač
atsakingai, todėl ir tarybos nario atsisakymas dalyvauti komitetų posėdžiuose vertinamas
kaip ne bet koks įgaliojimų (pareigų) nevykdymas, o kaip šiurkštus įstatyme numatytų
įgaliojimų nevykdymas.
4. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punkte yra įtvirtinta savivaldybės ta‑
rybos nario pareiga dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose. Druskininkų sa‑
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vivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio nedalyvavimas nei viename Kontrolės komiteto
posėdyje vertintinas kaip neveikimas, t. y. atsisakymas vykdyti Vietos savivaldos įstatyme
nustatytas tarybos nario pareigas. Šis neveikimas buvo atliktas tyčia, kadangi Tarybos na‑
rys suvokė savo veiksmų pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti
įstatymuose numatyti padariniai, ir jų norėjo. Tai plačiąja prasme vertintina kaip atsisa‑
kymas dalyvauti ne tik Kontrolės komiteto veikloje, bet ir savivaldybės tarybos veikloje.
Dėl to Kontrolės komitetas neįgyvendino jam Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio
4 dalimi pavestų funkcijų.
5. Prašyme taip pat pažymėta, kad įgaliojimų netekimo procedūros metu Taryboje
svarstant teikimo pradėti procedūrą klausimą bei komisijai svarstant išvadą Karolis
Kaklys buvo visiškai pasyvus, neginčijo prieš jį pradėtos įgaliojimų netekimo procedūros,
todėl yra pagrindo manyti, kad jog Karolis Kaklys savivaldybės tarybos nario mandato
netekimu nėra suinteresuotas.
6. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punktas reikalauja iš tarybos nario
vykdyti jam įstatymu suteiktus įgaliojimus, kuriuos tarybos narys įgyvendina per įstaty‑
me nurodytas pareigas; priesaikoje įtvirtintas sąžine paremtas pažadas vykdyti įstatymus.
Viena iš priesaikos dalių reikalauja iš tarybos nario sąžiningai atlikti visas savivaldybės
tarybos nario pareigas ir visos įstatyme nustatytos pareigos vienodai svarbios tarybos
nario veikloje, todėl bet kokios pareigos nevykdymas suponuoja priesaikos sulaužymą.
Tyčia tarybos nario neveikime yra nesuderinama su tarybos nario priesaikoje nurodytu
sąžiningu veikimu, o įstatymo šiurkštus pažeidimas negali būti vertinamas kaip savaran‑
kiškas pažeidimas, kuris nesusijęs su priesaikos tekstu.
7. Tarybos narys Karolis Kaklys, nedalyvaudamas Kontrolės komiteto posėdžiuo‑
se, tyčia nevykdė jam suteiktų Kontrolės komiteto nario įgaliojimų, todėl yra pagrindas
konstatuoti, kad tarybos narys sulaužė priesaiką ir nevykdė Vietos savivaldos įstatymo
23 straipsnio 3 punkte jam nustatytų įgaliojimų.
II.
8. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo posėdyje, gautas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio atsiliepi‑
mas, kuriame prašoma bylą nutraukti, o teismui nusprendus bylą nagrinėti iš esmės – pa‑
teikti išvadą, jog Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys nesulaužė prie‑
saikos ir vykdė jam įstatymuose numatytus įgaliojimus.
9. Atsiliepime atsakovas nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad Druskininkų sa‑
vivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1‑148 Kontrolės komitetas
buvo sudarytas neteisėtai, inter alia pažeidžiant Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio
3 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog Kontrolės komiteto pirmininku skiriamas tarybos mažu‑
mos (opozicijos) pasiūlytas kandidatas. Dėl to nusprendė nedalyvauti Kontrolės komi‑
teto 2016 m. sausio 22 d., 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m. balandžio 22 d. posėdžiuose,
tokiu būdu pasinaudodamas teise reikšti politinį protestą dėl Druskininkų savivaldybės
tarybos daugumos ir jos 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
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nariais jie paskirti Seimo statuto nustatyta tvarka, posėdžiuose, t. y. obstrukcija kaip po‑
litinio protesto rūšis ir parlamentinės veiklos metodas, siekiant sutrukdyti priimti ma‑
žumai nepageidaujamą nutarimą, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją tam tikrose
situacijose gali būti vertinama kaip gana svarbi priežastis nedalyvauti juose, jei toks ne‑
dalyvavimas nėra nuolatinis (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. spalio
5 d. nutarimas). Atsiliepime Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys pa‑
žymėjo, kad kitų komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose aktyviai dalyvauja, vykdo
savo pareigas ir nedalyvavimas savivaldybės veikloje nėra sisteminis.
10. Taip pat atsiliepime pažymima, kad prašymas pateikti išvadą buvo pateiktas
teismui nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, todėl byla nutrauktina
vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
Administracinių bylų teisenos įstatymas) 120 straipsnio 2 dalies 3 punktu. Teikimas pra‑
dėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo pro‑
cedūrą buvo pateiktas praleidus Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nusta‑
tytą vieno mėnesio terminą ir prašymą teismui Druskininkų savivaldybės taryba pateikė
praleidusi Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą 6 mėnesių termi‑
ną. Taip pat, pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalį prieš teikiant prašymą
teismui turėjo būti sudaryta komisija teikime pateiktiems faktams ištirti, kuri sudaroma
iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo. Šiuo atveju Druskininkų sa‑
vivaldybės taryba sudarė tokią komisiją 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1‑74, tačiau
į jos sudėtį nebuvo įtraukti Druskininkų savivaldybės tarybos mažumoje (opozicijoje)
esančių Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir mišrios frakcijos deleguoti atstovai. Šios
aplinkybės patvirtina, kad Druskininkų savivaldybės taryba į Lietuvos vyriausiąjį admi‑
nistracinį teismą kreipėsi nesilaikydama Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
11. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo
pateiktas prašymas pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis
Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose
nustatytų įgaliojimų.
12. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį, savivaldybės tarybos nario įga‑
liojimų netekimo procedūra pradedama ne mažesnės kaip 1/3 savivaldybės tarybos na‑
rių grupės teikimu. Gavusi tokį teikimą, savivaldybės taryba priima sprendimą sudaryti
komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti iš‑
vadą. Pagal šio straipsnio 7 ir 8 dalis, savivaldybės taryba gali priimti sprendimą kreip‑
tis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados pateikimo apsvarsčiusi minėtą
specialiai sudarytos komisijos išvadą. Šios Vietos savivaldos įstatymo nuostatos suponuo‑
ja tai, kad spręsdamas dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnyje nuro‑
dytos išvados teikimo, teismas tyrimo ribas nustato atsižvelgdamas į savivaldybės tary‑
bos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir Vietos savivaldos
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įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą (Lietuvos vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 17 d. išvada administra‑
cinėje byloje Nr. I‑17‑438/2016). Taigi šiuose savivaldybės tarybos nario įgaliojimų ne‑
tekimo procedūros metu priimtuose aktuose (komisijos išvadoje ir savivaldybės tarybos
sprendime kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą) nenurodytų savivaldybės
tarybos nario veiksmų (neveikimo) suderinamumas su jo pareigomis negali būti tiriamas
teisme nagrinėjant administracinę bylą. Taip pat pažymėtina, kad savivaldybės tarybos
sprendime kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą turi būti nurodyti fakti‑
niai ir teisiniai pagrindai, kuriais grindžiamas prašymas pateikti išvadą dėl to, ar savival‑
dybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir nevykdė
jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
13. Druskininkų savivaldybės tarybos teismui pateiktame prašyme nurodyta, kad
Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys galbūt sulaužė priesaiką ir nevyk‑
dė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, neatvyk‑
damas į Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžius. Druskininkų
savivaldybės tarybos komisijos teikime pateiktiems faktams ištirti pateikta 2017 m. ba‑
landžio 20 d. išvada grindžiama tuo, kad savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys neda‑
lyvavo Kontrolės komiteto posėdžiuose, kurie turėjo vykti 2016 m. sausio 22 d., 2016 m.
sausio 28 d. ir 2016 m. balandžio 22 d. Taigi, nagrinėjamoje byloje gali būti tiriamas
Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio neatvykimo į Kontrolės komite‑
to posėdžius, kurie turėjo vykti 2016 m. sausio 22 d., 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m.
balandžio 22 d., suderinamumas su savivaldybės tarybos nario priesaika bei įstatymuose
nustatytais įgaliojimais ir byloje nevertinamas Druskininkų savivaldybės tarybos nario
Karolio Kaklio neatvykimas į kitus Kontrolės komiteto posėdžius, kurį teismo posėdžio
metu nurodė Druskininkų savivaldybės tarybos atstovai.
IV.
14. Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriima nagrinėti prašymo pateikti išva‑
dą, jeigu prašymas paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos.
Nustačius šią aplinkybę, išvada dėl savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos na‑
rio – mero priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų vykdymo nėra teikiama, todėl nagrinėja‑
moje byloje pirmiausiai turi būti įvertinama, ar prašymas teismui buvo pateiktas laikantis
Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, be kita ko, nepraleidus Vietos savivaldos
įstatymo 251 straipsnyje nustatytų terminų.
15. Druskininkų savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu
Nr. T1‑148 sudarė Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą, vienu iš ketu‑
rių jo nariu paskirdama tarybos narį Karolį Kaklį (I t., b. l. 28).
16. Kontrolės komiteto pirmininkė, 2016 m. sausio 19 d. suderinusi su
Druskininkų savivaldybės meru, patvirtino Kontrolės komiteto 2016 m. sausio 22 d.
posėdžio darbotvarkę; 2016 m. sausio 22 d. suderinus su Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotoju, patvirtino Kontrolės komiteto 2016 m. sausio 28 d. posėdžio darbo‑
tvarkę; 2016 m. balandžio 18 d. suderinus su Druskininkų savivaldybės meru, patvirti‑
no Kontrolės komiteto 2016 m. balandžio 22 d. posėdžio darbotvarkę (I t., b. l. 63–65).
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Byloje nėra ginčo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys į šiuos
Kontrolės komiteto posėdžius neatvyko ir šie posėdžiai neįvyko.
17. Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupė 2017 m. kovo 24 d. teikimu sa‑
vivaldybės tarybai inicijavo savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio įgaliojimų neteki‑
mo procedūrą (I t., b. l. 12–13).
18. Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1‑74
sudarė komisiją teikime pateiktiems faktams ištirti ir pateikti išvadą dėl tarybos na‑
rio Karolio Kaklio veiksmų (I t., b. l. 17). Sudarytoji komisija 2017 m. balandžio 20 d.
pateikė Druskininkų savivaldybės tarybai išvadą (I t., b. l. 21–27), kurioje nurodė, kad
savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys šiurkščiai pažeidė Vietos savivaldos įstatymo
23 straipsnio 3 punktą, taip sulaužydamas priesaiką ir pažeisdamas Vietos savivaldos
įstatymą. Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1‑88
pritarė kreipimuisi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados pateikimo
(I t., b. l. 1–8) ir 2017 m. gegužės 3 d. tarybos atstovas elektroninių ryšių priemonėmis
savivaldybės tarybos prašymą pateikė teismui.
19. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad 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.
20. Sprendžiant klausimą, ar savivaldybės taryba, pateikdama prašymą teismui, ne‑
praleido Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nustatyto termino yra svarbu
nustatyti šio termino eigos pradžią.
21. Kaip jau buvo minėta, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 2 dalyje nu‑
statyta, jog teikti savivaldybės tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario ar savival‑
dybės 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 ne‑
tekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: jis sulaužė priesaiką; jis
nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
22. Teisėjų kolegijos nuomone, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 daly‑
je nurodytas šio straipsnio 3 dalyje įtvirtintų pagrindų paaiškėjimo momentas neturė‑
tų būti nustatinėjamas remiantis vien tik formaliais kriterijais, t. y. minėtų pagrindų pa‑
aiškėjimas 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.
23. Savivaldybės taryba yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri susideda
iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų –
savivaldybės tarybos narių (Vietos savivaldos įstatymo 11 str. 1 ir 2 d.).
24. Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės ta‑
rybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės ta‑
rybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, savivaldybės tarybos narių frakcijos ir
grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės meras ir
savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais pri‑
ima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Savivaldybės tarybos veikla tarp savi‑
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valdybės tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat tarybos nariams
bendraujant su rinkėjais (Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 1 ir 3 d.).
25. Savivaldybės tarybos narys privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuo‑
se; dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose (Vietos savivaldos įstatymo
23 straipsnio 1 ir 3 punktai). Savivaldybės tarybos nario priesaika įpareigoja savivaldybės
tarybos narį vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti vi‑
sas savivaldybės tarybos nario pareigas (Vietos savivaldos įstatymo 22 str. 2 d.).
26. Nurodytas teisinis reguliavimas suponuoja ne tik savivaldybės tarybos nario
pareigą dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, bet įpareigoja
savivaldybės tarybos narį, vykdant savo pareigas, veikti sąžiningai, rūpestingai ir apdai‑
riai, domėtis tiek savivaldybės tarybos, tiek visų savivaldybės tarybos komitetų bei ko‑
misijų veikla bei sužinojus apie faktus, kurie būtų pagrindas pradėti savivaldybės tarybos
nario įgaliojimų netekimo procedūrą, be nepagrįsto atidėliojimo imtis veiksmų, jog būtų
išspręstas tokių asmenų atsakomybės klausimas. Taigi tuomet, kai informacija apie fak‑
tus, kuriais savivaldybės taryba grindžia savo prašymą teismui dėl išvados teikimo, tampa
vieša ir prieinama savivaldybės tarybos nariams, laikoma, kad nuo šio momento paaiškė‑
jo Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatyti pagrindai.
27. Druskininkų savivaldybės taryba nagrinėjamoje byloje paaiškėjimo momentą
sieja su formaliu pranešimu savivaldybės tarybos posėdyje. Prašyme nurodoma, kad apie
Karolio Kaklio neveikimą savivaldybės tarybai paaiškėjo tik 2017 m. vasario 28 d., savi‑
valdybės tarybos posėdžio metu svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto 2016 metų
veiklos programos ataskaitos.
28. Nagrinėjamu atveju Druskininkų savivaldybės taryba prašymą grindžia tuo,
kad Karolis Kaklys neatvyko į Kontrolės komiteto posėdžius, kurie turėjo vykti 2016 m.
sausio 22 d., 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m. balandžio 22 d. Nustatant šių aplinkybių pa‑
aiškėjimo momentą atsižvelgtina į tai, kad savivaldybės tarybos komitetų veikla yra ne‑
atsiejama nuo pačios savivaldybės tarybos veiklos. Darbas komitetuose yra viena iš savi‑
valdybės tarybos narių veiklos formų, garantuojančių darnų atstovaujamosios institucijos
funkcijų įgyvendinimą. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi,
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. Analogiška nuostata įtvir‑
tinta ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1‑115
patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 36 punkte. Kontrolės
komitetas sudaromas iš savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių
grupių deleguotų atstovų (Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 2 d.) ir jam priskirta vykdy‑
ti su savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ir savivaldy‑
bės tarybos veiklos priežiūra susijusias funkcijas (Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d.).
Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo pateikto Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1‑148 (I t., b. l. 28) matyti, kad į Kontrolės komitetą įeina
Druskininkų savivaldybės tarybos narys ir mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, ku‑
ris ne tik privalo vykdyti jam priskirtus savivaldybės tarybos nario įgaliojimus, bet ir yra
atsakingas pagal savivaldybės mero pavaduotojo kompetenciją už tinkamą savivaldybės
tarybos veiklos organizavimą.
29. Šiame kontekste yra nepagrįsta Druskininkų savivaldybės tarybos pozicija, kad
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apie Karolio Kaklio neveikimą paaiškėjo tik 2017 m. vasario 28 d. savivaldybės tarybos
posėdžio metu svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos
ataskaitos. Kaip buvo minėta, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1‑88 Druskininkų
savivaldybės taryba pritarė kreipimuisi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl iš‑
vados pateikimo (I t., b. l. 1–8) ir prašymas teismui elektroninių ryšių priemonėmis buvo
pateiktas 2017 m. gegužės 3 d. Iki nagrinėjamo prašymo teismui pateikimo nuo pirmo‑
jo posėdžio, kurio praleidimu grindžiamas prašymas (2016 m. sausio 22 d.), praėjo 15
mėnesių, nuo paskutiniojo (2016 m. balandžio 22 d.) – 12 mėnesių. Nustatytų faktinių
aplinkybių visuma patvirtina, kad Druskininkų savivaldybės tarybos nariams iki 2017 m.
vasario 28 d. posėdžio buvo prieinama informacija apie prašyme nurodomą savivaldybės
tarybos nario Karolio Kaklio neveikimą (Kontrolės komiteto posėdžių nelankymą), ku‑
rią, veikdami pagal rūpestingo ir apdairaus elgesio standartus, Druskininkų savivaldybės
tarybos nariai turėjo galimybę sužinoti. Taigi pagrindai, kuriais grindžiamas prašymas,
jog Karolis Kaklys nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų, paaiškėjo anksčiau negu 6
mėnesiai iki prašymo teismui pateikimo, todėl Druskininkų savivaldybės taryba pralei‑
do Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą pateikti prašymą
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, taip pažeisdama Vietos savivaldos įsta‑
tyme nustatytą tokių prašymų padavimo tvarką.
30. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad analogiškos teisės aiškinimo tai‑
syklės taikytinos skaičiuojant ir terminą, įtvirtintą Vietos savivaldos įstatymo 251 straips‑
nio 4 dalyje, kurioje numatyta, kad teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario įgalioji‑
mų 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.
Savivaldybės tarybos narių grupei praleidus teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario
įgaliojimų netekimo procedūrą Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nusta‑
tytą vieno mėnesio terminą, savivaldybės taryba negali pradėti savivaldybės tarybos na‑
rio įgaliojimų netekimo procedūros, t. y. atlikti veiksmų, numatytų Vietos savivaldos įsta‑
tymo 251 straipsnio 6 dalyje (priimti sprendimo sudaryti komisiją pateiktiems faktams
ištirti ir nustatyti terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą).
31. Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalies 3 punkte nu‑
statyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriima nagrinėti prašymo
pateikti išvadą, jeigu prašymas paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nusta‑
tytos tvarkos. Tai, kad Druskininkų savivaldybės taryba pateikė prašymą teismui pra‑
leidusi Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą, reiškia, kad
prašymas teismui buvo paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvar‑
kos, todėl jis yra nenagrinėtinas teisme. Pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas terminas yra naikinamasis, todėl jis negali būti atnau‑
jintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka. Kadangi
nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos pateiktas prašymas yra nena‑
grinėtinas teisme, tokį prašymą atsisakytina priimti vadovaujantis Administracinių bylų
teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalies 3 punktu, o, jeigu prašymas buvo priimtas, pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktą byla nutraukiama kaip
nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.
32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija, prieina prie išvados,
kad Druskininkų savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teis‑
144

Bylos dėl prašymų pateikti išvadą

mą su prašymu pateikti išvadą nesilaikydama Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvar‑
kos, todėl byla pagal Druskininkų savivaldybės prašymą pateikti išvadą, ar Druskininkų
savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, nu‑
trauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p.).
33. Byloje taip pat gautas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio
prašymas priteisti iš Druskininkų savivaldybės tarybos patirtas atstovavimo išlaidas.
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 7 dalimi, nagrinėjant
bylas dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, sa‑
vivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, su‑
laužė priesaiką ir (ar) nevykdė jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų, proceso šalių turė‑
tos išlaidos neatlyginamos, todėl prašymas priteisti iš Druskininkų savivaldybės tarybos
patirtas teismo išlaidas netenkinamas.
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 Druskininkų savivaldybės tarybos prašymą
pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė prie‑
saiką ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstaty‑
muose nustatytų įgaliojimų.
Nutartis neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės
viešojo administravimo srityje
3.1. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties
3.1.1. Dėl užsieniečio išvykimo iš Europos Sąjungos periodo vertinimo
Kadangi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
106 straipsnio 1 dalies 6 punkte, skirtingai nei, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 104 straipsnio 5 dalyje (2012 m. birželio 30 d. įstaty‑
mo Nr. XI‑2189 redakcija), nėra nustatyta, kad ilgesnis nei 6 mėnesių išvykimo iš Lietuvos
Respublikos laikotarpis gali susidaryti tam tikru laikotarpiu, jis (laikotarpis) turi būti ne‑
pertraukiamas, t. y. jeigu išvykstama iš Lietuvos Respublikos gyventi ilgesniam kaip 6 mė‑
nesių laikotarpiui iš eilės, išskyrus atvejus, kai nebuvimas Lietuvos Respublikoje yra susijęs
su svarbiomis priežastimis (pavyzdžiui, dėl nėštumo, sunkios ligos, mokymosi).
Administracinė byla Nr. A‑3456‑624/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑03531‑2016‑4
Procesinio sprendimo kategorija 8.2.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gegužės 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei‑
sėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos
Urmonaitės-Maculevičienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo C. N. C. (C. N. C.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos admi‑
nistracinio teismo 2017 m. sausio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiš‑
kėjo C. N. C. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vi‑
daus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas Nigerijos Federacinės Respublikos pilietis C. N. C. (toliau – ir
pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–9) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsa‑
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kovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minis‑
terijos (toliau – ir atsakovas, Migracijos departamentas) 2016 m. rugpjūčio 18 d. spren‑
dimą Nr. (15/4‑1)5I‑4(00004) „Dėl teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ir Sąjungos
piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės, išduotos Nigerijos
Federacinės Respublikos piliečiui C. N. C., panaikinimo“.
Pareiškėjas nurodė, kad, priešingai nei teigia atsakovas, jis negyvena ir nedirba
Norvegijos Karalystėje, tačiau jis iki šiol turi verslą minėtoje šalyje. Dėl vykdomo vers‑
lo jis retkarčiais nuvažiuoja į Norvegiją. Pareiškėjas neturi gyvenamosios vietos minė‑
toje šalyje, nors pripažįsta, jog dar iki tol, kol susipažino su savo vaiko motina, su ku‑
ria yra sudaryta bažnytinė santuoka Nigerijoje, jis tam tikrą laiką gyveno Norvegijoje,
tačiau, gimus sūnui J. C. (J. C.), pareiškėjas nusprendė kartu su savo gyvenimo drauge
persikelti gyventi į Lietuvą. Pažymėjo, kad verslo tikslais jis buvo nuvykęs į Norvegiją,
tačiau dėl jam neaiškių priežasčių pareigūnai išsiuntė jį atgal į Lietuvą. Pareiškėjo įsiti‑
kinimu, jis nepadarė nieko neteisėto, todėl toks Norvegijos pareigūnų sprendimas jį nu‑
stebino. Pareiškėjas taip pat pabrėžė, jog jo gyvenamoji vieta adresu (duomenys neskelb‑
tini), Vilniuje, išdeklaruota jo uošvienės iniciatyva. Apie tokį savo sprendimą uošvienė
net neinformavo pareiškėjo. Atkreipė dėmesį, jog uošvienė priėmė tokį spendimą po to,
kai pareiškėjas su savo vaiko motina nusprendė gyventi atskirai nuo jos šeimos ir todėl
išsinuomojo butą. Pareiškėjas pripažįsta, kad padarė klaidą ir dėl nežinojimo laiku nepra‑
nešė atsakovui apie tai, kad jis yra išdeklaruotas iš gyvenamosios patalpos minėtu adresu
bei kad 2016 m. vasario mėn. laikinai gyveno kitu adresu Vilniuje. Be to, pareiškėjas pa‑
aiškino, kad 2016 m. jis tris kartus buvo išvykęs į Nigeriją slaugyti savo sergančios moti‑
nos, todėl negalėjo laiku pateikti atsakymo ir atvykti į apklausas, tačiau neatvykimo prie‑
žastys yra svarbios. Pareiškėjo teigimu, jam dažnai lankantis Nigerijoje, jo vaiko motinos
giminaičiai pateikė atsakovui klaidingą informaciją apie tai, kad jis neva išvyko gyventi į
Nigerijos Federacinę Respubliką. Pareiškėjo nuomone, Migracijos departamentas nepa‑
grįstai sprendė, kad pareiškėjas negyvena Lietuvos Respublikoje ilgesnį nei 6 mėnesių lai‑
kotarpį, kadangi, gavęs leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jis nė karto nebu‑
vo išvykęs iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, jo apsilankymas Norvegijoje
buvo trumpalaikis, o ilgesnis buvimas savo kilmės šalyje slaugant artimą giminaitį – mo‑
tiną, buvo būtina ir yra svarbi priežastis, paaiškinanti jo elgesį. Pareiškėjas negyvena ir
negyveno kitose Europos valstybėse ir nepiktnaudžiauja leidimo laikinai gyventi teikia‑
mais keliavimo pranašumais.
Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime (b. l. 19–21) prašė teismo pareiš‑
kėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas vadovavosi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės pa‑
dėties“ (toliau – ir Įstatymas) 106 straipsnio 1 dalies 6 punktu. Paaiškino, kad ginčijamas
sprendimas buvo priimtas atlikus patikrinimą ir įvertinus Norvegijos Karalystės kom‑
petentingų institucijų pateiktą informaciją, kad pareiškėjas buvo išsiųstas iš Norvegijos,
jam draudžiama atvykti į Norvegiją iki 2021 m. balandžio 13 d., o į centrinę Šengeno
informacinę sistemą įtrauktas perspėjimas dėl pareiškėjo neįsileidimo į Šengeno erdvę
iki 2019 m. balandžio 14 d. Taip pat buvo įvertinta Norvegijos Karalystės pranešta per‑
spėjimo Šengeno informacinėje sistemoje priežastis – pareiškėjas daugiau nei 1 metus ir
5 mėnesius nelegaliai gyveno ir dirbo Norvegijoje. Atlikus patikrinimą paskutinėje pa‑
reiškėjo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), Vilniuje), pareiškė‑
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jas nerastas. Bute gyvenanti M. S. paaiškino, kad pareiškėjas išvyko gyventi į Nigeriją. Be
to, gyventojų registro duomenimis, pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija adresu
(duomenys neskelbtini), Vilniuje, panaikinta patalpos savininko prašymu 2016 m. va‑
sario 18 d. Atsakovas pažymėjo, jog siekė bendradarbiauti ir sudaryti sąlygas pareiškė‑
jui pateikti paaiškinimus ar dokumentus, informavo pareiškėją apie būtinybę atvykti į
Migracijos valdybą apklausai, tačiau iki ginčijamo sprendimo priėmimo dienos pareiškė‑
jas į Migracijos valdybą neatvyko ar kitaip nesusisiekė. Kvietimas pareiškėjui buvo išsiųs‑
tas pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu. Migracijos departamentas nurodė, jog įvertinęs
surinktus duomenis padarė išvadą, kad pareiškėjas buvo išvykęs iš Lietuvos Respublikos
gyventi ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o aplinkybių, kad pareiškėjo nebuvimas
Lietuvos Respublikoje yra susijęs su svarbiomis priežastimis, nenustatyta. Atsakovas pa‑
brėžė, jog pareiškėjas nepateikė jokių jo teiginius apie verslą Norvegijoje patvirtinančių
dokumentų, be to, šie skundo teiginiai prieštarauja Norvegijos Karalystės kompetentin‑
gų institucijų pateiktai informacijai. Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių dokumentų, pa‑
tvirtinančių gyvenimo Lietuvos Respublikoje faktą – nenurodė, nei kur gyveno ar dir‑
bo Lietuvos Respublikoje (pagal „Sodros“ duomenis pareiškėjas Lietuvos Respublikoje
nedirbo) ir pan. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas nepateikė ir teiginius apie sergančios
motinos lankymą patvirtinančių įrodymų, be to, nenurodė, kada ir kokiems laikotar‑
piams buvo išvykęs. Atsakovo teigimu, iki ginčijamo sprendimo priėmimo buvo ak‑
tyviai siekiama apklausti pareiškėją, suteikti jam galimybę pateikti paaiškinimus. Nuo
kvietimo išsiuntimo iki ginčijamo sprendimo priėmimo praėjo daugiau nei mėnuo.
Atkreipė dėmesį, kad ginčijamas sprendimas neužkerta kelio pareiškėjui kreiptis dėl lei‑
dimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka (pvz., šeimos
susijungimo pagrindu).
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 23 d. sprendimu pa‑
reiškėjo C. N. C. skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 107–111).
Teismas nustatė, kad pareiškėjui Įstatymo 101 straipsnio 2 dalies pagrindu buvo
išduota Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė, galiojanti
iki 2019 m. rugsėjo 22 d. Atsakovas 2016 m. rugsėjo 18 d. priėmė skundžiamą sprendi‑
mą Nr. (15/4‑1)5I‑4(0004), kuriuo pareiškėjui panaikino teisę laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje ir pareiškėjui išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gy‑
venti šalyje kortelę. Sprendimas priimtas vadovaujantis Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies
6 punktu ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išda‑
vimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams,
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos
25 d. įsakymu Nr. 1V‑290 (toliau – ir Aprašas), 83.1 punktu.
Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, atsakovas Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies
6 punkte nurodytą aplinkybę konstatavo, atsižvelgdamas į Norvegijos Karalystės pateiktą
informaciją, į tai, kad pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija Lietuvos Respublikoje
panaikinta 2016 m. vasario 18 d., bei į tai, kad pareiškėjas nurodytu laiku neatvyko į
Migracijos valdybą.
Teismas pažymėjo, kad Norvegijos Karalystės pateikta informacija apie tai, kad
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pareiškėjas nelegaliai gyveno Norvegijoje bent 1 metus ir 5 mėn., nesant duomenų, apie
kokį laikotarpį kalbama, negali vienareikšmiškai sudaryti pagrindą konstatuoti, jog pa‑
reiškėjas ne Lietuvoje, o Norvegijoje gyveno būtent 1 metus ir 5 mėn., skaičiuojant at‑
gal nuo Norvegijos Karalystės sprendimo išsiųsti pareiškėją iš šalies priėmimo datos
(2016 m. balandžio 14 d.). Tai, kad pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija Lietuvoje
2016 m. vasario 18 d. buvo panaikinta, nesant duomenų apie pareiškėjo deklaruotą iš‑
vykimą, taip pat nesudaro pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad pareiškėjas nuo 2016 m.
vasario 18 d. faktiškai nebegyveno Lietuvoje. Tačiau aplinkybę, kad pareiškėjas ilgesniam
nei 6 mėn. laikotarpiui buvo išvykęs iš Lietuvos, patvirtina paties pareiškėjo ir jo sugy‑
ventinės teismo posėdžio metu pateikti paaiškinimai. Atkreiptas dėmesys, kad tiek pa‑
reiškėjas, tiek jo sugyventinė I. P. nurodė, kad pareiškėjas iš Lietuvos į Nigeriją išvyko
2016 m. vasario mėn. Pareiškėjas į Lietuvą buvo trumpam sugrįžęs 2016 m. balandžio
mėn., tačiau tą patį mėnesį vėl išvyko į Nigeriją. Į Lietuvą pareiškėjas iš Nigerijos po mi‑
nėto išvykimo sugrįžo tik 2016 m. rugpjūčio mėn. Kaip matyti iš pareiškėjo pase esančių
spaudų bei Lietuvos Respublikos sienos kirtimo duomenų, pareiškėjas išvyko į Nigeriją
2016 m. vasario 7 d. ir į Lietuvą sugrįžo 2016 m. balandžio 13 d., tuomet 2016 m. balan‑
džio 15 d. vėl išvyko į Nigeriją ir į Europos Sąjungos teritoriją sugrįžo tik 2016 m. rugpjū‑
čio 28 d. Minėti duomenys patvirtina, kad, kaip nurodė atsakovas skundžiamame spren‑
dime, pareiškėjas iš Lietuvos buvo išvykęs ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.
Nors pareiškėjas teigia, kad jo nebuvimas Lietuvos Respublikoje yra susijęs su
svarbia priežastimi – jo motinos liga, tačiau šiems teiginiams pagrįsti jis nei teismui, nei
atsakovui nepateikė jokių įrodymų. Atkreiptas dėmesys į Aprašo 81 punkto nuostatą.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašyme išduoti ar pakeisti Sąjungos piliečio šeimos na‑
rio leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu
migracijos tarnyba buvo išsiuntusi pareiškėjui kvietimą atvykti į apklausą. Kadangi kvie‑
timas buvo išsiųstas elektroniniu paštu, laikyta, kad pareiškėjas jį turėjo gauti net ir nebū‑
damas Lietuvos Respublikoje, tačiau pareiškėjas jokio atsakymo į minėtą kvietimą nepa‑
teikė, nenurodė jokių pateisinimų neatvykimo priežasčių. Taigi pareiškėjo teiginiai apie
svarbias išvykimo iš Lietuvos priežastis vertintini kritiškai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daryta išvada, kad Migracijos departamentas, va‑
dovaudamasis Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pagrįstai panaikino pareiškėjui
teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pareiškėjui išduotą Sąjungos piliečio šei‑
mos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę, todėl pareiškėjo skundas atmetamas
kaip nepagrįstas.
III.
Pareiškėjas C. N. C. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2017 m. sausio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pa‑
reiškėjo skundą tenkinti (b. l. 114–116).
Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo,
jog Norvegijos Karalystės pateikta informacija apie tai, kad pareiškėjas nelegaliai gyve‑
no Norvegijoje bent 1 metus ir 5 mėn., nesant duomenų, apie kokį laikotarpį kalbama,
negali vienareikšmiškai sudaryti pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas ne Lietuvoje, o
Norvegijoje gyveno būtent 1 metus ir 5 mėn. Ir tai, kad pareiškėjo gyvenamosios vietos
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deklaracija Lietuvoje 2016 m. vasario 18 d. buvo panaikinta, nesant duomenų apie pareiš‑
kėjo deklaruotą išvykimą, taip pat nesudaro pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad pareiš‑
kėjas nuo 2016 m. vasario 18 d. faktiškai negyvena Lietuvoje.
Akcentuoja, jog, priešingai nei teigia atsakovas, pareiškėjas negyvena ir nedirba
Norvegijos Karalystėje, tačiau jis iki šiol turi verslą šioje šalyje. Pareiškėjo gyvenamo‑
ji vieta adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje, išdeklaruota jo uošvienės iniciatyva.
Pareiškėjas per 2016 metus tris kartus buvo išvykęs į Nigeriją slaugyti savo sergančią mo‑
tiną. Pareiškėjas į Nigeriją buvo nuvykęs vasario, balandžio ir rugpjūčio mėnesiais, todėl
gavęs kvietimus atvykti į apklausą jis negalėjo laiku pateikti atsakymo bei atvykti pasi‑
aiškinti. Tvirtina, kad šiuo atveju teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas negyvena
Lietuvos Respublikoje ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį nepagrįstai, kadangi gavus leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, pareiškėjas nei karto nebuvo išvykęs iš Lietuvos
ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, o jo apsilankymas Norvegijoje buvo trumpalaikis,
o ilgesnis buvimas savo kilmės šalyje slaugant artimą giminaitį – motiną, buvo būtinas ir
yra svarbi priežastis paaiškinanti jo elgesį.
Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti
apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.
Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas išsamiai ir objekty‑
viai išnagrinėjus visus byloje pateiktus duomenis, padarius nustatytomis aplinkybėmis
pagrįstas išvadas ir pakankamai nuosekliai išdėsčius, kuriais įrodymais teismo išvados
yra grindžiamos, tinkamai išaiškinus ir pritaikius teisės aktų nuostatas.
Teigia, kad apeliacinio skundo paaiškinimai dėl pareiškėjo išregistravimo iš buto
(duomenys neskelbtini), Vilniuje, ginčui teisinės reikšmės neturi. Byloje esantys įrody‑
mai (tarp jų – pareiškėjo paaiškinimai) patvirtina, kad šiuo adresu pareiškėjas negyvena
nuo 2016 m. balandžio mėn., o ir iki tol, kaip nurodė pats pareiškėjas, 2016 m. vasario –
balandžio mėnesiais pareiškėjas faktiškai buvo išvykęs iš Lietuvos.
Pažymi, kad pareiškėjas nei Migracijos departamentui, nei teismui nepateikė įro‑
dymų teiginiams dėl to, kad jam teko dažnai lankytis Nigerijoje slaugyti savo sergančią
motiną, pagrįsti. Migracijos departamento nuomone, pareiškėjo teiginiai dėl išvykimo iš
Lietuvos Respublikos priežasčių, įvertinus Norvegijos kompetentingų institucijų pateiktą
informaciją ir kitus byloje esančius duomenis, vertintini kritiškai.
Pažymi, kad iki ginčijamo sprendimo priėmimo buvo aktyviai siekiama apklausti
pareiškėją, suteikti jam galimybę pateikti paaiškinimus.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo
Nr. (15/4‑1)5I‑4(00004) „Dėl teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ir Sąjungos pilie‑
čio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės, išduotos Nigerijos Federacinės
Respublikos piliečiui C. N. C., panaikinimo“ teisėtumo ir pagrįstumo.
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Kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, pareiškėjas, Nigerijos Federacinės
Respublikos pilietis, 2014 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos ko‑
misariato Migracijos valdybai (toliau – ir Migracijos valdyba) pateikė prašymą išduoti
Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę (b. l. 22–
26). Migracijos valdyba, vadovaudamasi Įstatymo 101 straipsnio 2 dalimi, 2014 m. rug‑
sėjo 23 d. priėmė sprendimą išduoti pareiškėjui Europos Sąjungos piliečio šeimos nario
leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę, galiojančią penkerius metus. Migracijos valdy‑
ba 2014 m. spalio 6 d. išdavė pareiškėjui kortelę, galiojančią iki 2016 m. sausio 19 d., o
2016 m. sausio 12 d. – galiojančią iki 2019 m. rugsėjo 22 d.
Migracijos departamentas 2016 m. rugpjūčio 18 d. priėmė šioje byloje skundžiamą
sprendimą Nr. (15/4‑1)5I‑4(00004) panaikinti pareiškėjui C. N. C. teisę laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje ir jam išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gy‑
venti šalyje kortelę (b. l. 5–6). Sprendimas priimtas vadovaujantis Įstatymo 106 straipsnio
1 dalies 6 punktu ir Aprašo 83.1 punktu, atsižvelgus į Norvegijos Karalystės pateiktą in‑
formaciją, kad C. N. C. buvo nelegaliai apsistojęs ir dirbo Norvegijos Karalystėje mažiau‑
siai metus ir 5 mėnesius, į tai, kad pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija Lietuvos
Respublikoje panaikinta 2016 m. vasario 18 d., bei į tai, kad pareiškėjas nurodytu laiku
neatvyko į Migracijos valdybą.
Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad Migracijos departamentas, vado‑
vaudamasis Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pagrįstai panaikino pareiškėjui tei‑
sę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pareiškėjui išduotą Sąjungos piliečio šeimos
nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę, pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, pada‑
vė apeliacinį skundą.
Teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teis‑
mo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, išsky‑
rus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo
ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų sau‑
gomi interesai. Teismas taip pat patikrina, ar nėra šio įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nu‑
rodytų sprendimo negaliojimo pagrindų (ABTĮ 140 str. 1 ir 2 d.).
Kadangi nagrinėjamoje byloje pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas nėra
nustatytas, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas
neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Norvegijos
Karalystės pateikta informacija apie tai, kad pareiškėjas nelegaliai gyveno Norvegijoje
bent 1 metus ir 5 mėn., nesant duomenų, apie kokį laikotarpį kalbama, negali vienareikš‑
miškai sudaryti pagrindą konstatuoti, jog pareiškėjas ne Lietuvoje, o Norvegijoje gyveno
būtent 1 metus ir 5 mėn., skaičiuojant atgal nuo Norvegijos Karalystės sprendimo išsiųs‑
ti pareiškėją iš šalies priėmimo datos (2016 m. balandžio 14 d.). Tai, kad pareiškėjo gy‑
venamosios vietos deklaracija Lietuvoje 2016 m. vasario 18 d. buvo panaikinta, nesant
duomenų apie pareiškėjo deklaruotą išvykimą, taip pat nesudaro pagrindo vienareikš‑
miškai teigti, kad pareiškėjas nuo 2016 m. vasario 18 d. faktiškai nebegyveno Lietuvoje.
Tačiau aplinkybę, kad pareiškėjas ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui buvo išvykęs iš
Lietuvos, patvirtina paties pareiškėjo ir jo sugyventinės teismo posėdžio metu pateikti
paaiškinimai: tiek pareiškėjas, tiek jo sugyventinė I. P. nurodė, kad pareiškėjas iš Lietuvos
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į Nigeriją išvyko 2016 m. vasario mėn. Pareiškėjas į Lietuvą buvo trumpam sugrįžęs
2016 m. balandžio mėn., tačiau tą patį mėnesį vėl išvyko į Nigeriją. Į Lietuvą pareiškėjas
iš Nigerijos po minėto išvykimo sugrįžo tik 2016 m. rugpjūčio mėn. Spaudai pareiškėjo
pase bei Lietuvos Respublikos sienos kirtimo duomenys patvirtina, kad pareiškėjas išvy‑
ko į Nigeriją 2016 m. vasario 7 d. ir į Lietuvą sugrįžo 2016 m. balandžio 13 d., 2016 m.
balandžio 15 d. vėl išvyko į Nigeriją ir į Europos Sąjungos teritoriją sugrįžo tik 2016 m.
rugpjūčio 28 d.
Taigi, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad duomenų apie pareiškėjo buvimą
(išvykimą ir atvykimą) Lietuvos Respublikoje 2016 metais visuma yra pakankama kons‑
tatuoti Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytą pagrindą panaikinti pareiš‑
kėjui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pareiškėjui išduotą Sąjungos piliečio
šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę.
Teisėjų kolegija negali sutikti su tokia išvada, kadangi ji padaryta netinkamai aiš‑
kinant ir taikant ginčo teisinį santykį reguliuojančias teisės normas: Europos Sąjungos
leidimo laikinai gyventi kortelė pareiškėjui išduota pagal Įstatymo 101 straipsnio 2 dalį
(2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII‑436 redakcija), kurioje numatyta, kad Lietuvos
Respublikos piliečio šeimos nariai, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai,
turi teisę gauti Europos Sąjungos leidimo laikinai gyventi kortelę, kai atvyksta gyventi į
Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu, pasinaudojusiu laisvo judė‑
jimo Europos Sąjungoje teise, ar pas jį. Atvejai, kada Europos Sąjungos valstybės narės
piliečio ir (ar) jo šeimos narių teisė laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinama,
nustatyti Įstatymo 106 straipsnio 1 dalyje (2012 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI‑2189
redakcija). Vadovaujantis Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Europos Sąjungos
valstybės narės piliečio ir (ar) jo šeimos narių teisė laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
panaikinama, jeigu išvykstama iš Lietuvos Respublikos gyventi ilgesniam kaip 6 mėnesių
laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai nebuvimas Lietuvos Respublikoje yra susijęs su svarbio‑
mis priežastimis (pavyzdžiui, dėl nėštumo, sunkios ligos, mokymosi).
Kadangi Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punkte, skirtingai nei, pavyzdžiui,
Įstatymo 104 straipsnio 5 dalyje (2012 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI‑2189 redakcija),
nėra nustatyta, kad ilgesnis nei 6 mėnesių išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpis
gali susidaryti tam tikru laikotarpiu, jis (laikotarpis) turi būti nepertraukiamas, t. y. jeigu
išvykstama iš Lietuvos Respublikos gyventi ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui iš eilės,
išskyrus atvejus, kai nebuvimas Lietuvos Respublikoje yra susijęs su svarbiomis priežasti‑
mis (pavyzdžiui, dėl nėštumo, sunkios ligos, mokymosi).
Pažymėtina, kad Įstatymo nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos tei‑
sės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis (Įstatymo 1 str. 2 d.), tame tarpe –
su 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 teri‑
torijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir naikinančios 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 (toliau – ir Direktyva 2004/38/EB) nuostatomis. Direktyvos
2004/38/EB 11 straipsnio, reglamentuojančio leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimą,
2 dalyje numatyta, kad leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimas nenutrūksta dėl trum‑
palaikių išvykų, ne ilgesnių kaip šeši mėnesiai per metus, arba ilgesnių išvykų, susiju‑
sių su privalomąja karine tarnyba, ar vienos ne ilgesnės kaip 12 mėnesių iš eilės išvykos
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dėl svarbių priežasčių, pvz., nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, studijų ar profesinio
parengimo, arba paskyrimo į kitą valstybę narę arba trečiąją šalį. Tačiau, pažymėtina,
Direktyvos 2004/38/EB nuostatos neturi įtakos valstybės narės nustatytoms įstatymų ir
kitų teisės aktų nuostatoms, kurios yra palankesnės asmenims, kuriems taikoma ši direk‑
tyva (Direktyvos 2004/38/EB 37 str.), todėl 106 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytas
teisinis reguliavimas, kuris nagrinėjamos bylos aplinkybėmis yra palankesnis asmeniui,
kuriam jis taikomas, nei numatytas Direktyvos 2004/38/EB 11 straipsnio 2 dalyje, gali
būti nustatytas.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas 2016 metais buvo išvykęs iš
Lietuvos Respublikos gyventi ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau šis 6 mėne‑
sių laikotarpis nebuvo nepertraukiamas. Migracijos departamentas minėtų duomenų pa‑
grindu neturėjo teisės panaikinti pareiškėjui teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
pagal Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punktą, todėl jo priimtas sprendimas, pagal bylos
nagrinėjimo ribas, pagal kurias pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumas ir
teisėtumas tikrinamas neperžengiant apeliacinio skundo ribų, yra neteisėtas.
Taip pat pažymėtina, kad spręsti dėl teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės panaikinimo pa‑
reiškėjui, vadovaujantis Norvegijos Karalystės pateikta informacija, būtų galima tik gavus
papildomus duomenis.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo ape‑
liacinis skundas yra tenkintinas, todėl skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimas yra naikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo
skundas tenkinamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo C. N. C. (C. N. C.) apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 23 d. sprendimą panai‑
kinti ir priimti naują sprendimą
Pareiškėjo C. N. C. (C. N. C.) skundą tenkinti.
Panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi‑
nisterijos 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą Nr. (15/4‑1)5I‑4(00004) „Dėl teisės gyven‑
ti Lietuvos Respublikoje ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje
kortelės, išduotos Nigerijos Federacinės Respublikos piliečiui C. N. C., panaikinimo“.
Spendimas neskundžiamas.
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3.2. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
3.2.1. Dėl anksčiau išduoto leidimo perimti reikalavimo teises bei įgyti balsavimo
teises kreditorių susirinkime įtakos pareigai pranešti apie turto kontrolės įgijimą
Dėl atsisakymo leisti pareiškėjui susipažinti su Konkurencijos tarybos parengtu
pranešimu apie koncentraciją
Dėl sutarčių vertinimo kaip (ne)sukeliančių ilgalaikių koncentracijoje dalyvaujan‑
čių įmonių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių
Dėl atitinkamos rinkos nustatymo svarbos sprendžiant dėl pareigos pranešti apie
koncentraciją
1. Koncentracijos sąvokai atskleisti yra itin svarbios kontrolės bei lemiamos įtakos
sąvokos. Konkurencijos įstatyme nustatyta, jog kontrolė – tai teisės, suteikiančios galimy‑
bę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto veiklai, įskaitant nuosavybės teisę ar teisę naudoti
visą ar dalį kito ūkio subjekto turto, taip pat kitos teisės, kurios leidžia daryti lemiamą įta‑
ką ūkio subjekto valdymo organų sprendimams ar personalo sudėčiai. Lemiama įtaka –
tai tokia padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo
sprendimus bent vienu iš nurodytų aspektų – kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos,
valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties. Taigi vieno ūkio subjekto turima kon‑
trolė bei lemiama įtaka kito ūkio subjekto atžvilgiu gali būti įvairios apimties.
Konkurencijos taryba išduoda leidimą koncentracijai pagal ūkio subjekto pateiktą
pranešimą, kuriame turi būti nurodytas koncentracijos būdo aprašymas. Konkurencijos
taryba vertina būtent tokios apimties ir kokybės kontrolės, kokia yra nurodyta pranešime
apie koncentraciją, įgijimo poveikį konkurencija ir išduoda leidimą (ar atsisako jį išduoti,
ar nustato sąlygas ir įpareigojimus) tokiai koncentracijai, kokia yra apibūdinta ūkio su‑
bjekto pranešime apie koncentraciją. Tuo atveju, kai kontroliuojantis ūkio subjektas keti‑
na įgyti kitokios kokybės (ar apimties) kontroliuojamo ūkio subjekto kontrolę nei kontro‑
lė, kuriai jau buvo išduotas Konkurencijos tarybos leidimas (pavyzdžiui, numatoma, kad
bendroji kontrolė taps vienvalde kontrole), kontroliuojantis ūkio subjektas privalo pranešti
Konkurencijos tarybai apie numatomą įgyvendinti koncentraciją ir gauti leidimą tokiam
kontrolės pasikeitimui (koncentracijai), kadangi Konkurencijos taryba, išduodama leidi‑
mą koncentracijai, vertina tokios koncentracijos, apie kokią yra pateiktas pranešimas, po‑
veikį konkurencijai, ir, esant naujiems kontrolės pokyčiams (koncentracijai), vertina jų po‑
veikį konkurencijai. Taigi Konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai įgyjant konkretaus
ūkio subjekto kontrolę konkrečiomis sąlygomis išdavimas savaime nereiškia, jog buvo iš‑
duotas leidimas įgyti visišką kontroliuojamo ūkio subjekto kontrolę.
Siekiant nustatyti, kokios apimties kontrolę ūkio subjektas įgijo pagal konkretų
Konkurencijos tarybos leidimą, svarbu įvertinti ūkio subjekto pateikto pranešimo apie
koncentraciją bei Konkurencijos tarybos išduoto leidimo turinį, taip pat aktualiu metu ga‑
liojusį teisinį reglamentavimą.
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2. Sprendžiant, ar konkretus dokumentas yra vertintinas kaip Konkurencijos tary‑
bos tarnybinio naudojimo dokumentas, atsižvelgtina į šio dokumento funkciją ir turinį.
Pranešimo apie koncentraciją tvarkos (2000 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 45 redak‑
cija) 52 punkte buvo nustatyta, jog įgalioti Konkurencijos tarybos administracijos parei‑
gūnai nustatyta tvarka ir terminais parengia pranešimą apie koncentracijos nagrinėjimą
ir teikia jį nagrinėti Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje. To paties teisės akto
53 punkte buvo nustatyta, jog Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi pranešimą apie kon‑
centracijos nagrinėjimą ir kitą koncentracijos nagrinėjimo bylos medžiagą, gali priimti
nutarimą leisti vykdyti koncentraciją, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 straips‑
nio 1 dalies 1 punktu. Iš šio reglamentavimo matyti, kad pranešimas apie koncentracijos
nagrinėjimą yra tik vienas iš dokumentų, kuriuos apsvarsčiusi Konkurencijos taryba prii‑
ma nutarimą leisti vykdyti koncentraciją, t. y. šis dokumentas Konkurencijos tarybai nėra
privalomas ir nėra Konkurencijos tarybos nutarimo dėl leidimo koncentracijai dalis, jame
yra išdėstyta įgaliotų Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnų nuomonė dėl
koncentracijos poveikio konkurencijai, kuri pateikiama Konkurencijos tarybai svarstyti, o
Konkurencijos taryba nutarimą dėl koncentracijos priima atsižvelgusi į visą koncentraci‑
jos nagrinėjimo bylos medžiagą.
Pranešimas apie koncentraciją vertintinas kaip Konkurencijos tarybos parengtas
dokumentas, kuriame yra pareikšta Konkurencijos tarybos vidaus darbo reikmėms skirta
nuomonė, šis dokumentas yra tarnybinio naudojimo dokumentas ir pagal Konkurencijos
įstatymo 21 straipsnio 7 dalį jis gali būti teikiamas tik teisėsaugos institucijoms įstatymų
joms priskirtoms funkcijoms atlikti.
3. Lemiama įtaka yra įgyjama, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi gali‑
mybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdy‑
mo organų sprendimų ar personalo sudėties.
Konkurencijos įstatymo prasme ūkio subjektas įgyja lemiamą įtaką kito ūkio su‑
bjekto atžvilgiu tik tuo atveju, kai tokia įtaka yra įgyjama ne laikinai, o pakankamai ilgam
laikui. Situacija, kai vienas ūkio subjektas laikinai perduoda kitam ūkio subjektui valdyti
turtą, esantį savarankišku ūkinės veiklos vienetu, arba kontroliuojamą ūkio subjektą, ta‑
čiau pirmasis ūkio subjektas gali bet kuriuo metu minėtą valdymo perdavimo sutartį nu‑
traukti, neleistų daryti išvados, kad antrasis ūkio subjektas įgijo lemiamą įtaką, kadangi
pirmasis ūkio subjektas galėtų bet kuriuo metu vėl perimti perduoto ūkio subjekto val‑
dymą, ir dėl šio nestabilumo antrasis ūkio subjektas negalėtų efektyviai įgyvendinti per‑
duoto ūkio subjekto kontrolės, t. y. įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio
subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties. Taigi koncen‑
tracija Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalies 2 punkto prasme yra ne bet kokios, o
būtent ilgalaikės kontrolės įgijimas. Būtent ilgalaikė kontrolė yra tokio pobūdžio, kuri su‑
kelia pokyčius rinkos struktūroje, kurių kontrolė ir yra pavesta Konkurencijos tarybai.
4. Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 6.1.1 punkte nurodyta, kad tais atvejais,
kai įsigyjama ūkio subjekto dalis (įmonės dalis) arba turto dalis, kuri gali būti laikoma sa‑
varankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kuriai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitin‑
kamoje rinkoje, tai koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais bus įsigyjantis ūkio su‑
bjektas ir įsigyjamo ūkio subjekto dalis.
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Ši teisės norma yra skirta nurodyti, kad įsigyjamo ūkio subjekto dalis ar turto dalis
turi būti pakankamai savarankiška, kad ją būtų galima laikyti koncentracijoje dalyvau‑
jančiu ūkio subjektu, tačiau šios teisės normos pagrindu negalima daryti išvados, jog
numatoma įsigyti ūkio subjekto ar turto dalis nebus laikoma vienu koncentracijoje da‑
lyvaujančiu ūkio subjektu, jeigu jai galima priskirti apyvartą daugiau nei vienoje atitin‑
kamoje rinkoje. Vienas ūkio subjektas (taip pat ir turto dalis, esanti savarankišku ūkinės
veiklos vienetu) tuo pat metu gali veikti daugiau nei vienoje atitinkamoje rinkoje (pavyz‑
džiui, pardavinėti skirtingas prekes ir/ar paslaugas), ir tokiu atveju Konkurencijos taryba
privalo įvertinti koncentracijos poveikį kiekvienai iš atitinkamų rinkų, kurioje veikia kon‑
centracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tačiau šis vertinimas vyksta ir atitinkamos rin‑
kos nustatymas yra aktualus jau ūkio subjektui pateikus pranešimą Konkurencijos tarybai
apie koncentraciją.
Kaip matyti iš Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies, Konkurencijos taryba
vertina, ar dėl koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir dėl to itin
apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, gavusi pranešimą apie numatomą įvykdyti
koncentraciją, t. y. po pranešimo apie koncentraciją pateikimo Konkurencijos taryba nu‑
stato atitinkamą(-as) rinką(-as), kurioje veikia koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjek‑
tai, kokią padėtį atitinkamoje(-se) rinkoje(-se) užima ūkio subjektai, bei kaip pasikeistų
ūkio subjektų padėtis bei konkurencija atitinkamoje(-se) rinkoje(-se) koncentracijos įgy‑
vendinimo atveju.
Administracinė byla Nr. A‑899‑858/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑07480‑2013‑8
Procesinio sprendimo kategorija 11.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. balandžio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei‑
sėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir
Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AMIC Lietuva“ atstovams advoka‑
tams M. I., I. S.,
atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovėms J. I., L. S.,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo adminis‑
tracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AMIC Lietuva“ (buvęs pa‑
vadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Lukoil Baltija“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lukoil Baltija“ skundą atsakovui Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei
bendrovei „Baltic Petroleum“ dėl nutarimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Lukoil Baltija“ (šiuo metu pavadinimas –
uždaroji akcinė bendrovė „AMIC Lietuva“, toliau – ir UAB „Lukoil Baltija“, pareiškėjas,
apeliantas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundais (I t., b. l. 121–
137; IV t., b. l. 1–46) prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos ta‑
rybos (toliau – ir Konkurencijos taryba, Taryba, atsakovas) 2014 m. gegužės 12 d. nuta‑
rimo Nr. 2S‑2/2014 „Dėl UAB „Lukoil Baltija“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimams“
1–4 punktus; 2) panaikinti Konkurencijos tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimą
Nr. 3S‑63; 3) UAB „Lukoil Baltija“ prašymą išspręsti iš esmės, įpareigoti Konkurencijos
tarybą atlikti papildomą tyrimą ir sustabdyti veiksmų atlikimą Konkurencijos tary‑
bos byloje Nr. 12/xx/1/1/06/23/048 iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo
sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administraci‑
nėje byloje Nr. I‑3479‑142/2013; 4) panaikinti Konkurencijos tarybos 2013 m. gruodžio
6 d. nutarimą Nr. 3S‑65; 5) UAB „Lukoil Baltija“ prašymą išspręsti iš esmės ir įpareigoti
Konkurencijos tarybą leisti UAB „Lukoil Baltija“ susipažinti su 2001 metų Konkurencijos
tarybos tyrime „Dėl leidimo UAB „Lukoil Baltija“ vykdyti koncentraciją, UAB „Lukoil
Baltija“ ir akcinei bendrovei Vilniaus bankas (toliau – AB Vilniaus bankas) sudarant rei‑
kalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią įgyta 37 procentų balsavimo teisės akcinės ben‑
drovės „Lietuvos kuras“ (toliau – AB „Lietuvos kuras“) kreditorių susirinkime“ pateikta
išvada – pažyma (toliau – ir Pažyma).
Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo
jis pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau – ir
Konkurencijos įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir
jam paskirta 3 422 642,40 eurų bauda, yra neteisėtas, todėl naikintinas. Pasak pareiškėjo,
ginčijamame nutarime nepagrįstai konstatuota, kad, jungtinės sutarties pagrindu įgyda‑
mas šešiolikos degalinių kontrolę, pareiškėjas vykdė koncentraciją pagal Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo nuosta‑
tas, nes leidimą vykdyti tokią koncentraciją UAB „Lukoil Baltija“ gavo 2001 m. spalio
4 d., kai degalinės priklausė ne uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“ (toliau –
UAB „Baltic Petroleum“), bet bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Lietuvos kuras“ (to‑
liau – BAB „Lietuvos kuras“). Atsakovas Konkurencijos taryba nepagrįstai nurodė, kad
pagal 2001 m. spalio 4 d. nutarimą pareiškėjui nebuvo išduotas leidimas eksploatuoti
BAB „Lietuvos kuras“ nuosavybės teise priklausiusias degalines. Taryba turėjo pareigą
objektyviai ir nuodugniai išnagrinėti pareiškėjo 2001 m. rugsėjo 6 d. pranešimą ir, nu‑
stačiusi neaiškumus, pareikalauti pateikti papildomą informaciją bei įvertinti, kokią įtaką
BAB „Lietuvos kuras“ turtui galėtų daryti pareiškėjas, įgijęs degalinių kontrolę. Tarybos
2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 pareiškėjui buvo duotas leidimas vykdyti koncen‑
traciją be jokių išlygų. Išduodama leidimą, Taryba konstatavo, kad prie pareiškėjo val‑
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domo degalinių tinklo prijungus BAB „Lietuvos kuras“ priklausančias degalines, rinka
nebus sukoncentruota. Tarybos išvados, kad 2001 metais atlikto tyrimo rezultatai neturi
teisinės reikšmės ir nevaržo atsakovo galimybių pakartotinai vertinti pareiškėjo veiksmų
dėl galimai vykdytos koncentracijos, pažeidė gero administravimo principus ir pareiškė‑
jo teises. Pareiškėjas neturėjo objektyvių galimybių suvokti, kad jis turėjo gauti dar vie‑
ną leidimą koncentracijai vykdyti, todėl negalėjo būti konstatuota jo kaltė dėl padaryto
pažeidimo.
Pareiškėjas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo tenkinama nė viena iš
Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, kurioms esant ūkio su‑
bjektas privalo pranešti Tarybai apie numatomą vykdyti koncentraciją ir gauti leidimą.
Pagal teisinį reglamentavimą koncentracija laikytinas toks turto dalies kontrolės įgi‑
jimas, kai įsigyjama ūkio subjekto turto dalis, kuri gali būti laikoma savarankiškos ūki‑
nės veiklos vienetu ir kuriai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinko‑
je. UAB „Baltic Petroleum“ į jungtinę veiklą įneštos degalinės nėra savarankiški ūkinės
veiklos vienetai, nes jos pačios iš savęs nėra verslo dalies pagrindas, sudarantis verslo ar
jo dalies kompleksą. Pareiškėjas degalines eksploatavo kaip pavienį turtą, t. y. neperlei‑
dęs personalo, intelektinės nuosavybės teisių ir pan. Tokio turto kontrolės įgijimas, pa‑
gal Konkurencijos įstatymą ir Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisės aktus bei Europos
Komisijos (toliau – ir Komisija) praktiką, negalėjo būti laikomas koncentracija. Tarybos
padaryta išvada, kad degalinė yra tokia ūkio subjekto turto dalis, kuri laikytina savaran‑
kiškos ūkinės veiklos vienetu, yra visiškai nepagrįsta, nes atsakovas nevertino turto, kaip
vieneto, dalies ekonominių elgsenos rinkoje aplinkybių ir kitų būtinųjų ekonominio vie‑
neto požymių analizės. Pagal jungtinės veiklos sutartį UAB „Baltic Petroleum“ suteikė
teisę pareiškėjui jungtinės veiklos tikslais naudoti degalinių tinklą ir jame vykdyti pre‑
kybą. Pareiškėjo įnašą sudarė darbas, bendrosios administracinės sąnaudos, profesinės
žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir dalykiniai ryšiai, taip pat teisė naudotis išskirtiniu
Lukoil teisių kompleksu. Parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kainas savarankiškai
nustatė pats pareiškėjas. Degalinės perleistos be prekės ženklų, pavadinimų, programinės
įrangos, išorinių mokėjimo terminalų. Degalines pareiškėjas eksploatavo su Lukoil pre‑
kės ženklu, įrengė išorinius mokėjimo terminalus, įdarbino personalą, nustatė darbo re‑
žimą, organizavo naftos produktų tiekimą, vienašališkai nustatė prekių ir paslaugų kainas
bei nuolaidų sistemą. Degalinės į jungtinę veiklą įneštos be mažmeninei prekybai naf‑
tos produktais reikalingų licencijų, kurias savo vardu gavo pareiškėjas. Dėl to atsakovas
padarė nepagrįstą išvadą, kad degalinių tinklas yra savarankiškai funkcionuojantis ūkio
subjektas ar jo dalis. Atsakovas neįrodė, kad degalinės infrastruktūra yra lemiamas ele‑
mentas mažmeninės prekybos degalais veikloje. Pareiškėjo nuomone, esminę įtaką turi
naudojamas prekės ženklas. Degalinės infrastruktūra per se (pati savaime) neleidžia plė‑
toti verslo, nes tam būtini kiti ištekliai – personalas, tiekėjai ir pan. Prekybos degalais
veiklos pelningumas priklauso ne nuo ūkio subjekto turimo turto, bet nuo naudojamos
verslo specifikos, o tai papildomai įrodo, kad pati degalinė yra tik pavienis turtas, o ne
verslas ar jo dalis. Aplinkybės, kad degalinės yra savarankiška verslo dalis, neįrodė ir at‑
sakovo argumentai dėl reikalavimo turėti licenciją šiai veiklai vykdyti. Be to, ekonomikos
specialistai taip pat pripažįsta, kad tam, jog degalinė galėtų būti laikoma savarankiškai
funkcionuojančiu verslo subjektu, ji turi turėti tokius išteklius kaip personalą, finansinius
išteklius, materialųjį ir nematerialųjį turtą, tiekėjus. Iš esmės analogiškos pozicijos laiko‑
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masi ir teisės doktrinoje. Savo praktikoje Taryba taip pat įgyto turto nelaiko savarankišku
ekonominiu vienetu, t. y. tokio turto įgijimo nepripažįsta koncentracija.
Pasak pareiškėjo, atsakovas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad koncentracijo‑
je dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais iki koncentracijos ūki‑
niais metais viršijo degalinių įnešimo į jungtinę veiklą metu ir ginčijamo nutarimo pri‑
ėmimo metu galiojusioje Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sumas.
Nagrinėjant šį kriterijų, negalėjo būti vertinamos degalinių metinės pajamos ir vykdy‑
tos veiklos, nes pareiškėjui buvo perduotas tik turtas, o ne jose vykdytas verslas. Tokie
Tarybos veiksmai neatitinka teisinio reglamentavimo. Degalinėse ūkinę veiklą vykdę
subjektai koncentracijoje nedalyvavo, todėl jų gautos pajamos negali būti laikomos de‑
galinės pajamomis. Taryba nepagrįstai visų pareiškėjui perduotų eksploatuoti degalinių
2003 metais gautas pajamas skaičiavo kartu, nes pagal savo turinį ir pobūdį perduodant
degalinių tinklą buvo įvykdyta ne viena, o penkiolika atskirų koncentracijų. Remdamasis
Europos Komisijos ir ES institucijų praktika, pareiškėjas teigė, kad viena koncentracija
gali būti laikomi tie atvejai, kai keli sandoriai turi vienijantį pobūdį, t. y. negali būti įgy‑
vendinti atskirai ir yra neatsiejamai tarpusavyje susiję. Priešingai, jei sandoriai gali būti
vykdomi neatsižvelgiant vienas į kitą, vykdoma ne viena koncentracija. Nagrinėjamu
atveju degalinių tinklo perdavimas pareiškėjui neturi sandorius vienijančio požymio, nes
kiekvienos degalinės eksploatavimas galėjo būti vykdomas individualiai. Atsakovo argu‑
mentai, kad visų degalinių įsigijimas buvo vykdytas vienu metu, ta pačia sutartimi, tarp
tų pačių sandorio šalių, visų degalinių kontrolę įgijo pareiškėjas, sandoriu buvo siekiama
vieno ekonominio tikslo – išplėsti degalinių tinklą, nepatvirtino išvados, kad buvo vyk‑
dyta viena koncentracija. Jungtinės veiklos sutarties nuostatos ir vėlesnė šalių praktika
patvirtino, kad kiekvienos degalinės perleidimas pareiškėjui buvo savarankiškas, be to,
šalys susitarė, kad degalinių skaičius galėjo būti pakeistas.
Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Taryba pateikė netinkamą geografinės rinkos
apibrėžimą. Pareiškėjo nuomone, rinka turėjo būti apibrėžta kaip atskirose Lietuvos
Respublikos teritorijose esanti mažmeninės prekybos degalais rinka, nes konkreti dega‑
linė konkuruoja tik su tame pačiame regione esančiomis konkurentų degalinėmis. Visos
įgytos degalinės išsidėsčiusios skirtingose geografinėse vietose, todėl įtakos neturėjo tai,
kad jos buvo įsigytos vienu metu. Rinką apibrėžus ne kaip visos Lietuvos Respublikos te‑
ritoriją, bet kiekvieną regioną atskirai, pareiškėjas negalėjo būti pripažintas vykdęs vieną
koncentraciją. Tokį rinkos apibrėžimą Taryba savo praktikoje yra taikiusi ne kartą, pa‑
vyzdžiui, vertindama vaistinių tinklo įvykdytą koncentraciją. Tai pačiai rinkai negalėjo
būti priskirtos net ir Vilniaus mieste pareiškėjui eksploatuoti perduotos degalinės, nes
kiekvieną jų nuo kitos skiria didelis atstumas. Vilniaus miesto atveju galima būtų išskirti
net keturias geografines rinkas ir keturias koncentracijas, kurių nė viena neviršijo 5 mln.
litų sumos. Išvados, kad pareiškėjas vykdė vieną koncentraciją, visiškai nepagrindė atsa‑
kovo argumentai, kad pareiškėjas pateikė tik vieną pranešimą apie ketinimą vykdyti de‑
vynių degalinių koncentraciją, todėl pareiškėjas pripažino vykdantis vieną koncentraciją.
Pareiškėjas teigė, jog ginčijamas Tarybos nutarimas turi būti panaikintas, nes ne‑
gali būti nustatyta jo kaltė. Pareiškėjas leidimą vykdyti koncentraciją gavo 2001 m. spalio
4 d. nutarimu Nr. 114, todėl neprivalėjo kreiptis dėl dar vieno leidimo gavimo. Be to, net
ir nustačiusi pareiškėjo kaltę, Taryba turėjo diskrecijos teisę skirti jam kitą Konkurencijos
įstatymo 35 straipsnyje nustatytą sankciją, o ne piniginę baudą, nes tai yra ultima ratio
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(kraštutinė priemonė). Parinkdama sankciją, Taryba turėjo vadovautis objektyvumo ir
proporcingumo principais, atsižvelgti į pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir
sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas aplinkybes, įvertinti, kad pažeidimas buvo tik
formalus, nedarantis jokios įtakos konkurencijai. Pareiškėjo nuomone, jam paskirta ne‑
proporcingo dydžio bauda, nes kitais atvejais ūkio subjektams, nepranešusiems apie kon‑
centraciją, buvo paskirtos gerokai mažesnės baudos. Atsakovo skirtos sankcijos rūšis ir
jos dydis neatitiko tarptautinės praktikos, nes tam tikrose šalyse baudos už nepranešimą
apie koncentraciją apskritai nėra taikomos, o tose, kuriose taikomos, yra gerokai mažes‑
nės, nei pareiškėjui paskirta.
Pasak pareiškėjo, atsakovas visiškai nepagrįstai padarytą pažeidimą vertino kaip
trunkamąjį, o senaties terminą skaičiavo nuo paskutinių veiksmų, susijusių su 2003 m.
gruodžio 31 d. ir 2008 m. birželio 30 d. įvykdytomis koncentracijomis, atlikimo. Tačiau
toks senaties eigos pradžios momento apibrėžimas yra visiškai nepagrįstas, nors toks iš‑
aiškinimas pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuri gali
kisti. Pareiškėjo nuomone, senaties terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo to momento,
kai pareiškėjas įgijo teisę eksploatuoti degalines, todėl šiuo atveju buvo praleistas patrau‑
kimo atsakomybėn terminas.
Atsakovas neteisingai apskaičiavo pareiškėjui paskirtos baudos dydį, nes bazinis
baudos dydis turėjo būti skaičiuojamas ne nuo visų degalinių pajamų, bet tik nuo paja‑
mų, gautų už parduotus degalus, t. y. atskaičius pajamas, gautas už teikiamas plovyklos
paslaugas ir pan. Skirdamas UAB „Lukoil Baltija“ baudą, atsakovas nevertino atsakomy‑
bę lengvinančių aplinkybių. Pažeidimas buvo padarytas nesant tyčios, nes UAB „Lukoil
Baltija“ nemanė, kad egzistuoja sąlygos, dėl kurių jis turi pranešti apie koncentraciją, be
to, manė, kad leidimą vykdyti koncentraciją gavo dar 2001 metais. Padarytas pažeidimas
negali būti laikomas pavojingu, nes nesukėlė ilgalaikės ir nepataisomos žalos konkurenci‑
jai. Skiriant pareiškėjui baudą, turėjo būti atsižvelgta į tokias jo atsakomybę lengvinančias
aplinkybes kaip geranorišką bendradarbiavimą su atsakovu, nuoseklios Tarybos prakti‑
kos analogiško pobūdžio bylose nebuvimą, tariamo pažeidimo nutraukimą. Atsakovas
nepagrįstai atgrasymo tikslais padidino pareiškėjui skiriamą bazinės baudos dydį 20 pro‑
centų. Be to, degalinės, esančios Kalnujų km., Raseinių r., įgijimas apskritai nebuvo kon‑
centracija, tad dėl šios degalinės įgijimo pareiškėjas negalėjo būti pripažintas padaręs pa‑
žeidimą, o bauda padidinta 20 procentų. Baudos dydžio didinimas dėl atgrasymo nėra
imperatyvas, o tik Tarybos teisė. Pareiškėjo nuomone, net bazinis jam paskirtos baudos
dydis ir taip yra didelis, todėl nebuvo pagrindo jį didinti dar 20 procentų.
Pareiškėjas taip pat ginčijo Tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 3S‑63 ir
2013 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 3S‑65, kurie buvo priimti atliekamo tyrimo metu.
Pasak pareiškėjo, jais buvo pažeista jo teisė į gynybą, apribota jo galimybė būti išklau‑
sytam bei teikti savo paaiškinimus. Tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 3S‑63
buvo atsisakyta atlikti papildomą tyrimą bei sustabdyti jį iki Vilniaus apygardos admi‑
nistraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla dėl nustatyto iš esmės analo‑
giško Konkurencijos įstatymo pažeidimo. Pareiškėjo nuomone, tik išnagrinėjus adminis‑
tracinę bylą dėl Tarybos 2013 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 2S‑4 panaikinimo galėjo
būti priimtas pagrįstas sprendimas dėl to, ar pareiškėjos atžvilgiu galėjo būti taikomas pa‑
kartotinumo kriterijus, t. y. pareiškėjo atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Pakartotinumo
kriterijus pareiškėjui galėjo būti taikomas tik Tarybos 2013 m. balandžio 18 d. nutari‑
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mui Nr. 2S‑4 įgijus res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas
pareikšti tapatų ieškinį) galią, todėl, pareiškėjo nuomone, buvo pagrindas sustabdyti
atliekamą tyrimą. Be to, atliktas tyrimas dėl vykdytos koncentracijos įgyjant degalines iš
UAB „Baltic Petroleum“ yra glaudžiai susijęs su tyrimu, kurio pagrindu buvo priimtas
Tarybos 2013 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 2S‑4, nes iš pradžių buvo atliekamas vie‑
nas bendras tyrimas. Ginčijamame nutarime ir Tarybos 2013 m. balandžio 18 d. nutari‑
me Nr. 2S‑4 remiamasi iš esmės analogiškais argumentais ir daromos tapačios išvados dėl
padaryto pažeidimo, todėl tyrimas turėjo būti sustabdytas. Pagrindas sustabdyti pradėtą
tyrimą nustatytas Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje. Pagal teismų
praktiką, šiuo pagrindu gali būti remiamasi ir tada, kai teisme nagrinėjamoje byloje bus
išnagrinėti susiję klausimai, teisme išnagrinėtoje byloje nustatytos aplinkybės turės le‑
miamą įtaką tyrimui.
Pareiškėjas pabrėžė, kad atsakovas nepagrįstai neleido pareiškėjui susipažin‑
ti su 2001 metais atlikto tyrimo medžiaga ir taip pažeidė jo teisę į efektyvią gynybą.
Pareiškėjui buvo būtina susipažinti su tyrimo išvada, kurios pagrindu buvo priimtas
2001 m. spalio 4 d. leidimas, nes Taryba šia išvada rėmėsi atlikdama 2012 metais pra‑
dėtą tyrimą. Tarybos pozicija, kad išvada yra tarnybinio naudojimo dokumentas, neati‑
tiko teisinio reguliavimo, nes tai yra oficialus dokumentas, ja buvo remiamasi priimant
2001 m. spalio 4 d. sprendimą, ji neatitiko Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje
įtvirtintų reikalavimų. Be to, 2001 metais galiojęs teisinis reguliavimas apskritai nenusta‑
tė, kad tam tikri Tarybos dokumentai gali būti pripažinti tarnybinio naudojimo.
Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimuose į pareiš‑
kėjo skundus (II t., b. l. 6–20, V t., b. l. 154–177) prašė juos atmesti kaip nepagrįstus.
Atsakovas atsiliepimuose pirmiausia pažymėjo, kad Tarybos 2001 m. spalio 4 d. nutari‑
mu pareiškėjui nebuvo leista vykdyti koncentracijos dėl ginčo degalinių, kadangi, nors
pareiškėjas įgijo 37 procentus balsavimo teisių BAB ,,Lietuvos kuras“ kreditorių susirin‑
kime, jis neįgijo teisės eksploatuoti bei valdyti ginčo degalines. Šią aplinkybę patvirti‑
no pareiškėjo 2001 m. rugsėjo 6 d. pranešime apie koncentraciją nurodyti argumentai,
kad ginčo degalinių kontrolę turėjo UAB ,,Baltic Petroleum“. Pagal teisinį reguliavimą
Taryba leidimą vykdyti koncentraciją duoda pagal ūkio subjekto pateiktą pranešimą, to‑
dėl šiuo atveju leidimas vykdyti ginčo degalinių koncentraciją pareiškėjui nebuvo duotas.
Pareiškėjas ginčo degalinių kontrolę įgijo 2003 ir 2008 metais, kai jos buvo įneštos į jung‑
tinę veiklą.
Vertindama, ar degalinės gali būti pripažintos turtu, kurio kontrolės įgijimas laiko‑
mas koncentracija, Taryba vadovavosi Konkurencijos įstatymo, Tarybos 2000 m. balan‑
džio 27 d. nutarimu Nr. 45 patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagri‑
nėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos (toliau – Pranešimo apie koncentraciją
tvarka) nuostatomis ir Europos Komisijos suvestiniu pranešimu dėl jurisdikcijos pagal
Tarybos reglamentą Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės, 2008/C 95/01
(toliau – Komisijos pranešimas, Komisijos suvestinis pranešimas). Iš Komisijos praneši‑
mo matyti, kad koncentracija laikytini tokie atvejai, kai perduodamas turtas sudaro es‑
mines verslo (ūkinės veiklos) sudedamąsias dalis, kurios leistų turtą perimančiam su‑
bjektui pakankamai greitai patekti ar pradėti dalyvauti atitinkamoje rinkoje. Jei valdyti
yra perduodamas turtas, kuris yra pagrindinis ūkinės veiklos elementas ir kuris leidžia
tęsti tam tikrą specifinę veiklą, tokio turto perdavimas gali būti kvalifikuojamas kaip kon‑
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centracija. Atsakovo nuomone, degalinės, nors perduotos be prekės ženklų, darbuotojų,
licencijų ir pan., yra esminis mažmeninės prekybos degalais sudėtinis elementas, todėl
jų perdavimas pagrįstai pripažintas koncentracija. Tai, kad degalinė yra savarankiškas
ūkinės veiklos vienetas patvirtino tarp pareiškėjo ir UAB ,,Baltic Petroleum“ sudarytos
jungtinės veiklos sutarties nuostatos, iš kurių matyti, kad pareiškėjui buvo perduoti turto
kompleksai, atitinkantys reikalavimus verstis mažmenine prekyba degalais ir kitais pro‑
duktais. Degalinė, įrengta laikantis teisės aktų reikalavimų, yra lemiamas ir svarbiausias
mažmeninės prekybos degalais vykdymo rinkoje elementas, be kurio ūkio subjektas ne‑
galėtų gauti licencijos bei vykdyti mažmeninės prekybos degalais. Kadangi pareiškėjui
buvo perduotos kitų ūkio subjektų jau eksploatuotos degalinės, jis galėjo greitai pradėti
vykdyti ūkinę veiklą. Šių aplinkybių nepaneigia ir tai, kad kartu su degalinėmis nebuvo
perduotas prekės ženklas, nes jis yra tik viena iš sudėtinių verslo dalių. Pareiškėjo atsto‑
vo paaiškinimai Tarybos 2014 m. balandžio 14 d. posėdyje patvirtina, kad tam, jog de‑
galinės pradėtų veiklą pagal pareiškėjo verslo modelį, reikėjo nuo trijų iki šešių mėne‑
sių, t. y. pakankamai mažai laiko. Kiekvienoje degalinėje yra tvarkoma atskira apskaita,
todėl kiekvienai degalinei gali būti priskirta aiški apyvarta rinkoje. Atsakovo nuomone,
į bylą pateikta ekonominį išsilavinimą turinčių asmenų ,,Degalinių veiklos analizė: geo‑
grafinės rinkos ribos, veiklos savarankiškumo galimybės“ negalėjo būti vertinama kaip
tinkamas įrodymas administracinėje byloje, nes analizę atlikę asmenys nėra ekspertai, be
to, jų santykiai su pareiškėju leidžia abejoti šių asmenų nešališkumu ir objektyvumu. Taip
pat, analizės išvados nebuvo pagrįstos jokiais objektyviais duomenimis, buvo remtasi
prielaidomis. Tai, kad tam tikrais atvejais turto dalies kontrolės įgijimas nebuvo pripažin‑
tas koncentracija, nepaneigia Tarybos išvadų, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas įvykdė
koncentraciją. Kiekvienas pranešimas ir atvejis yra nagrinėjamas vertinant individualias
aplinkybes, ar teisę naudoti turtą suteikiančio sandorio pagrindu buvo įgyta galimybė
daryti lemiamą įtaką kito ūkio subjekto veiklai. Pareiškėjo skunde nurodytais atvejais
buvo perimtos ne degalinės, o komercinės paskirties patalpos, kuriose galima įvairi ūkinė
veikla. Pagal Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 6.1.1 punktą, koncentracijoje dalyvau‑
jančiais ūkio subjektais nagrinėjamu atveju laikomi pareiškėjas ir degalinės kaip turto da‑
lis. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 20 punkto
nuostatomis, Taryba pagrįstai skaičiavo įsigyjamo ūkio subjekto daliai tenkančias ben‑
drąsias pajamas.
Pareiškėjas 2003 metais įvykdė vieną koncentraciją, nes, pagal 2003 m. gruodžio
31 d. jungtinės veiklos sutartį, turėdamas tą patį ekonominį tikslą, įgijo penkiolikos de‑
galinių, t. y. verslo dalies, kontrolę. Tai, kad degalinės yra skirtingose geografinėse rin‑
kose, įtakos nagrinėjamu atveju neturėjo, nes įsigyjami ūkio subjektai nebūtinai turi būti
susiję su ta pačia geografine teritorija. Konstatuodamas, kad 2008 metais į jungtinę veiklą
įnešus degalinę buvo įvykdyta koncentracija, atsakovas rėmėsi Valstybinės mokesčių ins‑
pekcijos pateiktais duomenimis apie šios degalinės pajamas paskutiniais prieš koncentra‑
ciją metais, kuriuos pateikė UAB ,,Baltic Petroleum“.
Atsakovo vertinimu, pareiškėjo argumentai, kad negali būti nustatyta jo kaltė
dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, yra visiškai nepagrįsti, nes pagal 2001 m. spalio
4 d. išduotą leidimą pareiškėjas neįgijo teisės į ginčo degalinių kontrolę. Priešingai nei
teigia pareiškėjas, patraukimo atsakomybėn senaties terminas nebuvo pasibaigęs, nes
koncentracijos įgyvendinimas nepranešus Tarybai ir negavus tam leidimo laikytinas
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trunkamuoju pažeidimu, todėl terminas patraukti atsakomybėn skaičiuojamas ne nuo
koncentracijos įgyvendinimo dienos, o nuo kiekvienos dienos, kurią trunka atitinka‑
mi veiksmai. Šiuos argumentus patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo,
Europos Komisijos ir Bendrojo Teismo praktika.
Skirdama baudą, Taryba įvertina kiekvienos situacijos faktines aplinkybes, neatsi‑
žvelgdama į anksčiau ūkio subjektams paskirtų baudų dydžius. Bauda už konkurencijos
teisės pažeidimus nėra skiriama tik išimtiniais atvejais, šiuo atveju aplinkybės, dėl kurių
pareiškėjui galėjo būti neskirta piniginė sankcija, nebuvo nustatytos. Skirdamas baudą at‑
sakovas vadovavosi nacionalinių teisės aktų nuostatomis. Apskaičiuodamas bazinį bau‑
dos dydį, atsakovas įvertino, kad degalinėse buvo verčiamasi ne tik prekyba degalais, to‑
dėl jį nustatė pagal pareiškėjo 2012 metų pajamas, gautas eksploatuojant ginčo degalines.
Pareiškėjo veiksmuose nebuvo nustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, o sank‑
cijos dydis buvo nustatytas atsižvelgus į tai, kad koncentracijos įgyvendinimas laikytinas
pavojingu pažeidimu. Atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, tai, kad degalinės yra išsidėsčiu‑
sios skirtinguose miestuose ir rajonuose, pareiškėjui buvo skirta 1,1 ir 1 procentų dydžio
bauda. Pagal 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentra‑
cijų tarp įmonių kontrolės (toliau – Susijungimų reglamentas Nr. 139/2004, Tarybos re‑
glamentas Nr. 139/2004) 14 straipsnio nuostatas, atsakomybė už konkurencijos taisyklių
pažeidimus gali būti taikoma neatsižvelgiant į kaltės formą, kuri taip pat nėra reikšminga
nustatant baudos dydį. Pareiškėjas turi pareigą pateikti Tarybai visą reikiamą informa‑
ciją, todėl tai negali būti pripažinta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Vertindama
pažeidimo mastą, Taryba atsižvelgė į tai, kad iš jungtinės veiklos 2011 m. gruodžio 13 d.
ir 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo pašalintos dvi degalinės, tačiau tai negalėjo būti pripažinta
atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Taryba turėjo teisę ir pareigą didinti baudą 20 pro‑
centų, nes nustatė, kad pareiškėjo pajamos iš veiklos, susijusios su pažeidimu, buvo ma‑
žesnės nei 5 procentai bendrųjų pajamų. Be to, pagal Teisingumo Teismo praktiką, sank‑
cija turi būti skiriama atsižvelgus į įmonių finansinį pajėgumą.
Pasak atsakovo, pareiškėjo teiginiai, kad ginčijamais Tarybos 2013 m. gruodžio
2 d. ir 2013 m. gruodžio 6 d. nutarimais buvo apribotos jo teisės į gynybą, yra nepagrįsti,
todėl atmestini. Ginčijamu 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimu Taryba neatmetė pareiškėjo
prašymo atlikti papildomą tyrimą ir sustabdyti veiksmus, tačiau pasiūlė jam savo argu‑
mentus iki 2013 m. gruodžio 10 d. išdėstyti raštu arba žodžiu per 2013 m. gruodžio 13 d.
posėdį. Šių pasiūlymų pareiškėjas neįgyvendino. Tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. nutari‑
mas atitinka teisės aktų reikalavimus, nes po tyrimo pabaigos, gavusi pastabas, Taryba
turi teisę priimti sprendimą dėl papildomo tyrimo. Pareiškėjo prašymas buvo gautas atli‑
kus tyrimą, t. y. 2013 m. spalio 14 d., todėl, pagal Konkurencijos įstatymo nuostatas, šio‑
je stadijoje Taryba neturėjo pareigos nedelsiant išnagrinėti pareiškėjo prašymą. Jis turėjo
būti nagrinėjamas kartu su pareiškėjo paaiškinimais dėl tyrimo išvadų. Tai, kad skiriant
sankciją galėjo būti taikomas pakartotinumo kriterijus, nėra pakankamas pagrindas ty‑
rimui sustabdyti, nes iki galutinio nutarimo priėmimo šis klausimas nėra sprendžiamas.
Taryba taip pat nenustatė pagrindo sustabdyti tyrimą, nes Vilniaus apygardos adminis‑
traciniame teisme tuo metu nagrinėta byla neturėjo įtakos tyrimui atlikti, kadangi faktinė
situacija nebuvo tapati. Be to, nors pareiškėjas ir teigė, kad buvo pažeista jo teisė į teismi‑
nę gynybą, šių argumentų jis niekaip nepagrindė.
Atsakovas nurodė, kad Tarybos 2001 metų Pažyma yra tarnybinio naudojimo do‑
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kumentas, nes pagal turinį, parengimo tikslą ir naudojimo būdą atitinka Konkurencijos
įstatymo 21 straipsnio 7 dalies nuostatas, pagal kurias draudžiama tokius dokumen‑
tus teikti susipažinti tretiesiems asmenims. Šių argumentų nepaneigia ir tai, kad pažy‑
moje esanti informacija svarstoma tvarkomajame posėdyje, kadangi tvarkomojo po‑
sėdžio dalyje, kurioje yra vertinama koncentracijos nagrinėjimo medžiaga ar vyksta
diskusijos, išdėstomos tarybos ar administracijos darbuotojų nuomonės bei pasiūly‑
mai, pareiškėjas neturi teisės dalyvauti. Pareiškėjo skunde nurodytas 2005 m. gruodžio
22 d. Komisijos pranešimas dėl teisės susipažinti su Komisijos dokumentais bylose pa‑
gal Europos Bendrijos sutarties 81 ir 82 straipsnius, Europos Ekonominės Erdvės sutar‑
ties 53, 54 ir 57 straipsnius bei Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 taisyklių (2005/C
325/07) patvirtina Tarybos argumentus, kad 2001 metų Pažyma yra tarnybinio naudoji‑
mo dokumentas, neturi jokios įrodomosios vertės, todėl negali būti teikiamas susipažinti.
Įtakos kitokiam 2001 metų pažymos vertinimui neturėjo ir tai, kad jos priėmimo metu
Konkurencijos įstatyme nebuvo nustatyta, kad toks dokumentas yra tarnybinio naudo‑
jimo. Tai, ar tam tikras dokumentas yra tarnybinio naudojimo, sprendžiama atsižvelgus
į jo turinį ir paskirtį. Pareiškėjo 2001 m. rugsėjo 6 d. pranešimo apie koncentraciją na‑
grinėjimo metu galiojęs reguliavimas nustatė, kad tokie pranešimai buvo nagrinėjami
uždaruose posėdžiuose, suinteresuotiems asmenims buvo leidžiama susipažinti tik su
nutariamąja protokolo dalimi. Tiek 2001, tiek 2013 metais Pažymos pobūdis nepasikeitė,
todėl pareiškėjas neturėjo teisės su ja susipažinti. Konkurencijos taryba pažymėjo, kad,
atlikdama tyrimą, ji 2001 metų Pažyma nesivadovavo, todėl negalėjo būti pripažinta, kad,
neleidus pareiškėjui su ja susipažinti, buvo pažeistos pareiškėjo teisės į gynybą. Be to, pa‑
reiškėjui buvo sudaryta galimybė susipažinti su visais tyrime naudotais 2001 metų kon‑
centracijos nagrinėjimo dokumentais.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Petroleum“ atsiliepime į pareiškėjo
skundą prašė jį patenkinti.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu (I t.,
b. l. 128–147) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies ‒ panaikino Konkurencijos tary‑
bos 2014 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 2S‑2/2014 rezoliucinės dalies 1.2 ir 2.2 punk‑
tus, kuriais UAB „Lukoil Baltija“ pripažintas pažeidęs Konkurencijos įstatymo 8 straips‑
nio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir už tai jam paskirta 124 942,07 eurų
(431 400 Lt) bauda, taip pat 4 punkto dalį, kuria pareiškėjas įpareigotas per 5 dienas
pranešti Tarybai apie 2.2 punkte nustatytos baudos sumokėjimą. Nutraukė bylos dalį,
kurioje buvo prašoma panaikinti Konkurencijos tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. nutari‑
mą Nr. 3S‑63 ir įpareigoti Konkurencijos tarybą atlikti papildomą tyrimą bei sustabdyti
veiksmų atlikimą Konkurencijos tarybos byloje Nr. 12/xx/1/1/06/23/048 iki tol, kol bus
priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame
teisme nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I‑3479‑142/2013, bei bylos dalį, kurio‑
je prašoma panaikinti Konkurencijos tarybos 2013 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 3S‑65
ir įpareigoti Konkurencijos tarybą leisti UAB „Lukoil Baltija“ susipažinti su 2001 metų
Konkurencijos tarybos pateikta Pažyma; kitą pareiškėjo skundo dalį atmetė kaip
nepagrįstą.
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Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika, kurioje nurodoma, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti
administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat
veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems intere‑
sams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių
nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektas. Atsižvelgdamas į tai,
kad po ginčijamų Tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 3S‑63 bei 2013 m. gruo‑
džio 6 d. nutarimo Nr. 3S‑65 priėmimo buvo priimtas Tarybos 2014 m. gegužės 12 d. nu‑
tarimas, kuriame, inter alia (be kita ko), buvo išnagrinėtas pareiškėjo 2014 m. balandžio
10 d. pateiktas kartotinis prašymas sustabdyti tyrimą ir leisti susipažinti su 2001 metais
Tarybos darbuotojų parengta Pažyma, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad
skundo reikalavimų panaikinti Tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 3S‑63 bei
2013 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 3S‑65 ir įpareigoti atlikti veiksmus tenkinimas pa‑
reiškėjo teisių ir pareigų apimties nepakeistų, todėl šią administracinės bylos dalį nutrau‑
kė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (to‑
liau – Administracinių bylų teisenos įstatymas) 101 straipsnio 1 punktu. Nutraukdamas
nurodytą administracinės bylos dalį teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teisės į tinkamą
pažeistų teisių gynybą nebuvo pažeistos, nes, vertindamas Tarybos 2014 m. gegužės 12 d.
nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, teismas nagrinėjo Tarybai 2014 m. balandžio 10 d. pa‑
teiktame pareiškėjo prašyme išdėstytus argumentus, kurie iš esmės nesiskiria nuo pareiš‑
kėjo pozicijos, nurodytos 2013 m. lapkričio 14 d. ir 2013 m. lapkričio 18 d. prašymuose.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2003 m. gruodžio 31 d. tarp pareiškė‑
jo ir UAB ,,Baltic Petroleum“ buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis su vėlesniais pa‑
pildymais ir pakeitimais, pagal kurią pareiškėjas apie tai nepranešęs Tarybai bei negavęs
jos leidimo vykdyti koncentraciją 2003 m. gruodžio 31 d. įgijo kitiems ūkio subjektams
priklausančių degalinių, esančių Antakalnio g. 128, Vilniuje; Klaipėdos pl. 44, Palangoje;
Klaipėdos pl. 4A, Šilutėje; Santaikos g. 33, Alytuje; Turistų g. 92, Lazdijuose; Miško
g. 64, Radviliškyje; Kalvarijų g. 161A, Vilniuje; Rinktinės g. 59, Vilniuje; Užuovėjos k.,
Radviliškio r.; Savanorių pr. 121, Vilniuje; Vilniaus g. 5A, Šalčininkuose; Smėlynės g. 169,
Panevėžyje; J. Basanavičiaus g. 95B, Kėdainiuose; Rytinio kelio 2, Šilalėje, ir Klaipėdos
g. 61, Priekulėje, Klaipėdos r., kontrolę, ir 2008 m. birželio 30 d. įgijo kitiems ūkio su‑
bjektams priklausančios degalinės, esančios Kalnujų k. Raseinių r., kontrolę, taip pažeis‑
damas Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį. Pirmosios instan‑
cijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas iš esmės neginčijo atlikto tyrimo metu Tarybos
nustatytų faktinių aplinkybių, kad jis įgijo ginčo degalinių kontrolę, tačiau nesutiko,
kad šios aplinkybės kvalifikuotinos kaip Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir
9 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimas, už kurį pareiškėjui skirta piniginė sankcija.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pateikdamas 2001 m. rugsėjo 6 d. pra‑
nešimą pareiškėjas prašė Tarybą išduoti jam leidimą vykdyti koncentraciją įgyjant balsa‑
vimo teises BAB ,,Lietuvos kuras“ kreditorių susirinkime. Pačiame pranešime pareiškėjas
vienareikšmiškai nurodė, kad pagal vykdomą koncentraciją kontrolės į BAB ,,Lietuvos
kuras“ turtą, t. y. UAB ,,Baltic Petroleum“ valdomas, taip pat reikalavimui užtikrinti įkeis‑
tas degalines, neįgis. Taryba 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 leido pareiškėjui vyk‑
dyti koncentraciją, įgyjant 37 procentus balsavimo teisių BAB ,,Lietuvos kuras“ kredito‑
rių susirinkime pagal pateiktą pranešimą. Įvertinęs Konkurencijos įstatymo 3 straipsnį,
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8 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 14 straips‑
nio 1 dalį, 36 straipsnio 1 dalį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką pa‑
reiškėjo 2001 m. rugsėjo 6 d. pranešimo ir Tarybos 2001 m. spalio 4 d. nutarimo turi‑
nį, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjui buvo išduotas tik leidimas
vykdyti koncentraciją įgyjant balsavimo teises, o leidimas vykdyti koncentraciją įgyjant
kontrolę į BAB ,,Lietuvos kuras“ degalines išduotas nebuvo, nes pareiškėjo pranešimas
nagrinėtas išimtinai pagal jame nurodytas aplinkybes. Teismas kaip nepagrįstus atmetė
pareiškėjo argumentus, kad Tarybos 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 jam buvo duo‑
tas leidimas vykdyti koncentraciją įgyjant ginčo degalinių kontrolę.
Dėl pareiškėjo argumento, jog ginčo degalinės jam eksploatuoti pagal jungtinės
veiklos sutartį perleistos ne kaip savarankiškas verslas ar jos dalis, bet kaip nekilnoja‑
masis turtas, todėl nėra vienos iš dviejų būtinų Konkurencijos įstatymo 8 straipsnyje
nustatytų sąlygų, pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administra‑
cinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi administra‑
cinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015, kurioje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo, kad degalinės yra esminės ir savarankiškos prekybos degalais verslo sudeda‑
mosios dalys, t. y. savarankiški ūkinės veiklos vienetai. Šias išvadas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija padarė atsižvelgusi į tai, kad mažmeni‑
nė prekyba degalais vyksta specifinės infrastruktūros statinių ir įrenginių kompleksuo‑
se – degalinėse, dėl kurių išdėstymo sprendžiama savivaldybėms tvirtinant specialiuosius
planus. Įgydamas degalines, t. y. statinių ir įrenginių kompleksus, taip pat ir tam tikro
nematerialiojo turto kontrolę, pareiškėjas įgijo specifinį turtą, būtiną siekiant dalyvauti
prekybos degalais rinkoje, kurio kontrolės įgijimas leidžia labai greitai po degalinės kon‑
trolės perėmimo pradėti dalyvauti prekybos degalais rinkoje.
Atsižvelgdamas į nurodytus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškini‑
mus ir tai, kad abiejose bylose degalinių kontrolę pagal jungtinės veiklos sutartis pareiš‑
kėjas įgijo iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis, t. y. įgijo kontrolę į tokį ginčo degalinių
kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris leido jam, kaip rinkos dalyviui, plečiančiam val‑
domų degalinių tinklą, greitai ir be didelių investicijų pradėti vykdyti mažmeninės pre‑
kybos degalais veiklą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčo degalinės yra
savarankiški ūkinės veiklos vienetai. Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymė‑
jo, kad pagrindą šiuo klausimu vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinės teisėjų kolegijos išaiškinimu pripažįsta ir pareiškėjas.
Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Konkurencijos įstatymo 8 straips‑
nio 1 dalimi, 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Pranešimo apie koncentraciją tvarkos
6.1.1 punktu, Tarybos reglamento Nr. 139/2004 5 straipsnio 2 dalimi, Komisijos suves‑
tinio pranešimo 136 punktu, konstatavo, kad tais atvejais, kai yra perimama kito subjek‑
to turto dalies kontrolė, kai ši turto dalis gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos
vienetu ir jai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, bendrosios pa‑
jamos skaičiuojamos proporcingai įsigyjamo turto daliai, o dalyvaujančios įmonės yra
įsigyjančioji įmonė ir įsigyjamos įmonės (turto) dalis. Teismas nustatė, kad ginčo dega‑
linės, kurių kontrolę pareiškėjas įgijo, yra savarankiški ūkinės veiklos vienetai, kuriems
yra priskiriama tam tikra apyvarta rinkoje, todėl pareiškėjo argumentai, kad atsakovas
nepagrįstai skaičiavo iki degalinių įnešimo į jungtinę veiklą jose ūkinę veiklą vykdžiusių
subjektų bendrąsias pajamas, atmesti kaip nepagrįsti.
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Remdamasis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 8 dalimi, Europos Tarybos re‑
glamento Nr. 139/2004 3 straipsnio 1, 2 dalimis, Komisijos pranešimo 28 punktu,
Europos Komisijos praktika, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad koncentraci‑
ja gali būti pripažinti tik sandoriai, sukėlę rinkoje ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktū‑
ros pokyčius, kurių galiojimas yra pakankamai ilgas. Įvertinęs byloje esančias laikotar‑
piu nuo 2003 m. birželio 12 d. iki 2003 m. spalio 14 d. tarp pareiškėjo ir UAB ,,Baltic
Petroleum“ sudarytas subnuomos sutartis, teismas konstatavo, kad jos negali būti pripa‑
žintos sandoriais, galėjusiais sukelti rinkoje ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktūros po‑
kyčius. Šias išvadas teismas grindė tuo, kad subnuomos sutartys buvo terminuotos, su‑
darytos vieneriems metams, dalyje sutarčių buvo nustatyta UAB ,,Baltic Petroleum“ teisė
vienašališkai nutraukti sudarytas sutartis, o pareiškėjui pareiga nedelsiant (per 10 dienų)
grąžinti degalines UAB ,,Baltic Petroleum“. Be to, visos subnuomos sutartys buvo nu‑
trauktos 2003 m. gruodžio 31 d., t. y. jungtinės veiklos sutarties sudarymo dieną.
Teismo vertinimu, jungtinės veiklos sutartimi pareiškėjui suteiktos teisės viena‑
reikšmiškai patvirtina, kad būtent šia sutartimi pareiškėjas įgijo teisę daryti lemiamą įta‑
ką ūkio subjekto veiklai. Remdamasis aplinkybėmis, kad jungtinės veiklos sutarties ga‑
liojimas ir pareiškėjo teisė eksploatuoti ginčo degalines nustatyta iki 2023 metų, faktiškai
ginčo degalines pareiškėjas valdo (valdė) 9–10 metų (iki tyrimo pradžios), teisė pašalinti
degalines iš jungtinės veiklos iki jungtinės veiklos sutarties nutraukimo nenustatyta, tai
gali būti (buvo) daroma tik tuo atveju, jei jas būtina renovuoti, pareiškėjas 2010 metais
į jungtinę veiklą papildomai įnešė teisę naudotis jos išskirtinių teisių kompleksu. Taigi
teismas darė išvadą, kad būtent pagal jungtinės veiklos sutartį pareiškėjas įgijo galimybę
daryti ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius. Teismas konstatavo, kad Taryba
teisėtai ir pagrįstai nusprendė, kad ginčo degalinių kontrolę pareiškėjas įgijo pagal jung‑
tinės veiklos sutartį, o ne pagal laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 12 d. iki 2003 m. spalio
14 d. tarp pareiškėjo ir UAB ,,Baltic Petroleum“ sudarytas subnuomos sutartis.
Pirmosios instancijos teismas sutiko su Tarybos išvadomis, kad 2003 m. gruo‑
džio 31 d. įgydamas kontrolę į penkiolika ginčo degalinių, nesvarbu kokia jų geografinė
padėtis, pareiškėjas įgyvendino vieną koncentraciją, nes kontrolė buvo įgyta pagal vie‑
ną sandorį, tuo pačiu metu (2003 m. gruodžio 31 d.), sandoris sudarytas tarp tų pačių
ūkio subjektų, visų degalinių kontrolę įgijo pareiškėjas, sudarytu sandoriu buvo siekiama
vieno ekonominio tikslo – išplėsti pareiškėjo turimų degalinių tinklą ir efektyviai nau‑
doti kitiems ūkio subjektams priklausantį turtą. Teismo vertinimu, nepagrįsti pareiškėjo
argumentai, kad sudaryti sandoriai negali būti pripažinti vienijančio pobūdžio, nes nėra
tenkinama būtinoji sąlyga, kad du ar daugiau sandorių negali būti įgyvendinti atskirai ir
(ar) jie yra neatsiejamai tarpusavyje susiję. Nagrinėjamu atveju visos penkiolika degali‑
nių į jungtinę veiklą buvo įneštos vienu sandoriu, be to, nenutraukus sutarties, degalinių
pašalinimas iš jungtinės veiklos negalimas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės kolegijos priimtoje 2015 m. gruo‑
džio 17 d. nutartyje laikomasi iš esmės analogiškos pozicijos.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2003 m. gruodžio 31 d. įgyta penkio‑
likos degalinių kontrolė laikytina viena koncentracija, o pagal Pranešimo apie koncen‑
traciją tvarkos 6.6.1 ir 20 punktų nuostatas vienu metu įgytų degalinių bendrosios paja‑
mos turi būti skaičiuojamos kartu, todėl Taryba pagrįstai degalinių, esančių Antakalnio
g. 128, Vilniuje; Klaipėdos pl. 44, Palangoje; Klaipėdos pl. 4A, Šilutėje; Santaikos g. 33,
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Alytuje; Turistų g. 92, Lazdijuose; Miško g. 64, Radviliškyje; Kalvarijų g. 161A, Vilniuje;
Rinktinės g. 59, Vilniuje; Užuovėjos k., Radviliškio r.; Savanorių pr. 121, Vilniuje;
Vilniaus g. 5A, Šalčininkuose; Smėlynės g. 169, Panevėžyje; J. Basanavičiaus g. 95B,
Kėdainiuose; Rytinio kelio 2, Šilalėje, ir Klaipėdos g. 61, Priekulėje, Klaipėdos r., paskuti‑
niais prieš koncentraciją ūkiniais metais bendrąsias pajamas skaičiavo kartu.
Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. gruodžio 17 d. konstatavo, jog
iš bendrųjų pajamų, skaičiuojant jas proporcingai perimto turto daliai, turėtų būti išskai‑
čiuojamas pridėtinės vertės mokestis, tačiau ne bendrųjų pajamų dalis, atitinkanti akcizo
mokesčio dydį, kurį sumokėjo kitas (į apyvartą prekes išleidęs) ūkio subjektas. Tarybos
pateikti duomenys patvirtino, kad į jungtinę veiklą 2003 m. gruodžio 31 d. įneštų pen‑
kiolikos ginčo degalinių bendrosios pajamos atskaičius PVM viršijo 5 mln. litų ribą.
Taigi, teismas darė išvadą, kad apie vykdomą koncentraciją pareiškėjas turėjo pranešti
Tarybai ir gauti jos leidimą, tačiau tokio pranešimo pareiškėjas Tarybai nepateikė ir leidi‑
mo vykdyti koncentraciją negavo, taip pažeisdamas Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio
1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Kita vertus, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad į jungtinę veiklą 2008 m.
birželio 30 d. įneštos degalinės, esančios Kalnujų k., Raseinių r., bendrosios pajamos
2007 metais neviršijo 5 milijonų litų ribos, todėl įgydamas šios degalinės kontrolę, pa‑
reiškėjas neprivalėjo apie tai pranešti Tarybai ir gauti jos leidimą. Atsižvelgęs į tai, teismas
konstatavo, kad šia apimtimi negali būti nustatytos visos būtinosios sąlygos patraukti
pareiškėją atsakomybėn už koncentracijos įgyvendinimą be Tarybos leidimo, kadan‑
gi pagal Konkurencijos įstatymą jis neturėjo pareigos pranešti atsakovui apie kontro‑
lės įgijimą. Todėl pareiškėjas, įgijęs degalinės, esančios Kalnujų k., Raseinių r., kontrolę
Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies nuostatų nepažeidė ir
atsakomybėn dėl šio pažeidimo buvo patrauktas nepagrįstai.
Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 3 da‑
limi, 40 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo
1 d. nutartimi priimtoje administracinėje byloje Nr. A502‑1668/2012, Europos Sąjungos
Bendrojo Teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu Electrabel prieš Europos Komisiją,
Nr. T‑332/09, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas)
2014 m. liepos 3 d. sprendimu Electrabel prieš Europos Komisiją, C‑84/13P, Lietuvos vy‑
riausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi ir padarė išvadą, kad
nagrinėjamu atveju patraukimo atsakomybėn terminas turi būti skaičiuojamas nuo pa‑
skutinės koncentracijos įgyvendinimo be Tarybos leidimo dienos, t. y. nuo leidimo išda‑
vimo arba koncentracijos nutraukimo. Teismas pažymėjo, kad Tarybos leidimai vykdyti
koncentraciją dėl ginčo degalinių pareiškėjui buvo išduoti 2014 m. liepos 16 d., 2014 m.
rugsėjo 18 d., t. y. po ginčijamo nutarimo priėmimo. Taip pat pirmosios instancijos
teismas nustatė, kad pareiškėjas nuo 2011 m. gruodžio 13 d. neeksploatavo degalinės,
esančios Smėlynės g. 169, Panevėžys, o nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. – degalinės, esančios
Kalvarijų g. 161A, Vilniuje, bei konstatavo, kad atsakomybėn už koncentracijos vykdy‑
mą neturint tam leidimo pareiškėjas patrauktas 2014 m. gegužės 12 d., t. y. nepraėjus
Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalies (galiojusioje nuo 2003 m. liepos 25 d. iki
2012 m. gegužės 1 d.) nustatytam trejų metų senaties terminui.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nustatė, kad Tarybos 2001 m. spa‑
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lio 4 d. nutarimu Nr. 114 pareiškėjui nebuvo išduotas leidimas vykdyti ginčo degalinių
koncentraciją, nes juo, pagal 2001 m. rugsėjo 6 d. pranešimą jam buvo suteiktas leidimas
vykdyti koncentraciją įgyjant 37 procentus balsų BAB ,,Lietuvos kuras“ kreditorių susi‑
rinkime. Teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis, kaip nepagrįstus atmetė pareiškėjo
argumentus, kad negali būti nustatyta jo kaltė dėl Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio
1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimo, nes Tarybos 2001 m. spalio 4 d.
nutarime buvo aiškiai nurodyta, kiek kontrolės pareiškėjui leidžiama įgyti. Teismo verti‑
nimu, nagrinėjamu atveju yra nustatyta pareiškėjo kaltė dėl padaryto pažeidimo, todėl jis
pagrįstai patrauktas atsakomybėn, kuri taikoma neatsižvelgiant į kaltės formą.
Įvertinęs Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies, 35 straipsnio 1 dalies,
36 straipsnio 1 dalies, 37 straipsnio 1 dalies nuostatas, pirmosios instancijos teismas kaip
nepagrįstus atmetė pareiškėjo argumentus, kad už padarytą pažeidimą jam galėjo būti
skirtas įspėjimas, o ne bauda. Teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas yra aiškiai nuro‑
dęs, kad už koncentracijos, apie kurią buvo privaloma pranešti, įgyvendinimą be Tarybos
leidimo skiriama bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais
metais. Be to, ginčijamo Tarybos nutarimo priėmimo metu galiojusiame Konkurencijos
įstatyme tokia sankcija kaip įspėjimas nėra nustatyta.
Nagrinėdamas pažeidimo pavojingumo, nepataisomos ir ilgalaikės žalos klausi‑
mus, Vilniaus apygardos administracinis teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi, priimtoje administracinėje byloje
Nr. A520‑634/2013 ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu
byloje Electrabel prieš Komisiją Nr. T‑332/09. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo, kad koncentracijos įgyvendinimas nepranešus Tarybai ir negavus jos leidimo
gali būti laikomas pavojingu pažeidimu, o aplinkybė, jog tokiu atveju buvo apribota kon‑
kurencija arba kitaip padaryta žala, leistų kvalifikuoti tokį pažeidimą kaip gerokai sunkes‑
nį. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas yra pažymėjęs, kad koncentracijos poveikio rinkai
nebuvimo nagrinėjimas ex post (po fakto) negali būti lemiamas veiksnys, siekiant nustatyti
pažeidimo sunkumą pagal ex ante (iš anksto) kontrolės sistemą. Pirmosios instancijos teis‑
mas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad skiriamos sankcijos dydis nėra diferencijuojamas
atsižvelgiant į tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar neatsargiai. Įvertinęs tai, kad 2003 m.
gruodžio 31 d. įvykdęs koncentraciją pareiškėjas įgijo kontrolę į penkiolikos degalinių tin‑
klą, kuris apėmė santykinai plačią geografinę rinką, pirmosios instancijos teismas konstata‑
vo, kad pareiškėjo padarytą pažeidimą Taryba pagrįstai vertino kaip pavojingą.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad apskaičiuodama skirtinos baudos
dydį Taryba vadovaujasi Konkurencijos įstatymo bei Tvarkos aprašo nuostatomis, kurio‑
se konkretūs baudos dydžiai nėra nustatyti, nes jos apskaičiuojamos atsižvelgiant į ūkio
subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamas, pa‑
žeidimo trukmę ir kitas konkretaus atvejo aplinkybes. Sankcija už koncentracijų kontro‑
lės pažeidimus skiriama įvertinus individualias faktines aplinkybes, o skiriamos baudos
dydžiui įtaką turi ne anksčiau Tarybos taikyta praktika, bet ūkio subjekto gautos pajamos
ir pažeidimo trukmė. Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo, kad pagal
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalį pareiškėjui galėjo būti skirta piniginė bauda
iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Kita vertus, ginči‑
jamu nutarimu paskirtos sankcijos dydis nesudaro net 1 procento pareiškėjo 2012 metų
bendrųjų pajamų dalies.
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Remdamasis Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo praktika (2011 m. sausio 3 d. nutartimi administracinė‑
je byloje Nr. A858‑1702/2010, 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A822‑2818/2012), Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad vien tik
tai, jog ūkio subjektas vykdė Tarybos nurodymus ir teikė reikiamą informaciją, savaime
nėra pagrindas jo elgesį vertinti kaip padėjimą Tarybai tyrimo metu. Teismo vertinimu,
pareiškėjas tik vykdė teisėtus Tarybos nurodymus, susijusius su tyrimui atlikti reikiamos
informacijos pateikimu, todėl tai negali būti pripažįstama kaip jo atsakomybę lengvinan‑
ti aplinkybė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tai, jog pareiškėjas nuo 2011 m.
gruodžio 13 d. neeksploatavo degalinės, esančios Smėlynės g. 169, Panevėžyje, o nuo
2013 m. rugsėjo 30 d. – degalinės, esančios Kalvarijų g. 161A, Vilniuje, taip pat negalėjo
būti vertinama kaip jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nes šie pareiškėjo sprendimai
nebuvo nulemti jo atžvilgiu atliekamo tyrimo dėl konkurencijos kontrolės reikalavimų
pažeidimo, be to, likusias trylika degalinių pareiškėjas eksploatavo iki ginčijamo Tarybos
2014 m. gegužės 12 d. nutarimo priėmimo.
Pareiškėjo argumentus, kad dėl neaiškios Tarybos praktikos jis nežinojo, kaip
orientuoti savo elgesį, pirmosios instancijos teismas pripažino visiškai nepagrįstais.
Teismas pažymėjo, kad Tarybos 2001 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 92 pareiškėjui
buvo duotas leidimas vykdyti koncentraciją, išsinuomojant šias BAB „Lietuvos kuras“
degalines – Nr. 12 Raudondvario pl. 82 Kaune, Nr. 23 Gardino g. 53 Druskininkuose,
Nr. 37 Muitinės g. 22A Jurbarke, Nr. 41 Vilniaus g. 3A Prienuose, Nr. 47 Valantiškės k.
Biržų r., Nr. 49 Sodų g. l Šakiuose, Nr. 52 Vilniaus g. 33 Trakuose, Nr. 56 Čiurlionio g. 53
Varėnoje, Nr. 82 Adomiškių k. Marijampolės r., pagal pateiktą pranešimą. Pirmosios ins‑
tancijos teismas taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi, kurioje konstatuota, jog kilus neaiš‑
kumams, pareiškėjas turėjo teisę konsultuotis su Taryba dėl pareigos pateikti pranešimą
apie koncentraciją. Atsižvelgęs į tai, kad ginčo dėl aritmetinio baudos apskaičiavimo tei‑
singumo pareiškėjas nekelia, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad už 2003 m.
gruodžio 31 d. įvykdytą koncentraciją pareiškėjui paskirta sankcija yra teisėta, adekvati ir
proporcinga, nes skirdama tokio dydžio baudą, Taryba vadovavosi imperatyviomis teisės
aktų nuostatomis, atsižvelgė į visas nagrinėjamu atveju reikšmingas aplinkybes. Teismas
nenustatė, kad pareiškėjo veiksmuose egzistavo jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės,
todėl bazinis baudos dydis neturėjo būti mažinamas.
Pareiškėjas remiasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 da‑
lies 3 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 22 d.
sprendimu administracinėje byloje Nr. A14‑16/2005, Vilniaus apygardos administra‑
ciniame teisme nagrinėta administracine byla Nr. I‑136‑142/2014, Konkurencijos
įstatymo 21 straipsnio 7 dalimi, Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 52 ir 53 punk‑
tais bei Tarybos 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 4 patvirtintu Laikinuoju Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos posėdžių reglamentu ir teigia, kad buvo padaryti pro‑
cedūriniai pažeidimai, o neleisdamas jam susipažinti su Tarybos darbuotojų 2001 metais
parengta Pažyma, atsakovas pažeidė jo teises į tinkamą gynybą, nes minėtoje Pažymoje
yra duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjui 2001 m. spalio 4 d. išduotas leidimas vyk‑
dyti koncentraciją apima ir jo teisę įgyti ginčo degalinių kontrolę.
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo nurodytas nuostatas, konstata‑
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vo, kad tiek 2001 metais, tiek ir teismo sprendimo priėmimo metu galiojęs teisinis re‑
guliavimas nustatė iš esmės tokį patį Tarybos vidaus dokumentų teisinį režimą, t. y. šie
dokumentai yra skirti Tarybos darbuotojų reikmėms ir tretiesiems asmenims susipažin‑
ti neteikiami. Susipažinęs su teismui pateikta ir 2015 m. vasario 6 d. nutartimi nevieša
pripažinta 2001 metų Pažyma, teismas konstatavo, kad ji atitinka tarnybinio naudojimo
dokumento kriterijus, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė leisti su ja susipažinti. Teismas
taip pat pažymėjo, kad 2013 m. spalio 18 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas
patvirtina, kad atlikdama tyrimą dėl koncentracijos kontrolės normų pažeidimo, Taryba
2001 metais parengtos Pažymos nevertino, todėl ji nelaikytina tyrimo medžiagos da‑
limi. Teismo vertinimu, Taryba pagrįstai netenkino pareiškėjo 2014 m. balandžio 10 d.
prašymo ir jokių procedūrinių reikalavimų pažeidimų, kurie būtų pagrindas panaikin‑
ti ginčijamą 2014 m. gegužės 12 d. nutarimą, nepadarė, todėl šie jo argumentai atmesti
kaip nepagrįsti.
III.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde (VI t., b. l. 133–163) prašo bylą Lietuvos vy‑
riausiame administraciniame teisme nagrinėti žodiniame teismo posėdyje, panaikinti
2016 m. kovo 14 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administra‑
cinėje byloje Nr. I‑2027‑764/2016 ir priimti naują sprendimą – visiškai tenkinti pareiš‑
kėjo apeliacinį skundą bei panaikinti Konkurencijos tarybos 2014 m. gegužės 12 d. nu‑
tarimą Nr. 2S 2/2014 „Dėl UAB „Lukoil Baltija“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimams“ da‑
lyse, kuriose Konkurencijos taryba nutarė pripažinti, kad UAB „Lukoil Baltija“ pa‑
žeidė Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimus
dėl to, kad pareiškėjas, 2003 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitiems ūkio subjektams priklau‑
sančių degalinių kontrolę ir apie tai nepranešęs Konkurencijos tarybai, negavo jos lei‑
dimo vykdyti koncentraciją, skirti UAB „Lukoil Baltija“ 3 297 700 eurų baudą ir įpa‑
reigoti UAB „Lukoil Baltija“ per penkias dienas nuo numatytos baudos sumokėjimo ir
nustatytų įpareigojimų įvykdymo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai bei pateikti tai
patvirtinančius įrodymus.
Apeliantas teigia, jog jis negali būti laikomas pažeidusiu Konkurencijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kadangi apie ketinimą įgyti ap‑
tariamų UAB „Baltic Petroleum“ degalinių eksploatavimą Konkurencijos tarybai pranešė
ir 2001 m. spalio 4 d. gavo jos leidimą įgyti BAB „Lietuvos kuras“ (ir viso jo turto) kon‑
trolę ir vykdyti koncentracijas, dėl to papildomo ar savarankiško Konkurencijos tarybos
leidimo ginčo degalinių atžvilgiu nereikėjo. Kadangi pareiškėjas turėjo finansinių reikala‑
vimų BAB „Lietuvos kuras“ atžvilgiu, 2001 m. rugpjūčio 30 d. pareiškėjui su AB „Vilniaus
bankas“ sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, AB „Vilniaus bankas“ įsipareigojo pa‑
reiškėjui perleisti finansinį reikalavimą, lygų 29,5 proc. visų teismo patvirtintų kredito‑
rinių reikalavimų BAB „Lietuvos kuras“ bei suteikti balsavimo teisių BAB „Lietuvos ku‑
ras“ kreditorių susirinkime. Apie šią planuojamą įgyvendinti koncentraciją pareiškėjas
Konkurencijos tarybai pateikė pranešimą 2001 m. rugsėjo 6 d. Konkurencijos taryba, iš‑
nagrinėjusi pareiškėjo pranešimą, 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 leido pareiškėjui
vykdyti koncentraciją, pareiškėjui ir AB „Vilniaus bankas“ sudarant reikalavimo perleidi‑
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mo sutartį, pagal kurią įgyjamos 37 proc. balsavimo teisių BAB „Lietuvos kuras“ kredito‑
rių susirinkime. Pareiškėjas pažymi, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai nurodė, kad
didžioji dalis BAB „Lietuvos kuras“ degalinių buvo valdomos UAB „Baltic Petroleum“
operatoriaus sutarties pagrindu, o 2001 m. rugsėjo 6 d. pranešime Konkurencijos tary‑
bai pareiškėjas nenurodė, kad ketina eksploatuoti BAB „Lietuvos kuras“ priklausančias
degalines. Pasak apelianto, nepagrįstas teiginys, kad Konkurencijos tarybos 2001 m. spa‑
lio 4 d. nutarimas Nr. 114, kuriuo pareiškėjui buvo leista vykdyti koncentraciją, turi būti
aiškinamas siaurai, t. y. kaip neapimantis leidimo pareiškėjui eksploatuoti BAB „Lietuvos
kuras“ nuosavybės teise priklausiusias degalines. Pareiškėjas teigia, kad šią poziciją klai‑
dingai palaikė pirmosios instancijos teismas dėl toliau nurodomų priežasčių.
Pranešimo apie koncentraciją pateikimo dieną galiojo Pranešimo apie koncentra‑
ciją tvarka, kuri nurodo, jog Konkurencijos taryba turi teisę reikalauti, kad pranešimą
apie koncentraciją teikiantis asmuo, kiti susiję asmenys ir netgi viešojo administravimo
subjektai pateiktų finansinius ir kitus dokumentus, taip pat ir turinčius komercinių pa‑
slapčių, bei kitą informaciją, reikalingą Konkurencijos tarybos funkcijoms atlikti. Dėl to,
pasak apelianto, Konkurencijos taryba, nagrinėdama pateiktą pranešimą ir spręsdama
klausimą dėl leidimo pareiškėjui vykdyti koncentraciją išdavimo, turėjo teisinę pareigą
patikrinti ir įvertinti visas leidimo išdavimui svarbias aplinkybes, įskaitant ir tai, kokią
įtaką BAB „Lietuvos kuras“ turtui galėtų daryti pareiškėjas, įgijęs BAB „Lietuvos kuras“
kontrolę. Faktas, kad Konkurencijos tarybos pareigūnai, gavę pareiškėjo 2001 m. rugsėjo
6 d. pranešimą, atliko išsamų tyrimą ir tik po to išdavė leidimą pareiškėjui vykdyti mi‑
nėtą koncentraciją, nebuvo paneigtas. Pareiškėjas papildomai nurodo, jog Konkurencijos
taryba atsisakė leisti pareiškėjui susipažinti su Konkurencijos tarybos pareigūnų pareng‑
ta Pažyma, kurios pagrindu Konkurencijos taryba priėmė 2001 m. spalio 4 d. nutarimą
Nr. 114 ir leido pareiškėjui vykdyti BAB „Lietuvos kuras“ koncentraciją. Pareiškėjo pra‑
šymo netenkino ir pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas šią bylos dalį. Tokiais
veiksmais Konkurencijos taryba bei Vilniaus apygardos administracinis teismas apribojo
pareiškėjo galimybę gintis nuo jam Konkurencijos tarybos tyrime reiškiamų įtarimų.
Apeliantas nurodo, kad 2001 m. priimto Konkurencijos tarybos nutarimo revi‑
zavimas yra nesuderinamas su viešosios teisės srityje visuotinai pripažįstamo draudimo
bausti už tą patį du kartus principo (non bis in idem) reikalavimais. Šio principo turinys,
be kita ko, apima ir draudimą asmens atžvilgiu pradėti bylą ar teisinio pobūdžio proce‑
dūras, jeigu vieną kartą dėl tų pačių asmens veiksmų jau buvo priimtas sprendimas, o
atitinkamas elgesys buvo pripažintas teisėtu.
Pareiškėjas pažymi, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas
turėtų būti vertinamas kaip nepateisinamas ir gero administravimo bei atsakingo valdy‑
mo principų taikymo atžvilgiu. Konkurencijos taryba, atlikdama savo funkcijas, privalo
tinkamai vykdyti ir taikyti įstatymus, gerbti asmenų teises, vadovautis teisėtumo, neša‑
liškumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kitais gero administravimo bei atsa‑
kingo valdymo principais, įtvirtintais tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir
Konstitucija), tiek 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijo‑
je. Dėl to Konkurencijos taryba neturėtų priimti sprendimų, kuriais būtų siekiama kitų,
negu įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais nustatytų tikslų. Apeliantas teigia, kad
Konkurencijos tarybos nutarime ir pirmosios instancijos teismo sprendime pakartotas
teiginys, kad 2001 m. Konkurencijos tarybos jau atlikto koncentracijos nagrinėjimo re‑
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zultatai neturi teisinės reikšmės ir nevaržo Konkurencijos tarybos galimybių po dvylikos
metų pakartotinai vertinti tas aplinkybes, dėl kurių jau buvo nuspręsta leisti pareiškėjui
vykdyti koncentraciją, atskleidžia siekį nubausti pareiškėją, nepaisant to, kad tam nėra
nei faktinių, nei teisinių pagrindų.
Pareiškėjas nurodo, kad jo pateiktas pranešimas apie koncentraciją dėl BAB
„Lietuvos kuras“ dalies reikalavimo teisių įsigijimo iš AB „Vilniaus bankas“ ir 2001 m.
spalio 4 d. išduotas leidimas aiškiai suponuoja, kad buvo įgyta BAB „Lietuvos kuras“
kontrolė. Todėl tiek Taryba, tiek pirmosios instancijos teismas klaidingai teigia, kad pa‑
reiškėjui buvo išduotas tik leidimas vykdyti koncentraciją įgyjant balsavimo teises, nes
toks „siauras“ vertinimas iš esmės nereikštų kontrolės įgijimo, kurią de facto (faktiškai)
būtų galima įgyvendinti ir BAB „Lietuvos kuras“ priklausančiam turtui. Dėl to apskritai
nebūtų pareigos pateikti pranešimą apie koncentraciją.
Apeliantas pabrėžia, jog Konkurencijos taryba klaidingai nustatė kontrolės įgiji‑
mo momentą, dėl to nepagrįstai konstatavo, kad buvo viršytos Konkurencijos įstatyme
numatytos bendrųjų pajamų ribos. Pasak pareiškėjo, Taryba ir teismas klaidingai vertino
aplinkybę, kad penkiolikos ginčo degalinių kontrolė buvo faktiškai įgyta 2003 m. gruo‑
džio 31 d., sudarius jungtinės veiklos sutartį su UAB „Baltic Petroleum“, todėl nepagrįstai
šį faktą laikė viena koncentracija bei nepagrįstai šių degalinių bendrąsias pajamas skai‑
čiavo kartu. Minėtų degalinių kontrolė faktiškai buvo įgyta savarankiškomis aštuonio‑
mis subnuomos sutartimis, sudarytomis su UAB „Baltic Petroleum“ 2003 m. birželio –
2003 m. spalio mėnesiais, dėl to nėra pagrindo visumą šių sandorių vertinti kaip vieną
koncentraciją ir šių degalinių pajamas skaičiuoti kartu. Pareiškėjas teigia, kad kiekvienos
subnuomos sutarties atžvilgiu reikia vertinti atskirai, ar buvo viršytos bendrųjų pajamų
ribos, kuomet reikia pranešti apie koncentraciją ir gauti leidimą.
Pareiškėjas remiasi Komisijos suvestiniu pranešimu dėl jurisdikcijos ir Europos
Sąjungos institucijų praktika, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika ir teigia, kad
siekiant nustatyti nagrinėjamų sandorių vienijantį pobūdį, būtina kiekvienu konkrečiu
atveju išsiaiškinti, ar tie sandoriai yra tarpusavyje susiję tokiu būdu, kad vienas sando‑
ris nebūtų įgyvendintas be kito. Viena koncentracija reikėtų laikyti tuos sandorius, kurie
glaudžiai siejasi dėl to, kad yra sąlyginiai vienas kito atžvilgiu. Sandorių sąlyginumas vie‑
nas kito atžvilgiu reiškia, kad nei vienas iš tokių sandorių nebūtų įgyvendintas be kito,
ir dėl to šie sandoriai sudaro vieną koncentraciją. Pareiškėjas nurodo, kad tai nustato‑
ma, jeigu sandoriai yra tarpusavyje susiję de jure (teisiškai), t. y. pačios sutartys yra su‑
sietos abipuse tarpusavio priklausomybe. Jeigu de facto sandorių sąlyginumas vienas kito
atžvilgiu gali būti pakankamai įrodytas, to taip pat gali pakakti, kad šie sandoriai būtų
laikomi viena koncentracija. De facto sandorių sąlyginumui vienas kito atžvilgiu nusta‑
tyti reikalinga atlikti ekonominį vertinimą, ar kiekvienas iš sandorių būtinai priklauso
nuo kito sandorio sudarymo. Kiti kelių sandorių tarpusavio sąsajumo požymiai gali būti
pačių šalių pareiškimai ar atitinkamų sutarčių sudarymas vienu metu. Apeliantas nuro‑
do, kad 2003 m. penkiolikos UAB „Baltic Petroleum“ valdytų degalinių perdavimas pa‑
reiškėjui eksploatuoti nebuvo vienijančio pobūdžio, kadangi vienos degalinės perdavi‑
mas nebuvo susijęs su kitos degalinės ar kitų degalinių perdavimu tokiu būdu, kad UAB
„Baltic Petroleum“ neperdavus kurios nors vienos iš šių degalinių, negalėtų būti buvusi
perduota kita. Toks aptariamų sandorių sąlyginumas vienas kito atžvilgiu nebuvo numa‑
tytas nei subnuomos sutartyse, nei jungtinės veiklos sutartyje. Pareiškėjo vertinimu, na‑
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grinėjamu atveju nebuvo aptariamų sandorių sąlyginumo vienas kito atžvilgiu de jure, o
Konkurencijos taryba taip pat nepagrindė ir šių sandorių sąlyginumo vienas kito atžvil‑
giu de facto.
Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad konkurencijos taryba nustatė, jog
2003 m. birželio – 2003 m. spalio mėnesiais tarp UAB „Baltic Petroleum“ bei pareiškė‑
jo buvo sudarytos aštuonios subnuomos sutartys, kurių pagrindu pareiškėjas įgijo teisę
eksploatuoti dvidešimt šešias BAB „Lietuvos kuras“ nuosavybės teise priklausiusias de‑
galines. Tarp šių dvidešimt šešių degalinių buvo ir penkiolika Tarybos nutarime nuro‑
dytų degalinių, kurių visų eksploatavimo įgijimas skundžiamame nutarime laikomas vie‑
na koncentracija. Pareiškėjas pabrėžia, kad šios penkiolika degalinių pagal subnuomos
sutartis buvo perduotos ne vienu sandoriu ir ne tuo pačiu metu, bet aštuoniais atskirais
sandoriais ir skirtingu metu. Pareiškėjas nurodo, kad net jeigu tuo pačiu sandoriu per‑
imtų degalinių pajamos būtų skaičiuojamos bendrai, 5 mln. litų ribą viršytų tik viena su‑
bnuomos sutartis, t. y. 2003 m. liepos 17 d. sutartis Nr. 03/97, kurios pagrindu perimtos
trys degalinės Vilniuje.
Apeliantas nurodo, jog nepaisant to, kad subnuomos sutartys, palyginus su jungti‑
nės veiklos sutartimi, buvo terminuotos ir sudarytos vieneriems metams, akivaizdu, kad
atsakovas bei UAB „Baltic Petroleum“ siekė ilgalaikio bendradarbiavimo, nes trumpalai‑
kis bendradarbiavimas nebūtų naudingas nei vienai šaliai. Taip pat, nors tai ir nenurody‑
ta jungtinės veiklos sutartyje, teisė atsisakyti tam tikrų degalinių faktiškai egzistavo, be
to, subnuomos sutartys buvo nutrauktos abipusiu pareiškėjo ir UAB „Baltic Petroleum“
sutarimu ne tam, kad būtų nutraukti tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai, o faktiškai
pratęstas pradėtas bendradarbiavimas tik pasirinkus kitą formą, t. y. jungtinę veiklą.
Pareiškėjas akcentuoja, kad nepaisant to, jog jungtinės veiklos sutartis de jure įtvirtino
didesnę teisių apimtį pareiškėjui, nei subnuomos sutartys, de facto visas šias teises pa‑
reiškėjas galėjo teisėtai įgyvendinti ir jas įgyvendino valdydamas nagrinėjamas degalines
subnuomos sutarčių pagrindu.
Papildomai pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika
ir nurodo, kad konstatuojant kontrolės buvimą, nėra būtina nustatyti, kad ūkio subjektas
de facto įgyvendina kontrolę darydamas lemiamą įtaką strateginių sprendimų priėmimui.
Tam, jog būtų įgyvendinta koncentracija, pakanka nustatyti tik realią jos įgyvendinimo ga‑
limybę. Nagrinėjamu atveju subnuomos sutartimis UAB „Baltic Petroleum“ perdavė UAB
„Lukoil Baltija“ naudoti BAB „Lietuvos kuras“ priklausiusias degalines, o UAB „Lukoil
Baltija“ įsipareigojo, be kita ko, naudoti degalines pagal jų paskirtį bei mokėti subnuomos
mokestį. Subnuomos laikotarpiu pareiškėjas eksploatavo ginčo degalines, turėjo licencijas
vykdyti jose veiklą ir turėjo galimybę daryti ir faktiškai darė tokią pačią lemiamą įtaką gin‑
čo degalinėms kaip ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Tokia bendradarbiavimo for‑
ma buvo pasirinkta dėl patogesnio atsiskaitymų būdo, t. y. galiojant subnuomos sutartims,
beveik kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo rezultatų, pasirašant papildomus susitarimus
buvo perskaičiuojamas nuomos mokestis, o sudarius jungtinės veiklos sutartį – nuomos
mokesčio nebereikėjo keisti – pagal iš anksto sutartą proporciją buvo pasidalinamas fak‑
tiškai gautas degalinių veiklos pelnas. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Konkurencijos ta‑
rybos atstovė žodinio bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pripažino, jog
Konkurencijos taryba tyrimo metu nenustatė, kad po 2003 m. gruodžio 31 d. sutarčių per‑
rašymo pareiškėjo valdymas degalinių atžvilgiu būtų kokybiniu požiūriu pasikeitęs.
174

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, jog koncentracijų kontrolėje subjektyvūs ūkio su‑
bjektų ketinimai nėra teisiškai reikšmingi. Europos Komisija savo suvestinio pranešimo
21 punkte nurodo, kad kontrolė gali būti įgyjama net jei tai nėra aiškus šalių ketinimas
arba jei įsigyjantis ūkio subjektas pats aktyviai nedalyvauja, ir kontrolė įgyjama dėl tre‑
čiųjų šalių veiksmų. Kitaip tariant, nėra svarbu, ar šalys sąmoningai siekė įgyti kontrolę,
ar jie įgijo kontrolę dėl susiklosčiusių faktinių aplinkybių. Pasak pareiškėjo, Susijungimų
reglamento 3 straipsnio 1 dalies (b) punkte, kaip ir Konkurencijos įstatymo 3 straips‑
nio 4 punkto 2 dalyje numatyta, kad kontrolė gali būti įgyjama įsigyjant įmonę, turtą,
vertybinius popierius, sudarant sutartis ar kitais būdais. Pareiškėjas remiasi Europos
Komisijos, Europos Sąjungos Bendrojo teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika, kurioje pripažįstama, kad kontrolę galima įgyti ne tik de jure, bet ir de
facto. Vertinant, ar kontrolė įgyta de facto, turi būti atsižvelgiama į kiekvieno atvejo fak‑
tines ir teisines aplinkybes. Pareiškėjas papildomai nurodo, jog tam, kad būtų galima nu‑
statyti ūkio subjekto kontrolę, reikia nustatyti galimybę daryti lemiamą įtaką šio ūkio su‑
bjekto veiklai, o vieninteliai galimybės įgyvendinti kontrolę kito ūkio subjekto atžvilgiu
kriterijai yra reikalavimas, kad tokia galimybė būtų reali ir kad ji atsirastų iš sutarties,
įstatymo ar faktinės situacijos. Pareiškėjas akcentuoja, kad nagrinėjamo ginčo atveju reali
galimybė daryti lemiamą įtaką buvo įgyta ne jungtinės veiklos sutarties, kaip klaidingai
teigia Konkurencijos taryba, bet jau subnuomos sutarčių pagrindu.
Remdamasis Lietuvos ir Europos Sąjungos teisiniu reguliavimu, pareiškėjas teigia,
kad ūkio subjekto turtui ar jo dalies kontrolei įgyti turi būti įgytas verslas, iš kurio gau‑
namos pajamos rinkoje galėtų būti aiškiai nustatytos. Apeliantas nurodo, kad nagrinė‑
jamoje situacijoje Konkurencijos taryba neturėjo teisės tam tikrų degalinių vertinti kaip
nepraneštos koncentracijos, nes Taryba nenustatė ir nepriskyrė konkrečios tokių dega‑
linių apyvartos. Šių degalinių apyvarta buvo nulinė arba apskritai duomenų apie paja‑
mas Konkurencijos taryba nenustatė – tai degalinės, esančios Savanorių pr. 121, Vilnius,
Rytinio kelio 2, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 95b, Kėdainiai, ir Vilniaus g. 5a, Šalčininkai.
Pasak pareiškėjo, net kilus abejonėms dėl degalinių bendrųjų pajamų apskaičiavimo ar
metodikos, šiuos neaiškumus Taryba privalėjo aiškinti ūkio subjekto (pareiškėjo) nau‑
dai, atsižvelgdama į principo in dubio pro reo (bet kokios abejonės turi būti vertinamos
kaltinamojo naudai) reikalavimus. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administra‑
cinio teismo praktika (2008 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimas administracinėje byloje Nr. A822‑1600/2008), kurioje nurodoma, jog teisiniai
draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma griežta atsakomy‑
bė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai. Teisinis reglamentavimas turi būti perre‑
gimas, suvokiamas visiems teisinių santykių subjektams, o nesant aiškaus teisinio regu‑
liavimo, visos abejonės turi būti traktuojamos traukiamo atsakomybėn asmens naudai.
Pareiškėjas nurodo, jog principo in dubio pro reo nuostatomis Konkurencijos taryba pri‑
valėjo remtis vertindama ir aplinkybes, susijusias su degalinių bendrųjų pajamų apskai‑
čiavimu. Pareiškėjas akcentuoja, kad tiek Konkurencijos taryba, tiek teismas skundžia‑
mame sprendime nepagrįstai kontrolės įgijimo momentu laikė 2003 m. gruodžio 31 d. ir
jungtinės veiklos sutarties sudarymą.
Pareiškėjas nurodo, kad Taryba pateikė netinkamą atitinkamos (geografinės)
rinkos apibrėžimą, dėl ko pareiškėjo veiksmai, įgyjant teisę eksploatuoti UAB „Baltic
Petroleum“ valdytas degalines, buvo įvertinti nepagrįstai. Pareiškėjas teigia, kad skun‑
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džiamo nutarimo priėmimo metu galiojusios Pranešimo apie koncentraciją tvarkos
7 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai įsigyjama ūkio subjekto dalis (įmonės dalis) arba
turto dalis, kuri gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kuriai aiškiai
priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, koncentracijoje dalyvaujančiais
ūkio subjektais yra laikomi kontrolę įsigyjantis asmuo (asmenys) ir įsigyjamo ūkio su‑
bjekto dalis. Atitinkama rinka susideda iš prekės ir iš geografinės rinkos. Todėl tinka‑
mas geografinės rinkos apibrėžimas šiuo atveju yra esminės svarbos. Atsižvelgiant į tai,
atitinkama rinka turėjo būti apibrėžta kaip atskirose (lokalinėse) Lietuvos Respublikos
teritorijose esanti mažmeninės prekybos degalais rinka, kadangi konkreti degalinė fak‑
tiškai konkuruoja tik su savo konkrečiame Lietuvos Respublikos teritorijos regione
esančiomis konkurentų degalinėmis (konkuruoja tik lokaliai). Pavyzdžiui, skirtinguose
miestuose esančios degalinės negali būti laikomos konkurentėmis, nes, atsižvelgiant į jų
geografinę padėtį bei į tai, kad šių degalinių klientai nėra tie patys asmenys, šios dega‑
linės mažų mažiausiai gali konkuruoti tik su tam tikro miesto dalyje esančiomis degali‑
nėmis. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad sprendžiant dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo,
reikia atsižvelgti ne tik į miestą, kuriame yra šios degalinės, bet ir į tai, kurioje miesto
ar miestelio dalyje šios degalinės yra. Pareiškėjo įsitikinimu, vertinant jo teisės eksplo‑
atuoti atitinkamą degalinę įsigijimą, turėjo būti atsižvelgta į tai, kad ši degalinė nekon‑
kuruoja su visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įkurtomis degalinėmis, o konkuruo‑
ja tik su tam tikrame Lietuvos Respublikos teritorijos regione degalus pardavinėjančiais
subjektais. Pareiškėjo manymu, būtų pagrįsta atitinkamą rinką, kurioje pareiškėjas neva
įgyvendino koncentracijas, sieti ne su Lietuvos Respublikos teritorija, o su atskirais
Lietuvos Respublikos teritorijos regionais ir (ar) miestų dalimis. Tokiu atveju, spren‑
džiant dėl pareiškėjo veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo koncentracijų kontrolės
teisės normų reikalavimams, kiekvienos iš penkiolikos UAB „Baltic Petroleum“ degali‑
nių valdymo įgijimas turėtų būti vertinamas bent jau kaip atskira koncentracija atski‑
roje atitinkamoje rinkoje. Pareiškėjas pažymi, kad būtent taip (lokaliniu pagrindu) ge‑
ografines rinkas mažmeninės prekybos atveju apibrėžia pati Konkurencijos taryba savo
praktikoje. Tokią Konkurencijos tarybos poziciją, kad geografinės prekės rinkos turėtų
būti apibrėžiamos lokaliai, patvirtina ir Konkurencijos tarybos tyrimo metu surinkta
informacija. Pavyzdžiui, Konkurencijos taryba Pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 1 d. raštu
Nr. (2.1 23)6V‑1673 prašė pateikti informaciją <...> apie užimamą rinkos dalį mažmeni‑
nės prekybos A‑95 benzinu ir dyzelinu rinkose <...> Telšiuose, Ukmergėje, Radviliškyje,
Prienuose, Raseiniuose, Palangoje ir Alytuje nuo 2003 m. iki 2010 m. Taip pat
Konkurencijos taryba analogiškai savo 2011 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. (2.1 23)6V‑1672
prašė UAB „Baltic Petroleum“ pateikti užimamas rinkos dalis mažmeninėje veikloje pa‑
gal atskirus Lietuvos miestus. Apeliantas nurodo penkiolikos degalinių pajamas bei deta‑
lizuoja konkretų jas skiriantį atstumą, kai jos yra skirtingose miesto vietose. Remdamasis
šiais duomenimis, pareiškėjas daro išvadą, jog net ir Vilniaus degalinių atveju nė viena
jo eksploatuoti įgyta degalinė negalėtų būti priskiriama tai pačiai geografinei rinkai, nes
kiekvieną iš jų vieną nuo kitos skiria pakankamai reikšmingas atstumas, todėl Vilniaus
atveju reiktų išskirti bent keturias skirtingas geografines rinkas, atitinkamai ir keturis
skirtingus sandorius. Pareiškėjas nurodo, kad kiekvieną degalinę pareiškėjas eksploatuoti
įgijo iš esmės atskiroje geografinėje rinkoje, o tai reiškia, kad buvo sudaryta penkiolika
skirtingų sandorių ir kad nei vieno sandorio atveju nebuvo viršyta įsigyjamo ūkio subjek‑
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to bendrųjų pajamų riba 2002 m. – 5 mln. Lt.
Pagrįsdamas geografinių rinkų svarbą, pareiškėjas pažymi, kad ispanų mokslinin‑
kai nustatė, jog degalinės tarpusavyje yra pakeičiamos tik tada, kai važiavimo laikas tarp
šių degalinių yra ne ilgesnis kaip septynios minutės. Pareiškėjo teigimu, degalinių geo‑
grafinės rinkos svarbą ir sąlygas dviejų degalinių, esančių maždaug 10 km spinduliu vie‑
na nuo kitos, pakeičiamumui patvirtino ir Lietuvos mokslininkai prof. habil. dr. N. K. p.
ir prof. dr. R. S. 2014 m. balandžio 29 d. parengtoje išvadoje „Degalinių veiklos anali‑
zė: geografinės rinkos ribos, veiklos savarankiškumo galimybės“. Joje nurodyta, kad dvi
Lukoil degalinės maždaug 10 km atstumu Kauno mieste būtų laikomos pakeičiamomis
tik tuo atveju, jei jose viena kitos atžvilgiu būtų ne tik mažesnė (11–19 centų) degalų kai‑
na, bet Lukoil prekės ženklas būtų vienintelis absoliučiai patrauklus prekės ženklas visoje
10 km teritorijoje. Pareiškėjas pabrėžia, kad nagrinėjamu atveju Taryba tyrime visai nety‑
rė tame pačiame mieste ar artimose teritorijose esančių degalinių pakeičiamumo.
Apeliantas taip pat pažymi, jog Konkurencijos taryba ginčijamame nutarime nu‑
rodė, kad pats pareiškėjas 2001 m. rugpjūčio 8 d. pateikė pranešimą apie ketinimą vyk‑
dyti koncentraciją išsinuomojant devynias BAB „Lietuvos kuras“ degalines ir atitinkamai
gavo leidimą vykdyti šią koncentraciją 2001 m. rugpjūčio 23 d. Pareiškėjas įgijo teisę eks‑
ploatuoti devynias degalines, kurios buvo skirtingose Lietuvos miestuose, nors praneši‑
mas apie ketinamą vykdyti koncentraciją Tarybai buvo pateiktas vienas, o tai, anot jos
parodo, kad pareiškėjo teisės eksploatuoti devynias BAB „Lietuvos kuras“ degalines įgiji‑
mas buvo laikomas viena koncentracija. Pareiškėjas nesutinka su šiuo atsakovo teiginiu ir
mano, kad jis yra nepagrįstas. Apelianto pareiga yra tik pateikti pranešimą apie koncen‑
traciją Konkurencijos tarybai, o vėliau situaciją nagrinėja ir vertina Taryba. Pareiškėjas
pirmiausiai pats yra suinteresuotas Tarybai pateikti jai reikalingą informaciją, efektyviai
naudodamas savo finansinius ir žmogiškuosius išteklius, informaciją teikiant kaip įma‑
nomai mažesnės apimties, o jei informacijos Konkurencijos tarybai nepakaktų, ji turi
teisę prašyti pateikti informaciją jos prašomu būdu bei pateikti bet kokią reikalingą pa‑
pildomą informaciją. Dėl to, jei Konkurencijos taryba būtų tinkamai apibrėžusi tariamai
vykdytų koncentracijų, kurių pagrindu buvo įgytos eksploatuoti degalinės, atitinkamas
rinkas, pareiškėjui negalėjo kilti pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie šias atskiras
koncentracijas.
Konkurencijos tarybos nutarime ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendime pareiškėjui neteisingai ir nepagrįstai taikyta finansinio pobūdžio sankcija
(bauda), nes net jei 2001 m. spalio 4 d. Konkurencijos tarybos išduoto leidimo negali‑
ma vertinti kaip apimančio teisę įgyti visų ginčo degalinių kontrolę, toks leidimas teismo
turėtų būti vertinamas kaip veiksnys, liudijantis, kad pareiškėjas įgijo degalinių kontrolę
be kaltės. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balan‑
džio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502‑253/2014 ir nurodo, kad nagrinėjant
bylas dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų bei Konkurencijos tarybos ūkio subjektams
paskirtų sankcijų pagrįstumo, pripažįstama, kad atsakomybės taikymas už Konkurencijos
įstatymo reikalavimų pažeidimus yra galimas tik esant ūkio subjekto kaltei dėl tokio pa‑
žeidimo. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta ne‑
kaltumo prezumpcijos, įtvirtintos 1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnio 2 dalyje, svarba. Šiuo
aspektu apeliantas pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 m. rugsėjo 27 d.
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sprendime byloje Menarini Diagnostics S. R. L. prieš Italiją (pareiškimo Nr. 43509/08)
konstatavo, jog Konvencijos 6 straipsnio nuostatos taikytinos ir konkurencijos bylose.
Atsakomybė už konkurencijos reikalavimų pažeidimus yra viena iš specialiųjų adminis‑
tracinės atsakomybės rūšių, todėl šiuo atveju yra privaloma nustatyti visas šios specia‑
liosios administracinės atsakomybės taikymo sąlygas, įskaitant ir ūkio subjekto kaltę dėl
atitinkamų Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimo. Apeliantas, dar 2001 metais
gavęs leidimą dėl koncentracijos įgyvendinimo ir objektyviai nesitikėdamas, kad jam rei‑
kia gauti papildomą leidimą, nėra ir negali būti laikomas kaltu dėl koncentracijos įgy‑
vendinimo. Net jeigu išnagrinėjus šio skundo pagrindu nagrinėjamą administracinę bylą
būtų sprendžiama, kad pareiškėjo veiksmuose galima įžvelgti formalią Konkurencijos
įstatymo nuostatų pažeidimo sudėtį, pareiškėjui teisinės atsakomybės Konkurencijos ta‑
ryba neturėjo taikyti atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju apeliantas veikė be kaltės.
Pareiškėjas nurodo, kad buvo pažeistas lex retro non agit (įstatymas neturi grįž‑
tamosios galios) principas. Konkurencijos taryba pareiškėjui skirdama baudą rėmėsi
Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio
nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sau‑
sio 18 d. nutarimu Nr. 64 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Baudų
dydžio nustatymo taisyklės, 2012 m. Baudų dydžio nustatymo taisyklės). Pareiškėjas at‑
kreipia dėmesį, kad tariamo pažeidimo ilgesniąją laikotarpio dalį (nuo 2004 m. gruo‑
džio 6 d. iki 2012 m. sausio 18 d.), t. y. beveik aštuonerius metus, galiojo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1591 „Dėl baudos, ski‑
riamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ankstesnės baudų dydžio nustatymo taisyklės, 2004 m.
Baudų dydžio nustatymo taisyklės). Pagal Ankstesnes baudų dydžio nustatymo taisy‑
kles baudos dydis būdavo nustatomas kitaip. Pareiškėjas nurodo, kad baudą skaičiuojant
pagal Ankstesnes baudų dydžio nustatymo taisykles, baudos suma būtų daug mažesnė
(659 540 eurų) ir jam būtų buvusi skirta proporcingesnė sankcija.
Apeliantas taip pat pažymi, kad šioje situacijoje reiktų įvertinti ir Konkurencijos
tarybos neveikimą, nes pareiškėjo įgyta ginčo degalinių kontrolė nebuvo nuslėptas faktas,
todėl Konkurencijos taryba, manydama, kad buvo pažeistos tam tikros Konkurencijos
įstatymo nuostatos, turėjo daug anksčiau imtis veiksmų. Konkurencijos tarybos neveiki‑
mas iš esmės nulėmė, kad nustatytas tariamas pažeidimas truko apie dešimt metų.
Pareiškėjas, remdamasis asmens padėtį lengvinančio įstatymo taikymo atgal tai‑
sykle (lex benignior retro agit), akcentuoja, jog, kadangi ilgesniu tariamo pažeidimo lai‑
kotarpiu galiojo Ankstesnės baudų dydžio nustatymo taisyklės, kurios iš esmės numatė
švelnesnę sankciją (mažesnę baudą), į tai turėjo atsižvelgti ir Konkurencijos taryba nusta‑
tydama baudos dydį.
Apeliantas nurodo, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas,
skirdami 3 422 642,40 eurų baudą apeliantui, buvo neobjektyvūs ir pažeidė propor‑
cingumo ir objektyvumo principus. Skundžiamu nutarimu pareiškėjui buvo ne tik
paskirta bauda, bet jis buvo ir įpareigotas pašalinti nustatytą pažeidimą arba kreiptis į
Konkurencijos tarybą dėl leidimo vykdyti koncentraciją išdavimo. Apeliantas kreipėsi į
Konkurencijos tarybą su prašymu išduoti leidimą dėl vykdomos koncentracijos, susiju‑
sios su keturiolika ginčo degalinių, kurias pareiškėjas valdė šio prašymo pateikimo metu,
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kaip turto objektų valdymo įgijimu. 2014 m. rugsėjo 18 d. Konkurencijos taryba priė‑
mė nutarimą Nr. 1S‑147/2014 „Dėl leidimo vykdyti koncentraciją pareiškėjui įgijus de‑
galinių, esančių Antakalnio g. 128, Vilniuje; Savanorių pr. 121, Vilniuje; Klaipėdos g. 44,
Palangoje; Klaipėdos g. 4A, Šilutėje; Santaikos g. 33, Alytuje; Turistų g. 92, Lazdijuose;
Miško g. 64, Radviliškyje; J. Basanavičiaus g. 95B, Kėdainiuose; Vilniaus g. 5A,
Šalčininkuose; Rinktinės g. 59, Vilniuje; Užuovėjos kaime, Radviliškio rajone; Klaipėdos
g. 61, Priekulėje, Klaipėdos rajone; Rytinio kelio g. 2, Šilalėje, kontrolę“, kuriuo Taryba
išdavė leidimą pareiškėjui vykdyti koncentraciją įgijus minėtų degalinių kontrolę, ku‑
riais leido pareiškėjui įgyti viso keturiolikos ginčo degalinių, kurias apeliantas valdė
prašymo Konkurencijos tarybai pateikimo metu, kontrolę. Pareiškėjas nurodo, kad šis
faktas ipso jure (pagal įstatymą) reiškia, kad itin didelė 3 422 642,40 eurų dydžio bauda
jam buvo skirta ne už realiai įtaką rinkai darantį, bet už išimtinai formalų, procedūrinį
konkurencijos teisės normų pažeidimą, todėl, pareiškėjo įsitikinimu, jam skirta sankcija
negali būti vertinama kaip proporcinga siekiamiems tikslams ir suderinama su pažeidi‑
mo pavojingumu. Pareiškėjas pažymi, jog Tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarime dėl
Leidimo koncentracijai išdavimo konstatuotos faktinės aplinkybės, jog „dėl įvykdytos
koncentracijos nebuvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota kon‑
kurencija atitinkamose rinkose“, taigi pati Konkurencijos taryba pripažino pareiškėjo ga‑
limus Konkurencijos įstatymo pažeidimus procedūriniais. Tai reiškia, kad Konkurencijos
taryba pažeidė Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 1 dalį, pagal kurią ji privalo vado‑
vautis objektyvumo ir proporcingumo principais. Konkurencijos taryba, apsisprendusi
skirti sankciją pareiškėjui, galėjo ir netgi privalėjo apsiriboti išimtinai įpareigojimo taiky‑
mu, o ne taikyti pačią griežčiausią galimą sankciją – piniginę baudą. Pareiškėjas nurodo,
kad Lietuvos viešosios teisės sistemoje baudos ir kitos piniginio pobūdžio sankcijos yra
pripažįstamos ultima ratio priemone, kuri turėtų būti taikoma tik kraštutiniais atvejais,
tačiau Taryba, skirdama apeliantui beprecedenčio dydžio baudą, to tinkamai neįverti‑
no. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos,
kad Konkurencijos taryba turi diskrecijos teisę taikant sankcijas, tačiau Lietuvos vyriau‑
siasis administracinis teismas taip pat yra ne kartą nurodęs, kad Konkurencijos taryba,
tirdama galimus pažeidimus ir parinkdama sankcijas, nors ir turi pakankamai plačią
diskreciją, yra saistoma bendrųjų teisės principų (pvz., proporcingumo, vienodo verti‑
nimo, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) konkurencijos teisės bei viešojo administra‑
vimo normų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502‑801/2013; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520‑634/2013; Lietuvos vy‑
riausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje bylo‑
je Nr. A822‑3003/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502‑323/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552‑2016/2012).
Pareiškėjas remiasi ir 2012 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu‑
tarimu Nr. 1304, kuriuo patvirtintos Poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams pa‑
grindinių nuostatų koncepcijos ir kuris numato poveikio priemonės kaip ultima ratio
priemonės principą. Europos Sąjungos institucijų praktikoje (Europos Komisijos 1998 m.
vasario 18 d. sprendimas byloje Samsung/AST, Nr. IV/M.920, Europos Komisijos 1999 m.
vasario 10 d. sprendimas byloje A.P. Møller, Nr. IV/M.969) taip pat laikomasi taisyklės,
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kad vertinant nepranešimo apie koncentraciją atvejus inter alia turi būti atsižvelgiama
tiek į inkriminuojamo pažeidimo prigimtį, tiek ir į šio pažeidimo sunkumą. Pareiškėjas
atkreipia dėmesį į tai, kad Konkurencijos tarybos paskirta bauda apeliantui yra ženkliai
didesnė nei visos kitos baudos, kurias Taryba buvo paskyrusi dėl neleistinos koncentraci‑
jos per paskutinius 14 metų kartu sudėjus.
Pareiškėjas nurodo, kad, net jei nagrinėjamu atveju pažeidimas būtų nustatytas, jis
neturėtų būti laikomas pavojingu (sunkiu), kadangi nesukėlė nepataisomos ar ilgalaikės
žalos konkurencijai. Apeliantas pažymi, kad UAB „Baltic Petroleum“ valdytų degalinių
perdavimas eksploatuoti pareiškėjui neturėjo jokios neigiamos įtakos konkurencijai ati‑
tinkamose rinkose. Europos Komisija minėtoje Electrabel byloje yra išaiškinusi, kad pa‑
žeidimas negali būti laikomas sunkiu, jei be leidimo įvykdyta koncentracija nesukelia
ilgalaikės žalos konkurencijai. Tokiu atveju turi būti įvertinta, ar neteisėti koncentraci‑
jos įgyvendinimo veiksmai buvo atlikti tyčia, siekiant išvengti Europos Komisijos kon‑
trolės, ar dėl neapdairumo. Vertinant, ar ūkio subjekto neapdairumas (nerūpestingumas)
buvo nulemtas klaidos ar abejingumo, taip pat svarbu nustatyti, ar galima pagrįstai ti‑
kėtis, kad ūkio subjektas gerai išmano teisinį reguliavimą įmonių susijungimo kontrolės
srityje ir turi pakankamus teisinius išteklius apsvarstyti pareigos pranešti apie koncen‑
traciją įvykdymo reikalingumą. Be to, būtina nustatyti, ar kontrolės įsigijimas buvo iš
anksto numatytas, t. y. ar ūkio subjektas suprato, kad įgyja išimtinę kontrolę į kitą ūkio
subjektą bei tai, ar įvertino galimybę kreiptis dėl konsultacijos su institucija dėl kontrolės
įgijimo, kaip kad yra įprastai reikalaujama. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos admi‑
nistracinių teismų praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo
1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502‑1668/2012). Nors nagrinėjamu atveju dėl
tariamos koncentracijos konkurencija nebuvo ribojama ar kitaip jai nebuvo daroma žala,
į šią aplinkybę nei nebuvo atsižvelgta. Apeliantas akcentuoja, kad ankstesnėse Maxima
ir City Service bylose (Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 2S‑21,
Konkurencijos tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 2S‑19) Taryba aiškiai kons‑
tatavo, kad „koncentracijos kontrolei skirtų teisės normų pažeidimai pagal savo pobūdį
vertintini kaip lengvi“.
Pasisakydamas dėl baudos dydžio mažinimo, apeliantas pažymi, kad
Konkurencijos taryba, apskaičiuodama baudos dydį už Konkurencijos įstatymo pažeidi‑
mus, turėjo atsižvelgti į šias atsakomybę lengvinančias aplinkybes – geranorišką bendra‑
darbiavimą su Konkurencijos taryba, suformuotos aiškios Konkurencijos tarybos prak‑
tikos nebuvimą ir tariamo pareiškėjo pažeidimo nutraukimą. Pareiškėjas geranoriškai ir
visapusiškai bendradarbiavo su Konkurencijos taryba viso Konkurencijos tarybos tyrimo
atlikimo metu, neignoravo tyrėjų užklausų, o kaip tik jas rimtai vertino ir ruošė paaiš‑
kinimus, geranoriškai vykdė visus Konkurencijos tarybos prašymus. Apeliantas nurodo,
kad savo praktikoje Europos Komisija visada vertina tai, ar ūkio subjektas bendradarbia‑
vo su Europos Komisija tyrimo metu, t. y. nedelsiant reagavo į institucijos prašymus sa‑
vanoriškai suteikti informaciją bei atsakė į visus Europos Komisijai kilusius klausimus.
Pareiškėjas stengėsi atsakyti į Konkurencijos tarybos raštus maksimaliai operatyviai, kiek
greitai tai praktiškai buvo įmanoma. Konkurencijos taryba turėjo į tai atsižvelgti ir ma‑
žinti baudos dydį. Vilniaus apygardos administracinio teismas 2013 m. balandžio 8 d.
sprendime vadinamojoje „kelionių agentūrų“ byloje (Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I‑765‑331/2013),
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nustatęs, kad ūkio subjektai teikė Konkurencijos tarybai jiems žinomą informaciją, at‑
sakė į Konkurencijos tarybos paklausimus, padarė išvadą, jog ūkio subjektai padėjo
Konkurencijos tarybai tyrimo metu, todėl pripažino šią aplinkybę lengvinančia ir ūkio
subjektams bazinį baudos dydį sumažino 20 proc. Apelianto nuomone, atsakomybę
lengvinančia aplinkybe taip pat turėtų būti laikoma tai, kad nėra suformuotos aiškios
Konkurencijos tarybos praktikos, susijusios su komercinės paskirties nekilnojamojo tur‑
to nuomos (naudojimo) sandorių vertinimu pagal koncentracijų kontrolės teisės normas.
Konkurencijos tarybos praktika šiuo klausimu yra prieštaringa. Apeliantas pažymi ir
tai, kad Europos Komisijos praktikoje iš esmės nėra atvejų, kai vien pati nekilnojamo‑
jo turto nuoma (naudojimo teisė) be papildomų teisių įgijimo būtų kvalifikuojama kaip
koncentracija. Pareiškėjas nurodo, kad Europos Komisija kaip lengvinančią aplinkybę
yra taikiusi praktikos nebuvimą. Apeliantas nuo 2011 m. gruodžio 13 d. nebeeksploata‑
vo degalinės, esančios adresu Smėlynės g. 169, Panevėžys, o nuo 2013 m. rugsėjo 30 d.
nebeeksploatavo degalinės, esančios adresu Kalvarijų g. 161a, Vilnius, tai reiškia, jog ape‑
liantas dar iki ginčijamo nutarimo priėmimo nutraukė galimą Konkurencijos įstatymo
koncentracijų kontrolės teisės normų pažeidimą šių dviejų degalinių atžvilgiu. Tačiau nei
Konkurencijos taryba, nei teismas šių aplinkybių, kaip lengvinančių pareiškėjo atsako‑
mybę, neįvertino.
Papildomai pareiškėjas pažymi, kad ir toliau palaiko visus ankstesniuose procesi‑
niuose dokumentuose, įskaitant ir 2014 m. gegužės 30 d. skunde išdėstytus argumentus.
Apeliantas taip pat pateikė prašymą kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos
teisminę instituciją su prašymu pateikti preliminarų sprendimą dėl Europos Sąjungos tei‑
sės normų taikymo ir aiškinimo šios administracinės bylos kontekste ir kreipiantis dėl
preliminaraus sprendimo pateikimo, kompetentingai Europos Sąjungos institucijai inter
alia užduoti šiuos klausimus:
(i) ar, remiantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis (t. y. Tarybos Reglamento
Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 3 straipsnio nuostatomis), valsty‑
bės narės konkurencijos teisės priežiūros institucijos išduotas leidimas bankroto procese
įgyti bankrutuojančio ūkio subjekto kontrolę apima ir leidimą įgyti kontrolę, priimant
sprendimus ne tik dėl klausimų, susijusių su bankroto procesu, tačiau ir su bankrutuo‑
jančio ūkio subjekto verslo sprendimais bei turtu?
(ii) ar, remiantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis (t. y. Tarybos Reglamento
Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis),
skirtingu metu faktiškai įgijus atskirų verslo subjektų kontrolę, tokį kontrolės įgijimą
reiktų vertinti kaip atskiras ar kaip vieną įgyvendintą koncentraciją(-as)?
(iii) ar, taikant Europos Sąjungos teisės nuostatas (t. y. Tarybos Reglamento
Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 3 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies
nuostatas), atskirų ūkio subjektų, veikiančių skirtingose atitinkamose (geografinėse) rin‑
kose, kontrolės įgijimą reiktų vertinti kaip atskiras ar kaip vieną koncentraciją (–as)?
(iv) ar, taikant Europos Sąjungos teisės nuostatas, aplinkybė, jog koncentracijų
kontrolės pažeidimas buvo padarytas seniai (prieš 11 metų) vertintina kaip pažeidimo
pavojingumą šalinanti aplinkybė arba kaip pažeidėjo atsakomybę šalinanti/lengvinanti
aplinkybė?
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į apeliacinį skundą (VI t., b. l. 168–
177) prašo atmesti pareiškėjo UAB „Lukoil Baltija“ 2016 m. kovo 29 d. apeliacinį skundą
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kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 14 d. spren‑
dimą administracinėje byloje Nr. 1‑2027‑764/2016 palikti nepakeistą.
Pasisakydamas dėl Konkurencijos tarybos 2001 m. spalio 4 d. leidimo UAB
„Lukoil Baltija“ vykdyti koncentraciją, atsakovas pažymi, kad pareiškėjas degalinių kon‑
trolės 2001 m. spalio 4 d. neįgijo. Nors apeliantas įgijo 37 proc. balsavimo teisių BAB
„Lietuvos kuras“ kreditorių susirinkime, tačiau jis neįgijo teisių eksploatuoti bei valdy‑
ti degalines. Be to, pranešime apie koncentraciją pats pareiškėjas nurodė, kad degalinių
kontrolę tuo metu jau turėjo UAB „Baltic Petroleum“, o Konkurencijos tarybos leidimas
vykdyti koncentraciją buvo duotas pagal pateiktą pranešimą. Konkurencijos tarybos nuo‑
mone, apelianto teisė į gynybą nebuvo pažeista, atsižvelgus į tai, jog iš nutarimo yra aiš‑
kūs Konkurencijos tarybos argumentai, be to, pareiškėjui buvo leista susipažinti ne tik su
tyrimo bylos medžiaga, bet ir su visa 2001 m. koncentracijos „Dėl leidimo UAB „Lukoil
Baltija“ vykdyti koncentraciją, UAB „Lukoil Baltija“ ir AB Vilniaus bankas sudarant rei‑
kalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią įgyjamos 37 proc. balsavimo teisės AB „Lietuvos
kuras“ kreditorių susirinkime“ nagrinėjimo medžiaga, išskyrus informacija, sudarančia
kitų ūkio subjektų komercines paslaptis bei tarnybinio naudojimo dokumentais.
Dėl Tarybos nutarimo išvadų nesuderinamumo su non bis in idem, taip pat gero
administravimo ir atsakingo valdymo principais, atsakovas pirmiausia nurodo, kad UAB
„Lukoil Baltija“ apeliaciniame skunde konkrečiai nepaaiškina, kaip yra pažeidžiami šie
principai. Konstitucijos 31 straipsnis įtvirtina non bis in idem principą, bet atsakovas pa‑
žymi, kad šis principas nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis ar bausti
tą patį asmenį už skirtingas veikas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m.
rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858‑2651/2011). Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad siekiant nustatyti, ar nebuvo
pažeistas minėtas principas turi būti atsižvelgiama į tai, ar asmuo buvo baudžiamas, t. y.
ar jam paskirta sankcija yra kriminalinio (baudžiamojo) pobūdžio Konvencijos prasme,
ar asmuo buvo baudžiamas už tą patį teisės pažeidimą (pažeidimo tapatumas), ar asmuo
buvo baudžiamas pakartotinai, ar pakartotinai baudžiamas tas pats asmuo (Lietuvos vy‑
riausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje bylo‑
je Nr. Al43‑2619/2011). Atsakovas pažymi, kad UAB „Lukoil Baltija“ degalinių kontrolės
2001 m. spalio 4 d. neįgijo. Tokia išvada darytina, atsižvelgus į pareiškėjo pateiktą pra‑
nešimą apie koncentraciją, kuriame pats nurodė, kad „didelė dalis BAB „Lietuvos kuras“
turto pagal valdymo sutartį yra perduota valdyti UAB „Baltic Petroleum“. <...> Iš esmės
šio turto koncentraciją jau atliko UAB „Baltic Petroleum“ ir UAB ,,Lukoil Baltija“ netu‑
rės jokios teisės ir (ar) galimybės valdyti ir (ar) kontroliuoti jau perduoto turto“. Be to,
remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, UAB „Lukoil Baltija“ įgijo teisę eksploa‑
tuoti degalines tik 2003 m. Atsakovas pažymi, kad Konkurencijos taryba duoda leidimą
vykdyti koncentraciją pagal pranešimą, pateiktą ūkio subjekto, ir jame nurodytas aplin‑
kybes, t. y. patys ūkio subjektai sprendžia kokiomis sąlygomis bus vykdomas sandoris,
kokias teises ir pareigas įgis. Atitinkamai, jei paaiškėja, kad pranešime nurodytos aplin‑
kybės iš tikrųjų nebuvo svarbios pranešimą pateikusiam ūkio subjektui ar kad iš tikrų‑
jų buvo siekiama kitokių nei nurodyta pranešime tikslų, Konkurencijos tarybos duotas
leidimas leisti vykdyti koncentraciją pagal pranešimą, kuris galimai neatitinka realios si‑
tuacijos bei ketinimų, negali būti pritaikytas ar laikomas apimančiu pranešime apie kon‑
centraciją nenurodytas koncentracijos sąlygas ar kitas reikšmingas aplinkybes. Atsakovas
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papildomai nurodo, jog, remiantis Komisijos suvestinio pranešimo 31–33 punktais, yra
pripažįstama, kad koncentracija gali apimti kelis etapus, tačiau šie etapai turi būti numa‑
tyti įpareigojančiu būdu pirmajame sandoryje. Jeigu koncentracijos etapai nėra numaty‑
ti įpareigojančiu būdu, tokiu atveju kiekvienas vėlesnis kontrolės įgijimas yra laikomas
koncentracija, apie kurią reikia pranešti ir gauti leidimą. Atsakovas pažymi, kad apelian‑
tas pranešime apie koncentraciją nebuvo nurodęs, kad tolimesniame etape įgis dega‑
linių kontrolę. Kadangi UAB „Lukoil Baltija“ leidimo vykdyti koncentraciją įgyjant de‑
galinių kontrolę neturėjo, t. y. anksčiau šių veiksmų Konkurencijos taryba nenagrinėjo,
Konkurencijos taryba galėjo atlikti tyrimą dėl UAB „Lukoil Baltija“ veiksmų, įgyjant de‑
galinių kontrolę, ir už padarytą pažeidimą skirti sankciją. Atsakovo vertinimu, pirmosios
instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog degalinių kontrolę UAB „Lukoil Baltija“ įgijo
nuo tada, kai jos buvo įneštos į jungtinę veiklą ir apie šias koncentracijas reikėjo pranešti,
todėl pareiškėjo argumentai, jog jam nereikėjo kreiptis į Konkurencijos tarybą ir pranešti
apie naujai įgyvendinamas koncentracijas, atmestini kaip nepagrįsti.
Pasisakydamas dėl 2003 m. į jungtinę veiklą įneštų degalinių bendrųjų pajamų, at‑
sakovas remiasi Komisijos pranešimo 38‒41 punktais ir atkreipia dėmesį, kad nagrinėja‑
mu atveju buvo sudarytas vienas sandoris (2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos su‑
tartis), kuriame jau buvo konkrečiai numatyta, jog UAB „Lukoil Baltija“ į šias penkiolika
degalinių įgijo kontrolę nuo jungtinės veiklos sutarties pasirašymo dienos. Dėl to nėra
pagrindo vertinti, ar keli sandoriai laikyti vienijančio pobūdžio, nes šiuo atveju net nebu‑
vo kelių sandorių. Tačiau net ir vertinant, ar sandoriai yra vienijančio pobūdžio, penkio‑
likos degalinių kontrolės įgijimas vis tiek laikytinas viena koncentracija, nes bet kuriuo
atveju turimas tas pats ekonominis tikslas ir tas pats kontrolę įgijęs ūkio subjektas. Pasak
atsakovo, degalinių tinklas laikytinas vienu verslu, sudarytu iš tam tikro skaičiaus dega‑
linių, ir dalies degalinių įgijimas yra laikytinas to verslo dalies įgijimu. Taryba atkreipia
dėmesį, jog degalinė, kaip degalinių tinklo turto dalis, yra laikytina savarankiškos ūki‑
nės veiklos vienetu, o kontroliuojančių asmenų pasikeitimas vertinamas būtent turto da‑
lies atžvilgiu. Nagrinėjamu atveju įgyta verslo dalis yra sudaryta iš penkiolikos degali‑
nių ir šios turto dalies įsigijimas buvo įvykdytas vienu metu, tuo pačiu sutarties priedu,
sandorių šalys taip pat buvo tos pačios, o degalinių kontrolę įgijo UAB „Lukoil Baltija“.
Atsakovo vertinimu, šiuo sandoriu buvo siekiama vieno ekonominio tikslo – degalinėmis
išplėsti UAB „Lukoil Baltija“ degalinių tinklą ir efektyviai naudoti kitiems ūkio subjek‑
tams priklausantį turtą. Dėl šių priežasčių pareiškėjo teiginiai, kad nagrinėjama situacija
dėl degalinių kontrolės perėmimo turėtų būti vertinama kaip kelios atskiros koncentraci‑
jos, yra nepagrįsti.
Atsakovas nurodo, jog aplinkybė, kad prieš jungtinės veiklos sutarties sudarymą
degalinės buvo perduotos eksploatuoti UAB „Lukoil Baltija“ atskiromis subnuomos su‑
tartimis, taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad šių penkiolikos degalinių kontrolės įgi‑
jimas negali būti laikomas viena koncentracija, nes kaip teisingai nurodo pirmosios
instancijos teismas savo sprendime bei kaip yra paaiškinta ginčijamo nutarimo 179–
185 pastraipose, subnuomos sutarčių pagrindu degalinių perdavimas pareiškėjui nelaiky‑
tinas kontrolės įgijimu, kuris lėmė ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktūrinius pokyčius.
Pasak atsakovo, būtent jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Lukoil Baltija“ įgijo il‑
galaikę degalinių kontrolę.
Dėl UAB „Lukoil Baltija“ argumento, kad Taryba ginčijamame nutarime negalė‑
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jo keturių degalinių kontrolės įgijimo laikyti koncentracija, kadangi šios keturios degali‑
nės pajamų neturėjo arba duomenų apie pajamas nebuvo atitinkamais metais, atsakovas
pažymi, kad nagrinėjamu atveju koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais laikomi
yra UAB „Lukoil Baltija“ ir degalinės (kaip turto dalis). Atsakovas remiasi Pranešimo apie
koncentraciją tvarkos 20 punktu bei atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra pažymėjusi, jog tais atvejais, kai yra perima‑
ma kito subjekto turto dalies kontrolė, kai ši turto dalis gali būti laikoma savarankiškos
ūkinės veiklos vienetu ir jai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje,
bendrosios pajamos skaičiuojamos proporcingai įsigyjamo turto daliai, o dalyvaujan‑
čios įmonės yra įsigyjančioji įmonė ir įsigyjamos įmonės (turto) dalis (Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A‑1699‑822/2015), todėl nėra abejonių, kad nagrinėjamu atveju degalinių, kaip įgy‑
jamo turto dalies, bendrosios pajamos yra skaičiuojamos kartu. Vertindama UAB „Lukoil
Baltija“ teiginį, jog 2003 m. degalinių įnešimas į jungtinę veiklą laikytinas atskiromis
koncentracijomis, kadangi penkiolika degalinių yra skirtingose geografinėse rinkose, be
to degalinių pajamos atskirai nesiekia 5 mln. litų ribos, Taryba nurodo, kad siekiant nu‑
statyti, ar kontrolės įgijimas yra laikytinas viena koncentracija, lemiamos reikšmės netu‑
ri tai, kad degalinės yra skirtingose teritorijose ir galimai skirtingose atitinkamose geo‑
grafinėse rinkose, kadangi įsigyjami ūkio subjektai (šiuo atveju – degalinės, sudarančios
savarankiškus ūkinės veiklos vienetus), nebūtinai turi būti susiję su ta pačia geografine
teritorija.
Atsakovas pažymi, kad Konkurencijos įstatyme numatyta pareiga pranešti apie
koncentraciją nėra siejama su ūkio subjekto veiklos pobūdžiu. Sprendžiant, ar būtina
pranešti apie koncentraciją, nėra svarbu, kokioje atitinkamoje rinkoje veikia koncentraci‑
joje dalyvaujantys ūkio subjektai. Vienintelis kriterijus, sprendžiant, ar koncentracija yra
praneština, yra koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos. Taryba
nustato, ar jų bendrosios pajamos, į kurias įtraukiamos visos ūkio subjekto ir su juo su‑
sijusių asmenų pajamos, nepriklausomai nuo to, iš kokios veiklos jos yra gautos, viršija
nustatytą įstatyme ribą. Papildomai Taryba pažymi, kad Pranešimo apie koncentraciją
tvarkoje įtvirtinta „apyvarta atitinkamoje rinkoje“ yra siejama su kriterijumi nustatant
būtent, ar įsigyjama turto dalis gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu
bei kas tokiu atveju laikomi koncentracijoje dalyvaujančiais subjektais. Atsakovas nuro‑
do, jog nagrinėjamu atveju buvo įgyta vienos verslo dalies, sudarytos iš penkiolikos de‑
galinių, kontrolė vienu sandoriu ir šių degalinių kontrolės įgijimas laikytinas viena kon‑
centracija, o šių degalinių bendrosios pajamos skaičiuojamos kartu, todėl aplinkybė, kad
degalinės yra skirtingose vietose ir galimai skirtingose atitinkamose rinkose, nesudaro
pagrindo teigti, kad koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos tu‑
rėtų būti skaičiuojamos kitaip.
Atsakovas nurodo, kad geografinis aspektas skaičiuojant bendrąsias pajamas reiš‑
kia ne tai, kur ūkio subjektas yra įsisteigęs, kur yra jo buveinė, kur stovi gamykla, ar ko‑
kioje konkrečioje atitinkamoje (geografinėje) rinkoje ūkio subjektas veikia. Geografinis
aspektas skaičiuojant bendrąsias pajamas reiškia, kad net ir užsienyje įsisteigęs ir visą ga‑
mybinį pajėgumą ten turintis ūkio subjektas gali turėti pareigą apie koncentraciją pra‑
nešti Lietuvoje, jei jis parduoda prekes Lietuvoje ir atitinkamai gauna pajamas iš Lietuvos
prekių rinkų, sumuojant pajamas iš visų rinkų kartu, nepriklausomai kokia tai būtų kon‑
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kreti atitinkama (geografinė) prekės rinka. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad nagri‑
nėjamu atveju atliekant tyrimą dėl pareiškėjo veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo
reikalavimams Konkurencijos taryba geografinės rinkos neapibrėžė. Degalinių pakeičia‑
mumas analizuojamas ir geografinė rinka apibrėžiama nagrinėjant pranešimą apie kon‑
centraciją, siekiant nustatyti, ar nebus sukurta, ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar ap‑
ribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, o nagrinėjamu atveju buvo vertinama, ar UAB
„Lukoil Baltija“ įgijusi teisę eksploatuoti degalines jungtinės veiklos sutarties pagrindu
įgyvendino koncentraciją Konkurencijos įstatymo prasme, apie kurią turėjo būti pranešta
Konkurencijos tarybai iki jos įgyvendinimo, t. y. ar UAB „Lukoil Baltija“ įgyvendino jai
įstatyme numatytą pareigą. Pareiškėjo nurodytas Konkurencijos tarybos 2011 m. raštas,
kuriuo buvo prašoma pateikti informaciją apie UAB „Lukoil Baltija“ eksploatuojamų de‑
galinių rinkos dalį, taip pat neįrodo, jog 2003 m. penkiolikos degalinių įnešimas į jung‑
tinę veiklą negali būti laikomas viena koncentracija. Konkurencijos taryba 2011 m. rinko
informaciją, atlikdama tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių naftos produktų prekyba,
veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams ir kuris buvo nu‑
trauktas 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 1S‑75. Atsakovas akcentuoja, kad šioje by‑
loje nagrinėjami UAB „Lukoil Baltija“ veiksmai, kurie pažeidė Konkurencijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimus, t. y. atliekamas visai kitokio po‑
būdžio tyrimas. Remdamasis šiais argumentais atsakovas teigia, jog pirmosios instancijos
teismas pagrįstai pripažino, jog UAB „Lukoil Baltija“ teisės valdyti penkiolika degalinių
įgijimas 2003 m. yra viena koncentracija ir šios turto dalies bendrosios pajamos skaičiuo‑
tinos kartu, todėl apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti.
Pasisakydamas dėl atsakomybės taikymo pareiškėjui, atsakovas pirmiausia pažymi,
jog atsakomybė už konkurencijos taisyklių pažeidimus taikoma nepriklausomai nuo kal‑
tės formos, be to, kaltės forma nėra reikšminga atsakomybės taikymui ir baudos dydžio
nustatymui, todėl UAB „Lukoil Baltija“ teiginiai, kad ji nežinojo, jog po 2001 m. spalio
4 d. leidimo vykdyti koncentraciją, bendrovė negalėjo tikėtis ar suprasti, kad jai reikia
gauti papildomą leidimą nesudaro pagrindo netaikyti UAB „Lukoil Baltija“ atsakomybės
už Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Atsakovas taip pat pažymi, kad 2001 m. rugsė‑
jo 6 d. pranešime apie koncentraciją UAB „Lukoil Baltija“ pats buvo nurodęs, kad ben‑
drovė degalinių kontrolės neįgis, todėl ši aplinkybė jai buvo žinoma. Atsakovas akcen‑
tuoja, kad kaip nurodyta Konkurencijos tarybos 2001 m. spalio 4 d. nutarime Nr. 114,
Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją pagal pateiktame pranešime nurody‑
tas aplinkybes. Taigi, 2001 m. leidimas UAB „Lukoil Baltija“ įgyti konkrečių degalinių
kontrolę nebuvo duotas. Be to, UAB „Lukoil Baltija“ sudarytų degalinių subnuomos
sutartys nesuteikė UAB „Lukoil Baltija“ degalinių kontrolės teisių Konkurencijos įstaty‑
mo prasme prieš sudarant jungtinės veiklos sutartį. Atsakovo vertinimu, būtent jungti‑
nės veiklos sutarties nuostatos suteikė teisę UAB „Lukoil Baltija“ neribotą laikotarpį iš
esmės spręsti su degalinių veikla susijusius klausimus. Tai sudaro pakankamą pagrindą
teigti, kad Konkurencijos įstatymo prasme UAB „Lukoil Baltija“ įgijo degalinių kontrolę.
Atsižvelgiant į tai, jog Konkurencijos įstatymas bent nuo 1999 m. numato pareigą praneš‑
ti apie ketinamą įgyvendinti koncentraciją, jei yra viršijamos įstatyme įtvirtintos pajamų
ribos, darytina išvada, jog UAB „Lukoil Baltija“ bet kuriuo atveju turėjo pareigą įvertin‑
ti savo veiksmų atitiktį Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Atsakovas nurodo, kad
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog įmo‑
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nė teisiniu požiūriu klaidingai kvalifikavo savo veiksmus, kuriais grindžiamas pažeidi‑
mas, nėra pagrindas atleisti nuo baudos, jeigu ji negalėjo nežinoti, kad tokie jos veiksmai
yra antikonkurencinio pobūdžio (Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 18 d. prejudici‑
nis sprendimas byloje Bundeswettbewerbsbehörde un Bundeskartellanwalt prieš Schenker
& Co. AG ir kt., C‑681/11, ECLI:EU:C:2013:404). Nors apeliantas savo argumentus dėl
kaltės nebuvimo grindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balan‑
džio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502‑253/2014, Konkurencijos taryba
atkreipia dėmesį, jog šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m.
lapkričio 25 d. priėmė nutartį Nr. P858‑104/2014. Taryba pažymėjo, kad teismas šioje by‑
loje panaikino paskirtas sankcijas, atsižvelgdamas į situacijos specifiką ir individualumą.
Konkurencijos taryba nurodo, kad apelianto nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos fak‑
tinės aplinkybės ir vertintini pažeidimai skiriasi. Dėl to nėra pagrindo remtis apelianto
nurodyta byla. Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino,
jog nagrinėjamu atveju UAB „Lukoil Baltija“ gali būti taikoma atsakomybė ir skiriama
piniginė bauda.
Pasisakydamas dėl UAB „Lukoil Baltija“ skirtos baudos, atsakovas nurodo,
kad išsamūs Konkurencijos tarybos argumentai yra pateikiami 2014 m. liepos 14 d.
Konkurencijos tarybos atsiliepimo į skundą teismui 8 dalyje.
Atsakovas nurodo, kad Tarybos nustatytas UAB „Lukoil Baltija“ pažeidimas truko
bent iki 2013 m. spalio 31 d., todėl nėra pagrindo vadovautis 2004 m. Baudų skaičiavimo
taisyklėmis. Atsakovas pažymi, jog pagal Baudų dydžio nustatymo taisyklių 2.1 punktą,
jos taikomos tais atvejais, kai proceso šalims apie Konkurencijos tarybos įgaliotų parei‑
gūnų išvadas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų raštu pranešama nuo jų įsigalioji‑
mo dienos, t. y. nuo 2012 m. sausio 27 d. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog UAB „Lukoil
Baltija“ Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų išvadas gavo 2013 m. lapkričio 11 d.,
todėl 2012 m. Baudų dydžio nustatymo taisyklės buvo taikytos pagrįstai. Atsakovas ak‑
centuoja, kad 2012 m. Baudų dydžio nustatymo taisyklių taikymas nelemia jokių ben‑
drųjų teisės principų pažeidimų, nes tiek iki 2012 m., tiek ginčijamo nutarimo priėmimo
metu galiojęs Konkurencijos įstatymas numatė maksimalų baudos dydį – 10 proc. ben‑
drųjų pajamų, o įsigaliojus 2012 m. Baudų dydžio nustatymo taisyklėms, pasikeitė tik
baudos dydžio skaičiavimo metodas. Pasak atsakovo, apelianto teiginys, jog bauda būtų
buvusi mažesnė, jei ji būtų nustatyta pagal 2004 m. Baudų skaičiavimo taisykles, yra tik
subjektyvi UAB „Lukoil Baltija“ prielaida, nes UAB „Lukoil Baltija“ taikoma įstatymuo‑
se numatyta atsakomybė pagal aktualų ir galiojantį teisinį reglamentavimą. Atsakovas
taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas baudos dydį, skaičiuodamas pagal 2004 m.
Baudų skaičiavimo taisykles, nurodo klaidingas pajamas (baudos dydis turi būti skaičiuo‑
jamas nuo ūkio subjekto bendrųjų pajamų, o ne nuo su pažeidimu susijusių pajamų).
Vertindama apelianto argumentą, jog UAB „Lukoil Baltija“ skirta bauda neatitinka
Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1304 patvirtintos Poveikio priemonių tai‑
kymo ūkio subjektams pagrindinių nuostatų koncepcijos, pagal kurią pareiškėjui turėjo
būti skirtas tik įspėjimas, Konkurencijos taryba nurodo, kad pagal Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktiką, vienas iš baudos už konkurencijos teisės pažeidimus
tikslų yra atgrasymas nuo pažeidimo darymo, todėl itin mažos ekonominės sankcijos
taikymas ar atleidimas nuo baudos mokėjimo šio tikslo nepasiektų (Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr. A520‑634/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015). Be to, atsakovas pažymi, kad pir‑
mosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Konkurencijos įstatyme tokia sankcija
kaip įspėjimas apskritai nėra įtvirtinta.
Dėl baudos proporcingumo lyginant su ankstesnėmis tokio pobūdžio bylomis, at‑
sakovas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kurio‑
je išaiškinta, kad ūkio subjektai, dėl kurių pradėta administracinė procedūra, per kurią
gali būti paskirtos baudos, negali turėti teisėtų lūkesčių, kad Konkurencijos taryba ne‑
viršys anksčiau skirtų baudų lygio, kadangi Konkurencijos taryba turi teisę, nepažeis‑
dama teisės aktų, ir savo diskrecijos ribose pritaikyti skiriamų baudų dydį taip, kaip yra
būtina siekiant užtikrinti konkurencijos politikos ir teisės normų tinkamą įgyvendinimą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis adminis‑
tracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015). Be to, atsakovas pažymi, kad Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad nustatyta bendra taisyklė, jog bauda negali viršyti
10 proc. bendrųjų pajamų yra vienodai visoms įmonėms taikoma riba, priklausanti nuo
konkrečios įmonės dydžio, turinti užkirsti kelią pernelyg didelėms ir neproporcingoms
baudoms. Be kita ko, atsižvelgimas į atitinkamos įmonės dydį ir bendrus išteklius, sie‑
kiant užtikrinti pakankamai atgrasančią baudą, grindžiamas noru padaryti poveikį minė‑
tai įmonei, nes sankcija neturi būti pernelyg menka, atsižvelgiant, be kita ko, į šios įmo‑
nės finansinę galią (Teisingumo Teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimas byloje Groupe
Gascogne SA v Komisija, C‑58/12 P, ECLI:EU:C:2013:770). Nagrinėjamu atveju apeliantui
skirta bauda sudaro mažiau nei 1 proc. UAB „Lukoil Baltija“ 2012 m. gautų bendrųjų pa‑
jamų. Atsakovas papildomai pastebi ir tai, jog baudų dydis priklauso nuo įmonių dydžio
bei pažeidimo trukmės. Nagrinėjamu atveju pažeidimas truko 10 metų, o kitose apelian‑
to nurodytose bylose pažeidimai truko trumpiau. Atsakovas pažymi, jog nėra pagrindo
teigti, kad UAB „Lukoil Baltija“ skirta bauda yra neproporcinga.
Atsakovas taip pat pateikė paaiškinimus dėl UAB „Lukoil Baltija“ prašymo kreiptis
į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą bei prašo minėtą apelianto prašymą atmesti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašo panaikinti 2016 m. kovo 14 d. Vilniaus
apygardos administracinio teismo sprendimo dalį ir panaikinti Konkurencijos tarybos
2014 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 2S‑2/2014 „Dėl UAB „Lukoil Baltija“ veiksmų ati‑
tikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio
2 dalies reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) dalį, kurioje Konkurencijos taryba nuta‑
rė: (i) pripažinti, kad UAB „Lukoil Baltija“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio
1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimus 2003 m. gruodžio 31 d. įgijusi kitiems ūkio
subjektams priklausančių degalinių, esančių Antakalnio g. 128, Vilniuje; Klaipėdos pl. 44,
Palangoje; Klaipėdos pl. 4a, Šilutėje; Santaikos g. 33, Alytuje; Turistų g. 92, Lazdijuose;
Miško g. 64, Radviliškyje; Kalvarijų g. 161a, Vilniuje; Rinktinės g. 59, Vilniuje; Užuovėjos
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km., Radviliškio raj.; Savanorių pr. 121, Vilniuje; Vilniaus g. 5 a, Šalčininkuose; Smėlynės
g. 169, Panevėžyje; J. Basanavičiaus g. 95 b, Kėdainiuose; Rytinio kelio 2, Šilalėje, ir
Klaipėdos g. 61, Priekulėje, Klaipėdos raj., kontrolę ir apie tai nepranešusi Konkurencijos
tarybai bei negavusi jos leidimo vykdyti koncentraciją (Nutarimo rezoliucinės dalies
1.1 punktas); (ii) skirti UAB „Lukoil Baltija“ už Nutarimo rezoliucinės dalies 1.1 punkte
nurodytą pažeidimą 3 297 700 eurų (11 386 300 litų) baudą (Nutarimo rezoliucinės da‑
lies 2.1 punktas); (iii) įpareigoti UAB „Lukoil Baltija“ per 5 dienas nuo Nutarimo rezo‑
liucinės dalies 2.1 punkte numatytos baudos sumokėjimo ir rezoliucinės dalies 3 punkte
nustatytų įpareigojimų įvykdymo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai bei pateikti tai
patvirtinančius įrodymus (Nutarimo rezoliucinės dalies 4 punktas).
Nustatyta, kad 2003 m. gruodžio 31 d. tarp UAB „Baltic Petroleum“ ir UAB
„Lukoil Baltija“ Servisas buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią UAB
„Baltic Petroleum“ į jungtinę veiklą įnešė 25 degalines, o UAB „Lukoil Baltija“ (jungti‑
nės veiklos sutarties sudarymo metu valdžiusi 100 proc. UAB „Lukoil Baltija“ Servisas
akcijų, o 2005 m. spalio 5 d. perėmusi UAB „Lukoil Baltija“ Servisas teises ir pareigas)
įgijo teisę jas valdyti (Tarybos byla, II t., b. l. 4, 40, VI t., b. l. 6–39). Konkurencijos ta‑
ryba Nutarimo dalyje, kuri yra ginčijama apeliaciniame skunde, Konkurencijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies pažeidimu laikė 15 degalinių, į jungtinę veiklą
įneštų 2003 m., kontrolės įgijimą (Nutarimo 81, 280 punktai), apie kurį nebuvo pateiktas
pranešimas Konkurencijos tarybai. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šios ginčo de‑
galinės įnešimo į jungtinę veiklą metu nuosavybės teise priklausė BAB „Lietuvos kuras“,
ir buvo išnuomotos UAB „Baltic Petroleum“ pagal 2003 m. gegužės 8 d. Turto nuomos
sutartį Nr. 24‑1/68 (Tarybos byla, IV t., b. l. 14, 71–79).
Pareiškėjas byloje neginčija, jog jungtinės veiklos sutarties pagrindu jis turėjo
teisę valdyti ginčo degalines ir jas valdė, tačiau teigia, jog jis neturėjo pareigos apie šią
sutartį pranešti Konkurencijos tarybai kaip apie numatomą įgyvendinti koncentraciją
Konkurencijos įstatymo prasme ir gauti jos leidimą koncentracijai, taip pat ginčija pareiš‑
kėjui skirtas sankcijas. Taigi šalys nesutaria dėl faktinių aplinkybių teisinio vertinimo.
Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Konkurencijos įstatymas, Pranešimo apie
koncentraciją tvarka. Be to, atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje
tiesiogiai įtvirtintą tikslą siekti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos
santykius reglamentuojančios teisės suderinimo, aiškinant ir taikant nacionalinės kon‑
kurencijos teisės nuostatas koncentracijų kontrolės srityje, kaip doktrininis teisės šalti‑
nis svarbios ir Europos Sąjungos teisės nuostatos, reglamentuojančios itin panašius tei‑
sinius santykius bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Komisijos priimti
sprendimai koncentracijų kontrolės bylose. Koncentracijų kontrolę Europos Sąjungos ly‑
gmeniu reglamentuoja, be kita ko, Susijungimų reglamentas Nr. 139/2004 bei Komisijos
suvestinis pranešimas dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl
koncentracijų tarp įmonių kontrolės.
Ginčo degalinių įnešimo į jungtinę veiklą metu galiojusio Konkurencijos įstatymo
(2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX‑1715 redakcija) 10 straipsnio 1 dalyje buvo nurody‑
ta, kad apie numatomą vykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai
ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios
pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu trisdešimt
milijonų litų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio
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subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra dides‑
nės negu penki milijonai litų.
Ginčijamo Nutarimo priėmimo metu galiojusio Konkurencijos įstatymo (2013 m.
gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XII‑743 redakcija) 8 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta parei‑
ga ūkio subjektams apie numatomą įvykdyti koncentraciją pranešti Konkurencijos tary‑
bai ir gauti leidimą, kai koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios
pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penkiasde‑
šimt milijonų litų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių
ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra di‑
desnės negu penki milijonai litų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išskiriamos šios atsakomy‑
bės už koncentracijos įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo sąlygos (2012 m.
kovo 1 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje
Nr. A502‑1668/2012):
1) konkrečiais ūkio subjekto (ūkio subjektų) veiksmais įgyvendinta koncentracija;
2) koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais
prieš koncentraciją ūkiniais metais viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas;
3) pranešimas apie koncentraciją Konkurencijos tarybai nebuvo pateiktas iki kon‑
centracijos įgyvendinimo.
Teisėjų kolegija pažymi, kad Konkurencijos taryba, esant ginčui dėl pažeidimo eg‑
zistavimo konkurencijos teisės srityje, privalo įrodyti savo konstatuotus pažeidimus ir
pateikti įrodymus, kurie teisės požiūriu pakankamai patvirtintų pažeidimą sudarančių
aplinkybių buvimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A858‑1516/2012). Tam ji turi pateikti pakankamai
tikslius ir neprieštaringus įrodymus, patvirtinančius, kad pažeidimas tikrai buvo pada‑
rytas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m.
gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015).
Dėl 2001 m. spalio 4 d. išduoto leidimo UAB „Lukoil Baltija“ vykdyti koncentraciją
Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“, teigdamas, jog jam nekilo pareiga pranešti apie
2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutartį ir gauti leidimą koncentracijai, nurodo,
kad 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentra‑
ciją, pareiškėjui ir UAB „Vilniaus bankas“ sudarant reikalavimo perleidimo sutartį, pagal
kurią pareiškėjas įgijo 37 proc. balsavimo teisių BAB „Lietuvos kuras“ kreditorių susirin‑
kime. Pasak pareiškėjo, Konkurencijos tarybos 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 su‑
teiktas leidimas įgyvendinti BAB „Lietuvos kuras“ koncentraciją inter alia apėmė leidi‑
mą įgyti ir eksploatuoti 15 UAB „Baltic Petroleum“ valdytų degalinių, kurios nuosavybės
teise priklausė BAB „Lietuvos kuras“. Pareiškėjo teigimu, Konkurencijos taryba, prieš iš‑
duodama leidimą koncentracijai 2001 m., privalėjo įvertinti visas leidimo išdavimui svar‑
bias aplinkybes, o priimtas Nutarimas pažeidžia non bis in idem principą, kurio turinys
apima draudimą pradėti bylą ar teisines procedūras, jei dėl tų pačių asmens veiksmų jau
buvo priimtas sprendimas ir asmens elgesys buvo pripažintas teisėtu.
Pažymėtina, kad Konkurencijos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo
Nr. VIII‑1933 redakcija) 3 straipsnio 14 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog koncentracija – tai
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kontrolės įgijimas, kai tas pats fizinis asmuo ar tie patys fiziniai asmenys, kurie turi vieno
ar daugiau ūkio subjektų kontrolę, arba ūkio subjektas ar keletas ūkio subjektų, veikda‑
mi susitarimo pagrindu, kartu steigia naują ūkio subjektą arba įgauna kito ūkio subjek‑
to kontrolę įsigydami įmonę ar jos dalį, visą ūkio subjekto turtą ar turto dalį, akcijas ar
kitus vertybinius popierius, balsavimo teises, sudarydami sutartis ar kitu būdu. To pa‑
ties straipsnio 16 dalyje nustatyta, jog kontrolė – visokios iš įstatymų ar sandorių atsiran‑
dančios teisės, kurios suteikia juridiniam ar fiziniam asmeniui galimybę daryti lemiamą
įtaką ūkio subjekto veiklai, įskaitant: 1) nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto
arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto; 2) kitas teises, kurios leidžia daryti
lemiamą įtaką ūkio subjekto valdymo organų sprendimams ar personalo sudėčiai. To pa‑
ties straipsnio 17 dalyje nustatyta, jog lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis as‑
muo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio
subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties.
Konkurencijos įstatyme taip pat nustatyta, jog pranešime apie koncentraciją turi
būti pateiktas koncentracijos būdo aprašymas, o Konkurencijos taryba, nusprendusi iš‑
duoti leidimą koncentracijai, jį išduoda pagal pateiktą pranešimą (11 straipsnio 3 dalies
3 punktas ir 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Taigi ūkio subjektui kyla pareiga nurodyti
koncentracijos būdą, o Konkurencijos tarybai – įvertinti, ar dėl koncentracijos nebus su‑
kurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir dėl to itin apribota konkurencija atitinkamo‑
je rinkoje.
Iš išdėstyto teisinio reglamentavimo matyti, jog koncentracijos sąvokai atskleisti
yra itin svarbios kontrolės bei lemiamos įtakos sąvokos. Konkurencijos įstatyme nusta‑
tyta, jog kontrolė – tai teisės, suteikiančios galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto
veiklai, įskaitant nuosavybės teisę ar teisę naudoti visą ar dalį kito ūkio subjekto turto,
taip pat kitos teisės, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto valdymo organų
sprendimams ar personalo sudėčiai. Lemiama įtaka – tai tokia padėtis, kai kontroliuojan‑
tis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus bent vienu iš nurody‑
tų aspektų – kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar
personalo sudėties. Taigi vieno ūkio subjekto turima kontrolė bei lemiama įtaka kito ūkio
subjekto atžvilgiu gali būti įvairios apimties.
Kaip minėta, Konkurencijos taryba išduoda leidimą koncentracijai pagal ūkio su‑
bjekto pateiktą pranešimą, kuriame turi būti nurodytas koncentracijos būdo aprašymas.
Konkurencijos taryba vertina būtent tokios apimties ir kokybės kontrolės, kokia yra nu‑
rodyta pranešime apie koncentraciją, įgijimo poveikį konkurencijai, ir išduoda leidimą
(ar atsisako jį išduoti, ar nustato sąlygas ir įpareigojimus) tokiai koncentracijai, kokia yra
apibūdinta ūkio subjekto pranešime apie koncentraciją. Tuo atveju, kai kontroliuojantis
ūkio subjektas ketina įgyti kitokios kokybės (ar apimties) kontroliuojamo ūkio subjek‑
to kontrolę nei kontrolė, kuriai jau buvo išduotas Konkurencijos tarybos leidimas (pa‑
vyzdžiui, numatoma, kad bendroji kontrolė taps vienvalde kontrole), kontroliuojan‑
tis ūkio subjektas privalo pranešti Konkurencijos tarybai apie numatomą įgyvendinti
koncentraciją ir gauti leidimą tokiam kontrolės pasikeitimui (koncentracijai), kadangi
Konkurencijos taryba, išduodama leidimą koncentracijai, vertina tokios koncentracijos,
apie kokią yra pateiktas pranešimas, poveikį konkurencijai, ir, esant naujiems kontrolės
pokyčiams (koncentracijai), vertina jų poveikį konkurencijai. Taigi Konkurencijos tary‑
bos leidimo koncentracijai įgyjant konkretaus ūkio subjekto kontrolę konkrečiomis są‑
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lygomis išdavimas savaime nereiškia, jog buvo išduotas leidimas įgyti visišką kontroliuo‑
jamo ūkio subjekto kontrolę. Papildomai pažymėtina, kad pagal Susijungimų reglamentą
Nr. 139/2004 (3 straipsnio 1 dalį) bei Komisijos suvestinio pranešimo 83 punktą kontro‑
lės kokybės pokytis taip pat yra laikomas koncentracija.
Siekiant nustatyti, kokios apimties kontrolę pareiškėjas įgijo pagal konkretų
Konkurencijos tarybos leidimą, svarbu įvertinti pareiškėjo pateikto pranešimo apie kon‑
centraciją bei Konkurencijos tarybos išduoto leidimo turinį, taip pat aktualiu metu ga‑
liojusį teisinį reglamentavimą. Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kokios apimties
kontrolę pareiškėjui buvo leista įgyti pagal 2001 m. spalio 4 d. Konkurencijos tarybos nu‑
tarimą Nr. 114, ir ar 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutartimi įgytos teisės su‑
teikė pareiškėjui kitokios kokybės (apimties) kontrolę ginčo degalinių atžvilgiu.
Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2001 m. rugsėjo 6 d. pareiškėjas kreipėsi į
Konkurencijos tarybą, pranešdamas apie koncentraciją – reikalavimo perleidimo sutartį,
pagal kurią UAB „Lukoil Baltija“ įgijo 29,5% visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių
reikalavimų ir, atitinkamai, tiek pat balsų BAB „Lietuvos kuras“ kreditorių susirinkime.
Dėl šio sandorio UAB „Lukoil Baltija“ turima visų teismo patvirtintų kreditorių finansi‑
nių reikalavimų dalis BAB „Lietuvos kuras“ padidėjo nuo turimų 7,5% iki 37%.
Pranešime apie koncentraciją UAB „Lukoil Baltija“ nurodė: „<...> didelė da‑
lis BAB „Lietuvos kuras“ turto pagal valdymo sutartį yra perduota valdyti UAB „Baltic
Petroleum“. Ši turto valdymo teisė yra užregistruota Žemės ir kito nekilnojamo turto ka‑
dastro ir registro valstybės įmonėje ir galioja iki 2009 m. kovo 15 d. Tai reiškia, kad iš es‑
mės šio turto koncentraciją jau atliko UAB „Baltic Petroleum“ ir UAB „Lukoil Baltija“ ne‑
turės jokios teisės ir/ar galimybės valdyti ir/ar kontroliuoti jau perduoto turto. Kartu su
reikalavimu UAB „Lukoil Baltija“ perėmė ir prievolės įvykdymo ir užtikrinimo priemo‑
nes. Įsigyto reikalavimo įvykdymas yra užtikrinamas 19 degalinių įkeitimu<...>. Tai, kad
reikalavimo įvykdymas užtikrintas degalinių įkeitimu, nereiškia, kad įkeistos degalinės
ateityje būtinai pereis į UAB „Lukoil Baltija“ ar susijusių įmonių kontrolę. Nusprendus
įkeistas degalines parduoti, jos bus pardavinėjamos pagal nustatytą tvarką viešosiose var‑
žytinėse. Taigi, tokiu būdu kiti rinkos dalyviai turės galimybę lygiomis teisėmis dalyvauti
įgyjant BAB „Lietuvos kuras“ turtą.“ (Tarybos byla, II t., b. l. 5, 6).
Konkurencijos taryba 2001 m. spalio 4 d. priėmė nutarimą Nr. 114, kuriame nuta‑
rė „leisti UAB „Lukoil Baltija“ vykdyti koncentraciją UAB „Lukoil Baltija“ ir AB Vilniaus
bankas sudarant reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią įgyjamos 37 proc. balsavi‑
mo teisės AB „Lietuvos kuras“ kreditorių susirinkime, pagal pateiktą pranešimą (IV t.,
b. l. 119).“
Iš pareiškėjo pranešimo, pagal kurį buvo išduotas leidimas vykdyti koncentraci‑
ją, matyti, kad pareiškėjas nurodė neturėsiantis jokios teisės ir/ar galimybės valdyti ir/
ar kontroliuoti UAB „Baltic Petroleum“ jau perduoto turto. Pranešime apie koncentraci‑
ją taip pat nurodyta, jog nusprendus įkeistas degalines parduoti, jos bus pardavinėjamos
pagal nustatytą tvarką viešosiose varžytinėse. Konkurencijos taryba 2001 m. spalio 4 d.
išdavė leidimą vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą. Taigi pareiškėjui buvo iš‑
duotas leidimas perimti konkrečias teises, t. y. reikalavimo teisę, taip įgyjant 37% balsavi‑
mo teises kreditorių susirinkime, tačiau nebuvo išduotas leidimas perimti BAB „Lietuvos
kuras“ turto ar jo dalies kontrolę.
Papildomai pažymėtina, kad pagal leidimo koncentracijai išdavimo metu galiojusį
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Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX‑216
redakcija) 21 straipsnį, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę: 1) per teismo
nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos
pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikala‑
vimų įvykdymą; 2) kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susi‑
rinkimo priimtų nutarimų; 3) dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikala‑
vimus; 4) kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją
apie įmonės bankroto bylos eigą. Pagal to paties įstatymo 23 straipsnį, kreditorių susi‑
rinkimas turi inter alia šias teises, susijusias su bankrutuojančios įmonės veikla: reika‑
lauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti; spręsti klau‑
simą dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos tęstinumo, apribojimų ar nutraukimo, teikti
teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei
apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo; nustatyti pagal pareigybes darbuotojų,
kurie dirbs įmonės bankroto proceso metu, skaičių; priimti nutarimą dėl taikos sutarties
sudarymo; kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo; siūlyti teismui taikyti įmo‑
nei likvidavimo procedūrą. Pagal to paties įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą „nuo
nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios
įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės
kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio
turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo“.
Iš išdėstyto teisinio reglamentavimo bei pareiškėjo pranešimo apie numatomą vyk‑
dyti koncentraciją matyti, kad pareiškėjas kaip BAB „Lietuvos kuras“ kreditorius, pagal
reikalavimo perleidimo sutartį įgydamas didesnę reikalavimo teisę nei iki tol turėtoji, įgi‑
jo 29,5% balsavimo teisių BAB „Lietuvos kuras“ kreditorių susirinkime, kurios, kartu su
prieš tai turėtomis balsavimo teisėmis, po reikalavimo perleidimo sutarties sudarė iš viso
37%, tačiau, kaip pažymėjo pats pareiškėjas pranešime apie koncentraciją, bei kaip matyti
iš Įmonių bankroto įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo, pareiškėjas pagal reikalavi‑
mo perleidimo sutartį neįgijo teisės valdyti BAB „Lietuvos kuras“ turtą, įskaitant ginčo
degalines.
Remiantis 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, UAB
„Lukoil Baltija“, įgijo teisę siekdama efektyvaus ir pelningo degalinių tinklo panaudoji‑
mo, tvarkyti bendrus jungtinės veiklos dalyvių reikalus, taip pat atlikti tokius veiksmus
abiejų jungtinės veiklos dalyvių vardu: a) parengti ir įdarbinti personalą darbui degali‑
nėse; b) nustatyti darbo režimą degalinėse; c) atsižvelgdamas į UAB „Baltic Petroleum“
rekomendacijas ir pasiūlymus, nustatyti parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kainas;
d) atsižvelgdamas į UAB „Baltic Petroleum“ rekomendacijas ir pasiūlymus, nustatyti de‑
galinėse parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų pardavimo nuolaidų sistemas; e) savo
vardu sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo ar pardavimo sutartis su trečiaisiais asmeni‑
mis, kurių reikia jungtinės veiklos vykdymui; f) dalyvauti teisiniuose santykiuose, susi‑
jusiuose su degalinių eksploatavimu; g) tvarkyti visus bendrus jungtinės veiklos dalyvių
reikalus ir jiems atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis; h) atlikti kitus veiks‑
mus, būtinus efektyviam ir pelningam jungtinės veiklos vykdymui (VI t., b. l. 9).
Taigi pagal jungtinės veiklos sutarties nuostatas pareiškėjas įgijo teisę valdyti gin‑
čo degalines, t. y. įgyvendinti savo sprendimus dėl šios ūkio subjekto turto dalies ūkinės
veiklos (personalo, darbo režimo, prekių ir paslaugų kainų, sutarčių su trečiaisiais asme‑
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nimis ir pan.), o iki šios sutarties pasirašymo, būdamas BAB „Lietuvos kuras“ kreditoriu‑
mi, pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“, kaip minėta, BAB „Lietuvos kuras“ atžvilgiu turėjo
tik ribotas teises pagal Įmonių bankroto įstatymą, ir šios teisės neapėmė ginčo degalinių
valdymo teisės. Tai, kaip minėta, matyti ir iš pareiškėjo 2001 m. rugsėjo 6 d. pateikto pra‑
nešimo apie koncentraciją bei Konkurencijos tarybos išduoto leidimo turinio.
Kadangi pareiškėjas jungtinės veiklos sutartimi įgijo ginčo degalinių kontrolę, ku‑
riai nebuvo išduotas leidimas 2001 m. spalio 4 d. Konkurencijos tarybos nutarimu, teisė‑
jų kolegijos vertinimu, Konkurencijos taryba bei pirmosios instancijos teismas pagrįstai
sprendė, kad pareiškėjui kilo pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie ginčo degalinių
kontrolės įgijimą kaip apie numatomą įvykdyti koncentraciją.
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, atmestinas ir pareiškėjo argumentas, jog
Konkurencijos taryba pažeidė non bis in idem principą. 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės
veiklos sutartimi pareiškėjas įgijo turto dalies (ginčo degalinių) kontrolę, kuriai 2001 m.
spalio 4 d. Konkurencijos tarybos nutarimu leidimas nebuvo išduotas, t. y. Nutarime pa‑
reiškėjui skirta bauda dėl kitų veiksmų (kitos koncentracijos) įgyvendinimo, nei koncen‑
tracija, kuriai 2001 m. spalio 4 d. buvo išduotas Konkurencijos tarybos leidimas, todėl
non bis in idem principas nebuvo pažeistas.
Pareiškėjas kartu su papildomais paaiškinimais 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui taip pat pateikė 2001 m. rugpjūčio 13 d.
Konkurencijos tarybos rašto Nr. 09‑04‑990 kopiją, kuri, pasak pareiškėjo, patvirtina, jog
pareiškėjas, įgijęs daugiau nei ¼ visų balsų BAB „Lietuvos kuras“ valdyme, įgijo BAB
„Lietuvos kuras“ ir viso jai priklausančio turto kontrolę.
Teisėjų kolegija pažymi, jog iš pareiškėjo pateiktos Konkurencijos tarybos rašto
kopijos nėra aiškus klausimas, į kurį buvo pateiktas atsakymas šiame Konkurencijos ta‑
rybos rašte, šiame rašte nėra kalbama apie AB „Lietuvos kuras“ priklausančio turto kon‑
trolę, yra tik nurodoma, jog AB „Lietuvos kuras“ ir UAB „Lukoil Baltija“, turėdama 14%
visų AB „Lietuvos kuras“ kreditorių balsų, nebūtų laikoma priklausančiais susijusių ūkio
subjektų grupei. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, šis raštas nepatvirtina pareiškėjo ar‑
gumentų, jog šiame rašte Konkurencijos taryba nurodė, kad įgydamas iš viso 37% bal‑
savimo teisių BAB „Lietuvos kuras“ kreditorių susirinkime, pareiškėjas įgijo ir viso BAB
„Lietuvos kuras“ priklausančio turto kontrolę.
Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Konkurencijos taryba bei pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog
2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 pareiškėjui nebuvo duotas leidimas įgyti ir ginčo
degalinių kontrolę.
Dėl Konkurencijos tarybos atsisakymo leisti pareiškėjui susipažinti su Pažyma
Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ apeliaciniame skunde teigia, kad Konkurencijos
taryba, atsisakydama leisti pareiškėjui susipažinti su Konkurencijos tarybos parengta
Pažyma (pranešimu apie koncentraciją), kurios pagrindu Konkurencijos taryba priė‑
mė 2001 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 114, apribojo pareiškėjo galimybę gintis nuo jam
Konkurencijos tarybos tyrime reiškiamų įtarimų.
Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ 2013 m.
lapkričio 18 d. kreipėsi į Konkurencijos tarybą su prašymu leisti susipažinti su 2001 m.
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Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo „Dėl leidimo UAB „Lukoil Baltija“ vykdyti kon‑
centraciją, UAB „Lukoil Baltija“ ir AB Vilniaus bankas sudarant reikalavimo perleidi‑
mo sutartį, pagal kurią įgyjamos 37 proc. balsavimo teisės AB „Lietuvos kuras“ kredito‑
rių susirinkime“ medžiaga (I t., b. l. 138, 139). Konkurencijos taryba 2013 m. lapkričio
21 d. leido susipažinti su koncentracijos nagrinėjimo bylos medžiaga, išskyrus pažymą
apie koncentraciją. Konkurencijos taryba, atsisakydama leisti pareiškėjui susipažinti su
Pažyma, rėmėsi Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalimi bei nurodė, kad pažymos
apie koncentracijų nagrinėjimą yra laikytinos tarnybinio naudojimo dokumentais, nes
jose yra pareikštos Konkurencijos tarybos vidaus darbo reikmėms skirtos nuomonės, to‑
dėl tretiesiems asmenims susipažinti yra neteikiamos.
Konkurencijos įstatymo (2012 m. gegužės 1 d. įstatymo Nr. 42‑2041 redakcija, ga‑
liojusi Konkurencijos tarybos atsisakymo pareiškėjui leisti susipažinti su Pažyma metu)
21 straipsnio 7 dalyje nustatyta: „Konkurencijos tarybai atliekant jai pavestas funkcijas
Konkurencijos tarybos parengti dokumentai, kuriuose yra pareikštos Konkurencijos ta‑
rybos vidaus darbo reikmėms skirtos nuomonės, Konkurencijos tarybos parengti do‑
kumentai, susiję su klausimais, dėl kurių nėra priimtas galutinis Konkurencijos tarybos
nutarimas ar kitoks sprendimas, ir tik Konkurencijos tarybos vidaus darbo tvarkos or‑
ganizavimui skirti dokumentai yra tarnybinio naudojimo dokumentai, kurie neteikia‑
mi susipažinti tretiesiems asmenims ir nesegami į tyrimų bylas, su kuriomis turi tei‑
sę susipažinti tretieji asmenys. Tokie Konkurencijos tarybos tarnybinio naudojimo
dokumentai gali būti teikiami tik teisėsaugos institucijoms įstatymų joms priskirtoms
funkcijoms atlikti.“
Sprendžiant, ar konkretus dokumentas yra vertintinas kaip Konkurencijos tary‑
bos tarnybinio naudojimo dokumentas, atsižvelgtina į šio dokumento funkciją ir turinį.
Pranešimo apie koncentraciją tvarkos (2000 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 45 redak‑
cija) 52 punkte buvo nustatyta, jog įgalioti Konkurencijos tarybos administracijos parei‑
gūnai nustatyta tvarka ir terminais parengia pranešimą apie koncentracijos nagrinėjimą
ir teikia jį nagrinėti Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje. To paties teisės akto
53 punkte buvo nustatyta, jog Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi pranešimą apie kon‑
centracijos nagrinėjimą ir kitą koncentracijos nagrinėjimo bylos medžiagą, gali priimti
nutarimą leisti vykdyti koncentraciją, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 straips‑
nio 1 dalies 1 punktu. Iš šio reglamentavimo matyti, kad pranešimas apie koncentraci‑
jos nagrinėjimą yra tik vienas iš dokumentų, kuriuos apsvarsčiusi Konkurencijos taryba
priima nutarimą leisti vykdyti koncentraciją, t. y. šis dokumentas Konkurencijos tarybai
nėra privalomas, ir nėra Konkurencijos tarybos nutarimo dėl leidimo koncentracijai da‑
lis, jame yra išdėstyta įgaliotų Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnų nuo‑
monė dėl koncentracijos poveikio konkurencijai, kuri pateikiama Konkurencijos tarybai
svarstyti, o Konkurencijos taryba nutarimą dėl koncentracijos priima atsižvelgusi į visą
koncentracijos nagrinėjimo bylos medžiagą.
Nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba, priimdama 2001 m. spalio 4 d. nuta‑
rimą leisti vykdyti koncentraciją jame nurodė, jog išnagrinėjo UAB „Lukoil Baltija“
2001 m. rugsėjo 6 d. pateiktą pranešimą apie koncentraciją ir nustatė, kad numato‑
ma koncentracija nesukuria ir nesustiprina dominuojančios padėties ir dėl to nėra itin
apribojama konkurencija atitinkamose prekių rinkose, bei nutarė leisti UAB „Lukoil
Baltija“ vykdyti koncentraciją UAB „Lukoil Baltija“ ir AB Vilniaus bankas sudarant rei‑
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kalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią įgyjamos 37 proc. balsavimo teisės AB „Lietuvos
kuras“ kreditorių susirinkime, pagal pateiktą pranešimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad
šiame nutarime nėra nurodyta teisinė motyvacija, t. y. nenurodyta, kaip teisės normos
yra pritaikytos nustatytoms faktinėms aplinkybėms, ir dėl to minėtas nutarimas vertin‑
tinas kritiškai gero administravimo principo aspektu. Viešojo administravimo įstatymo
(1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII‑1234 redakcija) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
jog „Individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir tei‑
sės aktų normomis.“ Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje
yra konstatavęs, kad pastarosios Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos
reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, patei‑
kiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas
administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši tei‑
sės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo adminis‑
travimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o
sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., žr. 2010 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A756‑450/2010, Administracinė jurisprudencija
Nr. 20, 2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556‑15/2010,
Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010). Viešojo administravimo įstatymo
8 straipsnio 1 dalimi iš esmės yra siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priim‑
tas atitinkamas individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisi‑
nis bei faktinis pagrindai, motyvai. Kai nėra pagrindo atitinkamą individualų adminis‑
tracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl
tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc
įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra
esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų
visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų intere‑
sų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu su‑
teiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai
realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi
būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato požiūriu, t. y. būtent to, ku‑
ris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkre‑
tus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lė‑
musias minėtą sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio
27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A556‑336/2011).
Pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriame nusprendžiama išduoti lei‑
dimą koncentracijai, gali būti aktualus ne tik kontroliuojančiam ūkio subjektui, pateiku‑
siam pranešimą apie numatomą įgyvendinti koncentraciją, bet ir kitiems ūkio subjek‑
tams, veikiantiems toje pačioje ar susijusioje rinkoje, taip pat vartotojams.
Vis dėlto tai, kad Konkurencijos taryba, priimdama 2001 m. spalio 4 d. nutari‑
mą Nr. 114, jame nepateikė išsamios teisinės motyvacijos, neleidžia daryti išvados, jog
Pažyma yra 2001 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 114 dalis, ar kad joje yra nurodyti minėto
nutarimo motyvai. Kaip išdėstyta pirmiau, pranešime apie koncentraciją (Pažymoje) yra
išdėstyta įgaliotų Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnų nuomonė dėl kon‑
centracijos poveikio konkurencijai, ir ši nuomonė nėra privaloma Konkurencijos tarybai.
Papildomai pažymėtina, kad koncentracijos, kuriai išduotas leidimas, pobūdis 2001 m.
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spalio 4 d. nutarime Nr. 114 yra nurodytas aiškiai, todėl nėra pagrindo teigti, jog šiuo
nutarimu išduotas leidimas galėjo suklaidinti pareiškėją dėl jam suteiktų teisių apimties.
Teisėjų kolegija, įvertinusi Pažymos, su kuria pareiškėjui buvo atsisakyta leisti
susipažinti, turinį (VI t., b. l. 43–47), pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui,
jog ji atitinka tarnybinio naudojimo dokumento kriterijus, t. y. Pažyma vertintina kaip
Konkurencijos tarybos parengtas dokumentas, kuriame yra pareikšta Konkurencijos ta‑
rybos vidaus darbo reikmėms skirta nuomonė, šis dokumentas yra tarnybinio naudojimo
dokumentas, ir pagal Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalį jis gali būti teikiamas
tik teisėsaugos institucijoms įstatymų joms priskirtoms funkcijoms atlikti. Taigi nagrinė‑
jamu atveju pareiškėjo teisės susipažinti su Pažyma ribojimas yra įtvirtintas įstatyme.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Pranešimo apie koncentraciją tvarkoje įtvirtintas
reglamentavimas, galiojęs Pažymos sudarymo metu, taip pat nesuteikė teisės pranešimą
apie koncentraciją pateikusiam asmeniui susipažinti su pranešimu apie koncentracijos
nagrinėjimą tuo atveju, kai priimamas nutarimas leisti vykdyti koncentraciją, vadovau‑
jantis Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu (Pranešimo apie koncen‑
traciją tvarkos 54, 55 punktai teisę susipažinti su koncentracijos nagrinėjimo bylos
medžiaga pranešimą apie koncentraciją pateikusiam asmeniui ir suinteresuotiems asme‑
nims, kurie dėl numatomos įvykdyti koncentracijos Konkurencijos tarybai pateikė raštiš‑
kus paaiškinimus (prieštaravimus), suteikė tik tuo atveju, kai Konkurencijos tarybos nu‑
tarimas priimamas vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu
arba 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu).
Pažymos sudarymo metu galiojęs Laikinasis Lietuvos Respublikos konkuren‑
cijos tarybos posėdžių reglamentas (2000 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 38 redak‑
cija, toliau – ir Laikinasis reglamentas) nustatė, kad koncentracijos kontrolės klausi‑
mai yra svarstomi tvarkomuosiuose posėdžiuose, kurie yra uždari, išskyrus atvejus, kai
įstatymas nustato ar Konkurencijos taryba nusprendžia, kad posėdis yra viešas (20.5,
21 punktai). Laikinojo reglamento 17 punkte buvo nurodyta: „Konkurencijos tarybos
posėdžių protokolai ir posėdyje svarstytų klausimų medžiaga, susegti eilės tvarka, sau‑
gomi Konkurencijos tarybos sekretoriato patalpose. Protokolai yra prieinami visiems
Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams, išskyrus protokolus, kuriuose
yra valstybės paslapčių arba ūkio subjektų komercinių paslapčių.“ To paties teisės akto
19 punkte buvo nustatyta, jog „Suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su nutaria‑
mąja Konkurencijos tarybos posėdžio protokolo dalimi, jeigu Konkurencijos tarybos nu‑
tarimas neskelbiamas „Valstybės žiniose“. Esant asmens prašymui, pateikiamas išrašas iš
Konkurencijos tarybos posėdžio protokolo.“ Taigi Pažymos priėmimo metu galiojusiame
Laikinajame Konkurencijos tarybos posėdžių reglamente pranešimą apie koncentraciją
pateikusio asmens teisė susipažinti su pranešimu apie koncentracijos nagrinėjimą nebu‑
vo numatyta, Konkurencijos tarybos posėdžių protokolai ir posėdyje svarstytų klausimų
medžiaga buvo prieinami tik Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams.
Vertindama pareiškėjo argumentus, jog atsisakydama leisti pareiškėjui susipa‑
žinti su Pažyma Konkurencijos taryba apribojo pareiškėjo galimybę gintis nuo jam
Konkurencijos tarybos tyrime reiškiamų įtarimų, teisėjų kolegija pažymi, jog, nors skun‑
džiamo Nutarimo 4 punkte ir 5 išnašoje pažymėta, kad tyrimo metu Konkurencijos tary‑
ba rėmėsi ir kitų tyrimų ir nagrinėjimų metu surinkta medžiaga, įskaitant UAB „Lukoil
Baltija“ 2001 m. rugsėjo 6 d. Konkurencijos tarybai pateikto pranešimo apie koncentra‑
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ciją UAB „Lukoil Baltija“ ir AB Vilniaus bankas sudarant reikalavimo perleidimo sutar‑
tį, pagal kurią įgyjamos 37 proc. balsavimo teisės AB „Lietuvos kuras“ kreditorių susi‑
rinkime, nagrinėjimo medžiaga, vis dėlto ginčijamame Nutarime Konkurencijos taryba
nesirėmė Pažyma, ji nebuvo naudojama kaip įrodymas kaip nors grindžiantis Nutarime
konstatuotą pažeidimą.
Atsižvelgdama į tai, kad Pažymoje yra išdėstyta Konkurencijos tarybos pareigū‑
nų nuomonė, kuri Konkurencijos tarybai nėra privaloma, be to, Konkurencijos taryba
ginčijamame Nutarime Pažyma nesirėmė, t. y. ji nebuvo naudojama kaip įrodymas prieš
pareiškėją, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsisakymas pareiškėjui leisti susipažinti su
Pažyma šioje byloje nepažeidė pareiškėjo teisės gintis nuo jam pareikštų įtarimų.
Dėl 2003 m. birželio – spalio mėn. sudarytų subnuomos sutarčių
Apeliantas teigia, jog Konkurencijos taryba klaidingai nustatė aplinkybę, kad
15 ginčo degalinių kontrolė buvo faktiškai įgyta 2003 m. gruodžio 31 d., sudarius jung‑
tinės veiklos sutartį su UAB „Baltic Petroleum“, todėl nepagrįstai šį faktą laikė viena
koncentracija bei nepagrįstai šių degalinių bendrąsias pajamas skaičiavo kartu. Pasak
pareiškėjo, minėtų degalinių kontrolė faktiškai buvo įgyta savarankiškomis aštuoniomis
subnuomos sutartimis, sudarytomis su UAB „Baltic Petroleum“ laikotarpyje nuo 2003 m.
birželio mėn. iki 2003 m. spalio mėn., dėl to nėra pagrindo visumą šių sandorių vertinti
kaip vieną koncentraciją ir šių degalinių pajamas skaičiuoti kartu, kiekvienos subnuomos
sutarties atžvilgiu reikia vertinti atskirai, ar buvo viršytos bendrųjų pajamų ribos, kuomet
reikia pranešti apie koncentraciją ir gauti leidimą.
Kaip minėta, koncentracijos sąvokai atskleisti yra itin svarbios kontrolės bei lemia‑
mos įtakos sąvokos. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 16 dalyje nustatyta, jog kon‑
trolė – visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, kurios suteikia juridiniam
ar fiziniam asmeniui galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto veiklai, įskaitant: 1)
nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio su‑
bjekto turto; 2) kitas teises, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto valdymo
organų sprendimams ar personalo sudėčiai. To paties straipsnio 17 dalyje nustatyta, jog
lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyven‑
dinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo orga‑
nų sprendimų ar personalo sudėties. Taigi lemiama įtaka yra įgyjama, kai kontroliuojan‑
tis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo
ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties. Teisėjų
kolegijos vertinimu, Konkurencijos įstatymo prasme ūkio subjektas įgyja lemiamą įtaką
kito ūkio subjekto atžvilgiu tik tuo atveju, kai tokia įtaka yra įgyjama ne laikinai, o pa‑
kankamai ilgam laikui. Situacija, kai vienas ūkio subjektas laikinai perduoda kitam ūkio
subjektui valdyti turtą, esantį savarankišku ūkinės veiklos vienetu, arba kontroliuojamą
ūkio subjektą, tačiau pirmasis ūkio subjektas gali bet kuriuo metu minėtą valdymo per‑
davimo sutartį nutraukti, neleistų daryti išvados, kad antrasis ūkio subjektas įgijo lemia‑
mą įtaką, kadangi pirmasis ūkio subjektas galėtų bet kuriuo metu vėl perimti perduoto
ūkio subjekto valdymą, ir dėl šio nestabilumo antrasis ūkio subjektas negalėtų efektyviai
įgyvendinti perduoto ūkio subjekto kontrolės, t. y. įgyvendinti savo sprendimus dėl kon‑
troliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo su‑
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dėties. Taigi koncentracija Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalies 2 punkto pra‑
sme yra ne bet kokios, o būtent ilgalaikės kontrolės įgijimas. Būtent ilgalaikė kontrolė yra
tokio pobūdžio, kuri sukelia pokyčius rinkos struktūroje, kurių kontrolė ir yra pavesta
Konkurencijos tarybai.
Papildomai pažymėtina, kad Reglamento Nr. 139/2004 20 konstatuojamojoje da‑
lyje nurodyta, jog „racionalu apibrėžti koncentracijos sąvoką taip, kad ji apimtų opera‑
cijas, dėl kurių atitinkamų įmonių kontrolėje, taip pat ir rinkos struktūroje atsirastų il‑
galaikių pokyčių“, to paties reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „laikoma, jog
koncentracija vykdoma, kai atsiranda ilgalaikių kontrolės pokyčių“. Komisijos pranešimo
28 punkte pažymėta, kad „Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalyje koncentracija
apibrėžiama kaip apimanti tik sandorius, po kurių įvyksta ilgalaikių koncentracijoje da‑
lyvaujančių įmonių kontrolės ir, kaip papildomai numatyta 20 konstatuojamoje daly‑
je, rinkos struktūros pokyčių. Todėl Susijungimų reglamente nenumatyti sandoriai, dėl
kurių kontrolė pakinta tik laikinai. Tačiau ilgalaikį kontrolės pokytį taip pat gali sukel‑
ti ir apibrėžtam laikotarpiui sudaryti pagrindiniai susitarimai, jei juos galima pratęsti.
Koncentracija gali būti vykdoma net ir tada, kai susitarimuose numatyta konkreti galio‑
jimo pasibaigimo data, jei numatytas laikotarpis yra pakankamai ilgas, kad dėl jo įvyktų
ilgalaikis dalyvaujančių įmonių kontrolės pokytis.“ Kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. gruodžio 17 d. nutartyje admi‑
nistracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015, sprendžiant, ar konkretus sandoris sukėlė ilga‑
laikius kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius, vertintinos būtent šio sandorio sukeltos
pasekmės. Taigi siekiant nustatyti, ar pareiškėjo sudarytos subnuomos sutartys sukėlė il‑
galaikius koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius,
svarbu išanalizuoti aktualias šių sutarčių nuostatas.
Pažymėtina, kad subnuomos sutartys tarp UAB „Baltic Petroleum“ ir UAB „Lukoil
Baltija“ Servisas buvo sudarytos 2003 m. birželio – spalio mėn. (Tarybos byla, II t.,
b. l. 71–152). Šiomis sutartimis UAB „Baltic Petroleum“ perdavė jose nurodytas degalines
UAB „Lukoil Baltija“ Servisas laikinai naudoti, jose numatytas vienerių metų subnuo‑
mos terminas, nustatyta subnuomotojo (UAB „Baltic Petroleum“) teisė nutraukti sutartį
anksčiau termino įvairiais pagrindais, taip pat ir tuo atveju, jei subnuomotas turtas tampa
reikalingas UAB „Baltic Petroleum“ arba BAB „Lietuvos kuras“ reikmėms. Šios subnuo‑
mos sutartys buvo nutrauktos 2003 m. gruodžio 31 d., sudarius jungtinės veiklos sutartį,
taigi jos galiojo 6–4 mėnesius. Subnuomos sutartyse yra užsimenama apie jų pratęsimo
galimybę, nurodant, kad „pratęsdamos nuomos sutartį šalys turi teisę iš naujo aptarti su‑
tarties sąlygas“, taip pat numatyta, jog „subnuomotojas įsipareigoja, pasibaigus sutarties
terminui, nuomininkui, jeigu šis tvarkingai vykdė nuomos sutartį ir pageidaus, suteikti
pirmumo teisę, jeigu jis bus vienodose sąlygose su kitais asmenimis, pareiškusiais norą
subnuomotis turtą“.
2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta neterminuotai, o
2007 m. kovo 30 d. buvo sudarytas susitarimas dėl 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės vei‑
klos sutarties sąlygų pakeitimo ir papildymo, kuriame nustatyta, jog ši sutarties redakci‑
ja galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d. Jungtinės veiklos sutartyje taip pat buvo nurodyta,
jog ši sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių iniciatyva prieš šešis mėnesius raštiškai
apie tai įspėjus kitą šalį (Tarybos byla, VI t., b. l. 11). 2007 m. papildant jungtinės veiklos
sutartį nurodyta, jog vienai kuriai nors šaliai nevykdant šios sutarties, kita šalis turi tei‑
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sę vienašališkai nutraukti sutarties galiojimą, pateikusi raštišką įspėjimą prieš tris mėne‑
sius kitai sutarties šaliai (Tarybos byla, VI t., b. l. 29). Jungtinės veiklos sutartyje nebuvo
numatyta galimybė UAB „Baltic Petroleum“ pašalinti degalinę ar degalines iš jungtinės
veiklos nenutraukus jungtinės veiklos sutarties. Pažymėtina, kad 2003 m. gruodžio 31 d.
jungtinės veiklos sutartyje įtvirtintos UAB „Lukoil Baltija“ teisės ir pareigos, kurios ne‑
buvo numatytos subnuomos sutartyse (dalyvauti teisiniuose santykiuose, susijusiuose su
degalinių eksploatavimu, tvarkyti visus bendrus jungtinės veiklos dalyvių reikalus ir juos
atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis, ir pan.).
Atsižvelgiant į tai, kad šalių teisių ir pareigų turinys pagal jungtinės veiklos sutartį
buvo skirtingas nei pagal subnuomos sutartis, teisėjų kolegijos vertinimu, jungtinės vei‑
klos sutartis laikytina ne subnuomos sutarčių pratęsimu, o atskira sutartimi, šalių pasi‑
rinkta nauja bendradarbiavimo forma, kuri nuo ankstesnės skyrėsi savo intensyvumu ir
turiniu. Atsižvelgiant į tai, kad iš pradžių jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta neter‑
minuotai, o vėliau – iki 2023 m., darytina išvada, kad būtent ši sutartis nulėmė ilgalaikius
koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius. Teisėjų
kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad subnuomos sutartys buvo sudarytos vienerių
metų terminui, o nutrauktos jau po 6–4 mėnesių, jose įtvirtinta UAB „Baltic Petroleum“
teisė bet kuriuo metu subnuomos sutartis nutraukti, jei degalinės tampa reikalingos UAB
„Baltic Petroleum“ reikmėms, šios sutartys buvo laikino pobūdžio, todėl neatitinka il‑
galaikiškumo kriterijaus, t. y. šios sutartys nebuvo tokio pobūdžio, kad galėtų sukelti il‑
galaikius koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Konkurencijos
taryba bei pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog būtent degalinių kontro‑
lės įgijimas 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu lėmė ilgalaikius
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius, ir
vertino šios sutarties pagrindu įgytų degalinių bendrąsias pajamas.
Dėl atitinkamos rinkos nustatymo, sprendžiant dėl pareigos pranešti Konkurencijos
tarybai apie numatomą vykdyti koncentraciją
Pareiškėjas apeliaciniame skunde bei papildomuose paaiškinimuose remiasi
Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 6.1.1, 7 ir 8 punktais, ir teigia, jog atitinkamos rin‑
kos vertinimas itin svarbus ir turto įgijimo atvejais. Pasak apelianto, nagrinėjamu atveju
atitinkama rinka turėjo būti apibrėžta kaip atskirose (lokalinėse) Lietuvos Respublikos te‑
ritorijose esanti mažmeninės prekybos degalais rinka, kadangi konkreti degalinė faktiškai
konkuruoja tik su konkrečiame Lietuvos Respublikos teritorijos regione esančiomis kon‑
kurentų degalinėmis. Pareiškėjo teigimu, kiekvienos iš 15 UAB „Baltic Petroleum“ degali‑
nių valdymo įgijimas turėtų būti vertinamas bent jau kaip atskira koncentracija atskiroje
atitinkamoje rinkoje.
Nagrinėjamoje byloje taikytiname Pranešimo apie koncentraciją tvarkos
6.1.1 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai įsigyjama ūkio subjekto dalis (įmonės da‑
lis) arba turto dalis, kuri gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kuriai
aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, tai koncentracijoje dalyvau‑
jančiais ūkio subjektais bus įsigyjantis ūkio subjektas ir įsigyjamo ūkio subjekto dalis.
Panaši nuostata yra įtvirtinta Komisijos suvestinio pranešimo 24 punkte, kuriame nuro‑
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dyta, jog turto kontrolės įsigijimas gali būti koncentracija tik tuomet, jei šis turtas yra
visa įmonė arba jos dalis, t. y. rinkoje dalyvaujantis verslas, kuriam galima aiškiai priskirti
rinkos apyvartą.
Teisėjų kolegija pažymi, kad pranešimo apie koncentraciją 6.1.1 punktas (taip pat
ir 7, 8 punktai, kuriuose išdėstyta analogiška taisyklė), yra Pranešimo apie koncentraci‑
ją III skyriuje „Koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų nustatymas“, iš 6.1.1 punkto
turinio matyti, kad jis yra skirtas apibūdinti, kokiais atvejais įsigyjant ūkio subjekto dalį
(įmonės dalį) arba turto dalį, tokią dalį galima laikyti koncentracijoje dalyvaujančiu ūkio
subjektu – kai ji gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, kuriai aiškiai
priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši tei‑
sės norma yra skirta nurodyti, kad įsigyjamo ūkio subjekto dalis ar turto dalis turi būti
pakankamai savarankiška, kad ją būtų galima laikyti koncentracijoje dalyvaujančiu ūkio
subjektu, tačiau šios teisės normos pagrindu negalima daryti išvados, jog numatoma įsi‑
gyti ūkio subjekto ar turto dalis nebus laikoma vienu koncentracijoje dalyvaujančiu ūkio
subjektu, jeigu jai galima priskirti apyvartą daugiau nei vienoje atitinkamoje rinkoje.
Pažymėtina, kad vienas ūkio subjektas (taip pat ir turto dalis, esanti savarankišku ūkinės
veiklos vienetu) tuo pat metu gali veikti daugiau nei vienoje atitinkamoje rinkoje (pavyz‑
džiui, pardavinėti skirtingas prekes ir/ar paslaugas), ir tokiu atveju Konkurencijos tary‑
ba privalo įvertinti koncentracijos poveikį kiekvienai iš atitinkamų rinkų, kurioje veikia
koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, tačiau šis vertinimas vyksta ir atitinkamos
rinkos nustatymas yra aktualus jau ūkio subjektui pateikus pranešimą Konkurencijos ta‑
rybai apie koncentraciją.
Konkurencijos įstatymo (2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX‑1715 redakcija)
14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi pranešimą apie
koncentraciją, priima vieną iš šių nutarimų: 1) leisti vykdyti koncentraciją pagal pateiktą
pranešimą; 2) leisti vykdyti koncentraciją pagal dalyvaujantiems ūkio subjektams ar kon‑
troliuojantiems asmenims Tarybos nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ir įparei‑
gojimus, reikalingus dominuojančios padėties sukūrimui ar sustiprinimui išvengti; 3) at‑
sisakyti duoti leidimą vykdyti koncentraciją ir įpareigoti koncentracijoje dalyvaujančius
ūkio subjektus ar kontroliuojančius asmenis atlikti veiksmus, kad būtų atkurta ankstesnė
padėtis, išskyrus atskirus koncentracijos veiksmus, kuriuos leido atlikti Konkurencijos
taryba pagal 12 straipsnio 3 dalį, arba pašalinančius koncentracijos pasekmes, įskaitant
įpareigojimus parduoti įmonę ar jos dalį, ūkio subjekto turtą ar jo dalį, akcijas ar jų dalį,
nutraukti ar pakeisti sutartis bei nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus bei są‑
lygas, jeigu dėl koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir dėl to
itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. Kaip matyti iš Konkurencijos įstatymo
14 straipsnio 1 dalies, Konkurencijos taryba vertina, ar dėl koncentracijos bus sukurta ar
sustiprinta dominuojanti padėtis ir dėl to itin apribota konkurencija atitinkamoje rinko‑
je, gavusi pranešimą apie numatomą įvykdyti koncentraciją, t. y. po pranešimo apie kon‑
centraciją pateikimo Konkurencijos taryba nustato atitinkamą(-as) rinką(-as), kurioje
veikia koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, kokią padėtį atitinkamoje (-se) rin‑
koje(-se) užima ūkio subjektai, bei kaip pasikeistų ūkio subjektų padėtis bei konkurencija
atitinkamoje(-se) rinkoje(-se) koncentracijos įgyvendinimo atveju.
Papildomai pažymėtina, kad Konkurencijos įstatymo (2003 m. liepos 4 d. įstaty‑
mo Nr. IX‑1715 redakcija) 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta jog „apie numatomą įvykdyti
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koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncen‑
tracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš
koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu trisdešimt milijonų litų ir jeigu kiekvie‑
no mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos
paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penki milijonai litų.“
Taigi šioje normoje yra nurodytos aplinkybės, kurioms egzistuojant ūkio subjektams kyla
pareiga pranešti apie numatomą įvykdyti koncentraciją ir gauti leidimą, t. y. tokia parei‑
ga kyla, kai koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais
prieš koncentraciją ūkiniais metais viršija nurodytus dydžius. To paties straipsnio 2 da‑
lies 2 punkte nurodyta: „Jeigu įsigyjama ūkio subjekto (įmonės) dalis arba ūkio subjekto
turto dalis, tai bendrosios pajamos ir rinkos dalis apskaičiuojama proporcingai įsigyjamo
turto daliai.“
Iš išdėstytų teisės normų matyti, kad nei Pranešimo apie koncentraciją tvarkos
6.1.1 punkte, nei Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse bendrųjų pajamų
dydis, kurį viršijus paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais kyla pareiga praneš‑
ti Konkurencijos tarybai apie koncentraciją ir gauti leidimą, nėra siejamas su konkrečia
(viena) atitinkama rinka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pranešimo apie koncentraciją
6.1.1 punkte yra kalbama apie „tam tikrą apyvartą“, tačiau ne apie bendrąsias pajamas
kaip kriterijų sprendžiant, ar ūkio subjektui kyla pareiga pranešti Konkurencijos tarybai
apie numatomą įgyvendinti koncentraciją.
Taigi pareiškėjo argumentas, jog Konkurencijos taryba Nutarime privalėjo nu‑
statyti atitinkamą rinką, kurioje veikia kiekviena iš ginčo degalinių, bendrąsias pajamas
skaičiuoti atskirai toms degalinėms, kurios veikia atskirose atitinkamose rinkose, ir tik
tada vertinti, kurios iš kiekvienoje konkrečioje atitinkamoje rinkoje veikusių degalinių
viršijo Konkurencijos įstatyme nustatytas bendrųjų pajamų ribas, teisėjų kolegijos ver‑
tinimu, yra nepagrįstas. Kaip išdėstyta pirmiau, atitinkama rinka nustatoma ir poveikis
konkurencijai atitinkamoje(-ose) rinkoje(-ose) yra vertinamas sprendžiant, ar nebus su‑
kurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje
rinkoje, t. y. ūkio subjektui pateikus pranešimą apie koncentraciją, ir Konkurencijos ta‑
rybai sprendžiant, ar išduoti koncentracijai leidimą, ar nustatyti koncentracijos vykdymo
sąlygas ir įpareigojimus (Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis). Papildomai pa‑
žymėtina, kad Europos Komisija savo praktikoje geografinę rinką taip pat vertina spręs‑
dama dėl konkrečios numatomos įgyvendinti koncentracijos suderinamumo su bendrąja
rinka (pvz., 2016 m. sausio 14 d. sprendimas M.7862 – TDR/Euro Garages, 2016 m. kovo
23 d. sprendimas M.7603 – Statoil Fuel and Retail/Dansk Fuels, 2010 m. gegužės 21 d.
sprendimas COMP/M.5781 Total Holdings Europe SAS/ERG SPA/JV, 2005 m. liepos 20 d.
sprendimas COMP/M.3858 Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien ir kt.).
Nagrinėjamu atveju pagal 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutartį pareiš‑
kėjas įgijo kito ūkio subjekto (UAB „Baltic Petroleum“) valdomo turto dalies – grupės
degalinių – kontrolę. Visos šios turto dalies kontrolė buvo įgyta tuo pat metu pagal sutar‑
tį, sudarytą tarp tų pačių šalių, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos taryba
pagrįstai skaičiavo bendrąsias pajamas, tenkančias šiai turto daliai. Būtent tokia bendrųjų
pajamų skaičiavimo taisyklė, t. y. jog bendrosios pajamos ir rinkos dalis apskaičiuojama
proporcingai įsigyjamo turto daliai, yra nustatyta Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio
2 dalies 2 punkte.
201

I. Administracinių teismų praktika

Dėl kitų pareiškėjo argumentų, susijusių su bendrųjų pajamų skaičiavimu
Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ apeliaciniame skunde nurodo, kad Konkurencijos
taryba neturėjo teisės tam tikrų degalinių kontrolės įgijimo vertinti kaip nepraneštos
koncentracijos, kadangi Konkurencijos taryba nenustatė ir nepriskyrė konkrečios to‑
kių degalinių apyvartos. Pareiškėjas nurodo keturias tokias degalines bei teigia, kad
Konkurencijos taryba, vertindama šias aplinkybes, privalėjo remtis principu in dubio
pro reo.
Kaip minėta pirmiau, pagal 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutartį pa‑
reiškėjas įgijo kito ūkio subjekto (UAB „Baltic Petroleum“) valdomo turto dalies – gru‑
pės degalinių – kontrolę, todėl Konkurencijos taryba pagrįstai skaičiavo bendrąsias pa‑
jamas, tenkančias šiai turto daliai. Vertinant, ar pareiškėjui kilo pareiga pranešti apie
koncentraciją, svarbu nustatyti, ar visos šios turto dalies bendrosios pajamos viršijo
Konkurencijos įstatyme nurodytas ribas, todėl tai, kad nagrinėjamu atveju tarp ginčo
degalinių buvo tokių degalinių, kurios neturėjo pajamų paskutiniais prieš koncentraciją
ūkiniais metais, arba kurių pajamų Konkurencijos taryba nenustatė, nagrinėjamu atve‑
ju neturi įtakos pareiškėjo pareigai pranešti apie įvykusią koncentraciją, kadangi likusių
ginčo degalinių bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais vir‑
šijo Konkurencijos įstatyme nurodytas ribas. Kaip minėta, skaičiavimo taisyklė, t. y. jog
bendrosios pajamos ir rinkos dalis apskaičiuojama proporcingai įsigyjamo turto daliai,
yra nustatyta Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkte, taigi teisėjų kolegi‑
jai nagrinėjamu atveju nekyla abejonių, kurios turėtų būti aiškinamos pareiškėjo naudai.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde remiasi Reglamento Nr. 139/2004 20 konstatuo‑
jamąja dalimi bei Pirmosios instancijos teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimu byloje
Cementbouw Handel & Industrie BV prieš Europos Komisiją ir teigia, kad vienos koncen‑
tracijos sandoriais reikia laikyti tuos sandorius, kurie glaudžiai siejasi dėl sąlygų, ir yra
būtina kiekvienu atveju išsiaiškinti, ar tie sandoriai yra tarpusavyje susiję tokiu būdu, kad
vienas sandoris nebūtų įgyvendintas be kito. Pasak pareiškėjo, ginčo degalinių perdavi‑
mas pareiškėjui eksploatuoti nebuvo vienijančio pobūdžio, nes vienos degalinės perdavi‑
mas nebuvo susijęs su kitos degalinės ar kitų degalinių perdavimu tokiu būdu, kad neper‑
davus kurios nors vienos iš šių degalinių negalėtų būti buvusi perduota kita. Pareiškėjo
teigimu, nagrinėjamu atveju nebuvo sandorių sąlyginumo vienas kito atžvilgiu de jure, o
Konkurencijos taryba nepagrindė sandorių sąlyginumo vienas kito atžvilgiu de facto.
Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo pareiškėjo argumentu, kadangi nagrinėjamu
atveju visų ginčo degalinių kontrolė buvo perduota pareiškėjui ta pačia 2003 m. gruodžio
31 d. jungtinės veiklos sutartimi (šios sutarties Priedu Nr. 1), sudaryta tarp tų pačių šalių,
taigi nagrinėjamu atveju nebuvo kelių sandorių, visos ginčo degalinės perduotos tuo pat
metu, todėl Konkurencijos taryba pagrįstai laikė šį sandorį viena koncentracija ir skaičia‑
vo perimtų ginčo degalinių (perimtos turto dalies) bendrąsias pajamas.
Dėl atsakomybės taikymo pareiškėjui
Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ apeliaciniame skunde nurodo, kad dar 2001 me‑
tais gavęs leidimą dėl koncentracijos įgyvendinimo ir objektyviai nesitikėdamas, kad jam
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reikia gauti papildomų leidimų, nėra ir negali būti laikomas kaltu įgyvendinęs tariamas
koncentracijas, kadangi objektyviai negalėjo suvokti, kad jam reikia naujo Konkurencijos
tarybos leidimo. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2014 m. balandžio 8 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A502‑253/2014 bei Europos
Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Menarini Diagnostics S. R. L.
prieš Italiją, teigdamas, jog atsakomybė jam negalėjo būti taikoma, kadangi jis veikė be
kaltės.
Kaip išdėstyta pirmiau, Konkurencijos įstatyme yra (ir 2003 m. gruodžio 31 d.
jungtinės veiklos sutarties sudarymo metu buvo) nustatyta kontroliuojančio ūkio su‑
bjekto pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie numatomą įgyvendinti koncentraciją
ir gauti leidimą tuo atveju, kai yra numatoma įgyti kitokios kokybės (ar apimties) kon‑
troliuojamo ūkio subjekto kontrolę nei kontrolė, kuriai jau buvo išduotas Konkurencijos
tarybos leidimas. 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 114 pareiškėjui nebuvo duotas leidi‑
mas įgyti ir ginčo degalinių kontrolę, tad pareiškėjas galėjo ir turėjo suvokti, kad jam kilo
pareiga pateikti pranešimą Konkurencijos tarybai apie ginčo degalinių kontrolės įgijimą.
Pažymėtina, kad tai, jog atitinkama įmonė teisiniu požiūriu klaidingai kvalifika‑
vo savo veiksmus, kuriais grindžiamas pažeidimo konstatavimas, negali būti pagrin‑
das atleisti nuo baudos skyrimo, jeigu ji negalėjo nežinoti to, kad tokie jos veiksmai
yra antikonkurencinio pobūdžio. Vertinant iš konkurencijos perspektyvos neatsargiai
padarytas pažeidimas nėra mažiau sunkus nei tyčia padarytas pažeidimas (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegi‑
jos nutartis administracinėje byloje Nr. eA‑2330‑520/2016, taip pat žr. pagal analogiją
ESTT didžiosios kolegijos 2013 m. birželio 18 d. sprendimą Bundeswettbewerbsbehörde
un Bundeskartellanwalt prieš Schenker & Co. AG ir kt., C‑681/11, 37, 38 p., 1996 m.
kovo 25 d. sprendimą Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją, C‑137/95 P, 55 p.).
Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turėjo ir galėjo suprasti, kad jam kilo pareiga
pranešti apie numatomą ginčo degalinių kontrolės įsigijimą, atmestini pareiškėjo argu‑
mentai, kad pareiškėjas, įgydamas ginčo degalinių kontrolę, veikė be kaltės. Taigi nagri‑
nėjamas atvejis skiriasi nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balan‑
džio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A502‑253/2014 nagrinėtos tam tikrų ūkio
subjektų situacijos tuo, jog pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“, įgydamas ginčo degalinių
kontrolę, neveikė be kaltės. Taip pat atmestini ir pareiškėjo argumentai, jog pritaikius at‑
sakomybę nenustačius pareiškėjo kaltės, buvo pažeista nekaltumo prezumpcija.
Dėl principo lex retro non agit
UAB „Lukoil Baltija“ apeliaciniame skunde atkreipia dėmesį į tai, kad tariamo pa‑
žeidimo ilgesniąją laikotarpio dalį (nuo 2004 m. gruodžio 6 d. iki 2012 m. sausio 18 d.),
t. y. beveik aštuonerius metus, galiojo ankstesnės baudų, skiriamų už konkurencijos tei‑
sės pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės. Pasak pareiškėjo, jei baudos dydis būtų
skaičiuojamas pagal 2004 m. Baudų dydžio nustatymo taisykles, galiojusias didžiąją dalį
pažeidimo laikotarpio, pareiškėjui būtų buvusi skirta proporcingesnė (mažesnė) bauda.
Pareiškėjas remiasi įstatymo negaliojimo atgal (lex retro non agit) principu ir nurodo,
jog asmens būklė negali tapti sunkesnė nei kad jis galėjo numatyti tariamo pažeidimo
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padarymo metu. Pareiškėjas taip pat teigia, kad pareiškėjo įgyta ginčo degalinių kontro‑
lė nebuvo nuslėptas faktas, todėl Konkurencijos taryba, manydama, kad buvo pažeistos
tam tikros Konkurencijos įstatymo nuostatos, turėjo daug anksčiau imtis veiksmų, o
Konkurencijos tarybos neveikimas iš esmės nulėmė, kad nustatytas tariamas pažeidimas
truko apie dešimt metų, ir dėl to buvo pritaikytos kitos (naujos) baudų nustatymo taisy‑
klės, lėmusios neproporcingai didelės baudos skyrimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad nepranešimas
apie koncentraciją Konkurencijos tarybai pagal savo pobūdį reiškia tęstinį teisės pažei‑
dimą, šio tęstinio pažeidimo pradžia laikytina atitinkamos sutarties sudarymo data,
ir kiekviena diena nuo šio momento laikoma Konkurencijos įstatymo pažeidimo da‑
rymo diena. Pažeidimo pabaiga, t. y. paskutinė koncentracijos įgyvendinimo diena be
Konkurencijos tarybos leidimo, laikytina Konkurencijos tarybos leidimo išdavimo diena
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502‑1668/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio
17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015).
Atsižvelgiant į tai, kad nepranešimas apie koncentraciją Konkurencijos tarybai pagal
savo pobūdį yra tęstinis pažeidimas, taikytinos teisės normos, galiojusios tuo metu, kai
veika pabaigta arba nutraukta. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nutraukė pažeidimą (pa‑
teikė Konkurencijos tarybai pranešimą apie koncentraciją) jau po ginčijamo Nutarimo
priėmimo, galiojant 2012 m. Baudų dydžio nustatymo taisyklėms (2014 m. rugsėjo 11 d.
(VI t., b. l. 26), todėl pareiškėjo argumentas, kad buvo pažeistas įstatymo negaliojimo at‑
gal principas, yra nepagrįstas.
Papildomai pažymėtina, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs,
kad įmonės, dėl kurių buvo pradėta administracinė procedūra, kurios metu gali būti pa‑
skirtos baudos, negali turėti teisėtų lūkesčių, jog Komisija neviršys anksčiau skiriamų
baudų lygio arba taikys tą patį baudų apskaičiavimo metodą. Dėl to šios įmonės privalo
turėti omenyje, kad Komisija bet kuriuo atveju gali nuspręsti pakelti baudų lygį, palyginti
su anksčiau taikytomis baudomis. Tai taikoma ne tik tuomet, kai Komisija pakelia baudų
lygį, taikydama baudas individualiais sprendimais, bet ir tuomet, kai baudos padidina‑
mos konkretiems atvejams taikant tokias visuotinai taikomas elgesio taisykles kaip gairės
(Europos Sąjungos Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2005 m. birželio 28 d. spren‑
dimas sujungtose bylose C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P iki C‑208/02 P ir C‑213/02
P, Dansk Rørindustri A/S ir kiti, 224, 228–230 punktai).
Dėl pareiškėjo argumento, kad pažeidimo trukmę nulėmė Konkurencijos ta‑
rybos neveikimas, teisėjų kolegija pažymi, kad Konkurencijos įstatyme nėra įtvirtin‑
ta Konkurencijos tarybos pareigos nuolat ex officio stebėti visus Lietuvoje veikian‑
čius ūkio subjektus ir jų vykdomus sandorius, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog
Konkurencijos tarybos neveikimas iš esmės nulėmė, kad nustatytas tariamas pažeidimas
truko apie dešimt metų, ir dėl to buvo pritaikytos kitos (naujos) baudų nustatymo tai‑
syklės. Konkurencijos įstatymas būtent kontroliuojančiam subjektui (nagrinėjamu atve‑
ju – pareiškėjui) nustato pareigą pranešti apie numatomą įgyvendinti koncentraciją, taigi
būtent pareiškėjas, laiku pateikęs Konkurencijos tarybai pranešimą, galėjo išvengti pažei‑
dimo, ar, pranešęs apie koncentraciją anksčiau, galėjo sutrumpinti pažeidimo trukmę.
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Dėl pažeidimo prigimties ir pavojingumo
Pasak pareiškėjo UAB „Lukoil Baltija“, Konkurencijos tarybos išvada dėl pažei‑
dimo pavojingumo nepagrįsta, kadangi buvo remiamasi neteisingu geografinės rinkos
apibrėžimu. Pagal Baudų dydžio nustatymo taisyklių 10 punktą pažeidimo pavojingu‑
mas įvertinamas atsižvelgiant, be kita ko, į pažeidimo geografinį plotą, o pareiškėjo iš
UAB „Baltic Petroleum“ eksploatuoti perimtos degalinės yra skirtingose geografinė‑
se rinkose. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad ankstesnėse Maxima ir City Service bylose
Konkurencijos taryba aiškiai konstatavo, kad „koncentracijos kontrolei skirtų teisės nor‑
mų pažeidimai pagal savo pobūdį vertintini kaip lengvi“.
Konkurencijos taryba yra viešojo administravimo subjektas, vykdantis valstybinę
konkurencijos politiką bei kontroliuojantis, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, ir tu‑
rintis teisę už konkurencijos teisės pažeidimus įstatymo numatytais atvejais ūkio subjek‑
tams skirti baudas (Konkurencijos įstatymo 18 straipsnis, 35 straipsnio 1 dalies 3 punk‑
tas). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas neatlieka
viešojo administravimo funkcijų ir nevykdo atitinkamos srities politikos, o tik sprendžia
ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (2011 m. birželio 23 d. nutartis adminis‑
tracinėje byloje Nr. A444‑1433/2011, 2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520‑634/2013). Visa tai lemia, kad Konkurencijos taryba, skirdama baudas,
turi plačią diskreciją (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio
17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015,
taip pat žr., pagal analogiją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 28 d.
sprendimo byloje Dansk Rørindustri prieš Europos Komisiją, C‑189/02 P, 172 punktą).
Kita vertus, tai nereiškia, kad Konkurencijos taryba šioje srityje gali veikti nevaržomai.
Ją saisto tiek bendrieji teisės principai (pavyzdžiui, proporcingumo, vienodo vertini‑
mo), tiek specialiosios konkurencijos teisės ar bendrosios viešojo administravimo nor‑
mos (pavyzdžiui, baudos dydis iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų, Konkurencijos
įstatymo 30 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
8 straipsnis). Teismas turi įgaliojimus patikrinti, ar Konkurencijos taryba laikėsi šių tei‑
sės reikalavimų. Pažymėtina, jog pareiškėjas, siekdamas įrodyti jam skirtų baudų ar jų
dydžių nepagrįstumą, turi pateikti duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad
Konkurencijos taryba, skirdama baudą ir nustatydama jos dydį, netinkamai pasinaudo‑
jo savo diskrecija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A552‑2016/2012, 2013 m. balandžio 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A520‑634/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teis‑
mo 2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr. A‑1699‑822/2015).
Teisėjų kolegija pažymi, kad Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje ir
Baudų dydžio nustatymo taisyklėse baudos dydis nėra diferencijuojamas atsižvelgiant į
tai, ar ūkio subjektas yra baudžiamas už draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą do‑
minuojančia padėtimi, ar koncentracijos, apie kurią privaloma pranešti, įgyvendinimą
be Konkurencijos tarybos leidimo. Tai patvirtina didelę svarbą, kurią teisės aktų leidė‑
jas teikia pareigai pranešti apie numatomą įgyvendinti koncentraciją (Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
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administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015). Kaip nurodyta Baudų dydžio nustatymo
taisyklių 10 punkte, konkretaus pažeidimo pavojingumas vertinamas atsižvelgiant į visas
su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažei‑
dimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes.
Vertindama pažeidimo geografinį plotą ginčijamame Nutarime Konkurencijos ta‑
ryba pažymėjo, kad ginčo degalinės yra išsidėsčiusios skirtinguose Lietuvos miestuose ir
rajonuose. Teisėjų kolegijos nuomone, toks vertinimas, atsižvelgiant į ginčo degalinių ge‑
ografinį išsidėstymą, yra pagrįstas. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba nutarime pa‑
žeidimo geografiniu plotu nelaikė visos Lietuvos teritorijos, todėl pareiškėjo argumentas,
kad perimtos degalinės yra skirtingose geografinėse rinkose, dėl ko Konkurencijos taryba
neteisingai nustatė pažeidimo geografinį plotą, yra nepagrįstas.
Dėl pareiškėjo argumento, jog Maxima ir City Service bylose Konkurencijos
taryba yra panašius pažeidimus įvertinusi kaip lengvus, pažymėtina, jog ankstesni
Konkurencijos tarybos nutarimai nėra ginčijamo Nutarimo teisinis pagrindas, o faktas,
jog praeityje Taryba taikė tam tikro lygio baudas už tam tikrų rūšių pažeidimus, ne‑
reiškia, kad draudžiama kelti šį lygį teisės aktuose nurodytose ribose, jei tai yra būtina
siekiant užtikrinti konkurencijos politikos įgyvendinimą. Tinkamas konkurencijos tai‑
syklių taikymas reikalauja, kad Taryba galėtų bet kuriuo metu pritaikyti baudų lygį šios
politikos poreikiams (žr. pagal analogiją Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m.
birželio 28 d. didžiosios kolegijos sprendimo Dansk Rørindustri ir kiti prieš Komisiją,
C‑189/02, 169 punktą).
Dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių
Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ nurodo, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai
neatsižvelgė į tam tikras lengvinančias aplinkybes. Pasak pareiškėjo, jis geranoriškai ir
visapusiškai bendradarbiavo su Konkurencijos taryba viso Konkurencijos tarybos tyri‑
mo atlikimo metu, todėl Konkurencijos taryba turėjo į tai atsižvelgti ir mažinti baudos
dydį. Pareiškėjo nuomone, atsakomybę lengvinančia aplinkybe taip pat turėtų būti lai‑
koma tai, kad nėra susiformavusios aiškios Konkurencijos tarybos praktikos, susijusios
su komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos (naudojimo) sandorių vertinimu
pagal koncentracijų kontrolės teisės normas; Konkurencijos tarybos praktika šiuo klau‑
simu yra prieštaringa. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad neturėjo jokio aiš‑
kaus ketinimo ar tikslo pažeisti konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus, ir tai tu‑
rėtų būti laikoma svarbia atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Pasak pareiškėjo, svarbu
atsižvelgti į tai, ar galima pagrįstai tikėtis, kad ūkio subjektas gerai išmano teisinį regulia‑
vimą įmonių susijungimo kontrolės srityje ir turi pakankamus teisinius išteklius apsvars‑
tyti pareigos pranešti apie koncentraciją įvykdymo reikalingumą. Pareiškėjas nurodo, kad
nuo 2011 m. gruodžio 13 d. nebeeksploatavo degalinės, esančios adresu Smėlynės g. 169,
Panevėžys, o nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. nebeeksploatavo degalinės, esančios adresu
Kalvarijų g. 161a, Vilnius, kas reiškia, jog pareiškėjas dar iki Nutarimo nutraukė tariamą
Konkurencijos įstatymo koncentracijų kontrolės teisės normų pažeidimą šių 2 degalinių
atžvilgiu. Tačiau nei Konkurencijos taryba, nei pirmosios instancijos teismas šių aplinky‑
bių, kaip lengvinančių pareiškėjo atsakomybę, Nutarime neįvertino.
Teisėjų kolegija pažymi, kad Konkurencijos įstatyme ir Baudų dydžio nustatymo
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taisyklėse sankcijos dydis nėra diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, ar pažeidimas pada‑
rytas tyčia ar neatsargiai. Dėl neatsargumo padaryti pažeidimai atsižvelgiant į jų poveikį
konkurencijai nėra mažiau sunkūs nei tyčiniai pažeidimai (Lietuvos vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis admi‑
nistracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015, pagal analogiją, Europos Sąjungos Bendrojo
Teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimo byloje Electrabel prieš Komisiją, T‑332/09, 206,
237 punktai). Dėl pareiškėjo argumento, jog svarbu įvertinti, ar galima pagrįstai tikėtis,
kad ūkio subjektas gerai išmano teisinį reguliavimą įmonių susijungimo kontrolės sri‑
tyje, teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip išdėstyta pirmiau, pareiškėjas galėjo ir privalėjo
nagrinėjamu atveju pranešti apie numatomą įgyvendinti koncentraciją, o tai, kad pareiš‑
kėjas galbūt klaidingai kvalifikavo savo veiksmus, kuriais grindžiamas pažeidimo kons‑
tatavimas, negali būti pagrindas atleisti nuo baudos skyrimo, ir nelaikytina lengvinančia
aplinkybe.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuo‑
ta, kad vien tik tai, jog pareiškėjas vykdė Konkurencijos tarybos nurodymus ir tei‑
kė reikiamą informaciją, savaime nėra pagrindas pareiškėjo elgesį vertinti kaip
padėjimą Konkurencijos tarybai tyrimo metu (2011 m. sausio 3 d. nutartis administra‑
cinėje byloje Nr. A858‑1702/2010, 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje by‑
loje Nr. A822‑2818/2012, 2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas tyrimo
metu tik vykdė Konkurencijos tarybos nurodymus, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu,
Konkurencijos taryba, nelaikydama šios aplinkybės atsakomybę lengvinančia aplinkybe,
savo diskrecijos ribų neperžengė.
Teisėjų kolegija nesutinka su argumentu, kad nebuvo aiškios Konkurencijos ta‑
rybos praktikos ir dėl to pareiškėjui turėjo būti skirta mažesnė bauda ar sankcija turėjo
būti apskritai neskirta. Pažymėtina, jog pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie nu‑
matomą įgyvendinti koncentraciją buvo įtvirtinta Konkurencijos įstatyme, o kilus ne‑
aiškumams, pareiškėjas turėjo teisę konsultuotis su Konkurencijos taryba dėl to, ar kon‑
krečiu atveju jam kilo tokia pareiga. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad įgydamas ginčo
degalinių kontrolę kreipėsi į Konkurencijos tarybą. Taip pat pareiškėjas nepateikė įro‑
dymų, jog Konkurencijos taryba analogišku (degalinių grupės kontrolės įgijimo) atveju
yra priėmusi priešingą nutarimą. Dėl šių priežasčių šie pareiškėjo argumentai atmetami
kaip nepagrįsti.
Dėl pareiškėjo argumento, kad jis nuo 2011 m. gruodžio 13 d. nebeeksploatavo
degalinės, esančios adresu Smėlynės g. 169, Panevėžys, tačiau ši aplinkybė nebuvo įver‑
tinta kaip lengvinanti pareiškėjo atsakomybę, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad
Konkurencijos taryba Nutarime (260 punktas, 169 išnaša) atsižvelgė į šią aplinkybę, ir
šios degalinės pajamomis, skaičiuodama bazinį baudos dydį, nesirėmė. Dėl aplinkybės,
jog pareiškėjas nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. nebeeksploatavo degalinės, esančios adresu
Kalvarijų g. 161a, Vilnius, pažymėtina, kad pareiškėjas nustojo eksploatuoti šią degalinę
jau Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą dėl nepranešimo apie koncentraciją, be to, ši
degalinė buvo valdoma nepateikus pranešimo Konkurencijos tarybai 10 metų (tokį patį
laikotarpį, kokia buvo nustatyta pažeidimo trukmė), todėl teisėjų kolegija nesutinka su
pareiškėjo argumentu, kad ši aplinkybė turėjo būti įvertinta kaip pareiškėjo atsakomybę
lengvinanti aplinkybė.
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Dėl proporcingumo ir objektyvumo principų
Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ nurodo, kad Konkurencijos taryba bei pirmo‑
sios instancijos teismas, spręsdami dėl sankcijos pareiškėjui, pažeidė proporcingumo ir
objektyvumo principus. Pasak pareiškėjo, atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos taryba
išdavė leidimą pareiškėjui vykdyti koncentraciją įgyjant ginčo degalinių kontrolę, net
3 422 642,40 eurų dydžio bauda Pareiškėjui buvo skirta ne už realiai įtaką rinkai daran‑
tį, bet už išimtinai formalų, procedūrinį konkurencijos teisės normų pažeidimą, todėl
pareiškėjui skirta sankcija yra neproporcinga. Pareiškėjo teigimu, Konkurencijos taryba
galėjo ir privalėjo apsiriboti išimtinai įpareigojimo taikymu, o baudos ir kitos piniginio
pobūdžio sankcijos yra pripažįstamos ultima ratio priemone, kuri turėtų būti taikoma tik
kraštutiniais atvejais. Pareiškėjas nurodo, kad Konkurencijos tarybos paskirta bauda pa‑
reiškėjui yra ženkliai didesnė nei visos kitos baudos, kurias Konkurencijos taryba buvo
paskyrusi dėl neleistinos koncentracijos per paskutinius 14 metų kartu sudėjus.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nusprendęs, kad koncentracijos
vykdymas pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalį yra pažeidimas, kuris
negali būti vertinamas kaip visiškai formalus ar procedūrinis, nes jis gali sukelti esminių
konkurencijos sąlygų pokyčių. Koncentracijos įgyvendinimas nepranešus Konkurencijos
tarybai ir negavus jos leidimo gali būti laikomas pavojingu pažeidimu, o aplinkybė, jog
tokiu atveju buvo apribota konkurencija arba kitaip padaryta žala, leistų kvalifikuoti tokį
pažeidimą kaip žymiai sunkesnį (2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje bylo‑
je Nr. A520‑634/2013, 2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis admi‑
nistracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015). Papildomai pažymėtina, kad Europos Sąjungos
Bendrasis Teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendime byloje Electrabel prieš Komisiją,
T‑332/09 yra nurodęs, kad koncentracijos poveikio rinkai nebuvimo nagrinėjimas ex post
pagrįstai negali būti lemiamas veiksnys, siekiant nustatyti pažeidimo sunkumą pagal ex
ante kontrolės sistemą (246 punktas). Taigi pareiškėjo argumentas, jog pažeidimas yra iš‑
imtinai formalus, nepagrįstas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad vienas
iš baudos už konkurencijos teisės pažeidimus tikslų yra atgrasymas nuo pažeidimo da‑
rymo, todėl itin mažos ekonominės sankcijos taikymas ar atleidimas nuo baudos mokė‑
jimo šio tikslo nepasiektų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552‑2016/2012, 2013 m. balandžio 25 d. nutar‑
tis administracinėje byloje Nr. A520‑634/2013, 2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015). Atsižvelgdama į išdės‑
tytus argumentus, t. y. į tai, kad nagrinėjamas pažeidimas nėra visiškai formalus, o vienas
iš baudos tikslų yra atgrasymas nuo pažeidimo darymo, teisėjų kolegija sprendžia, kad
nagrinėjamu atveju atsakovas pagrįstai skyrė pareiškėjui baudą.
Dėl UAB „Lukoil Baltija“ argumento, jog Nutarimu skirta bauda yra ženkliai di‑
desnė nei anksčiau už panašius pažeidimus skirtos baudos, pažymėtina, kad baudos
už koncentracijų kontrolės pažeidimus yra skiriamos ir jų dydis nustatomas remian‑
tis Konkurencijos įstatymu ir Baudų dydžio nustatymo taisyklėmis. Šiuose teisės ak‑
tuose įtvirtinta, kad baudų dydžiai nustatomi ne remiantis iš anksto įtvirtintais kon‑
krečiais baudų dydžiais (t. y. ne konkrečiais skaičiais), o atsižvelgiant, be kita ko, į ūkio
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subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamas,
pažeidimo trukmę ir kitas konkretaus atvejo aplinkybes. Būtent remdamasi šiais krite‑
rijais Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime nustatė baudų dydžius pareiškėjui.
Ūkio subjektai, dėl kurių pradėta administracinė procedūra, per kurią gali būti paskir‑
tos baudos, negali turėti teisėtų lūkesčių, kad Konkurencijos taryba neviršys anksčiau
skirtų baudų lygio, kadangi Konkurencijos taryba turi teisę, nepažeisdama teisės aktų,
ir savo diskrecijos ribose pritaikyti skiriamų baudų dydį taip, kaip yra būtina siekiant
užtikrinti konkurencijos politikos ir teisės normų tinkamą įgyvendinimą (Lietuvos vy‑
riausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nu‑
tartis administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015, taip pat žr. pagal analogiją, Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 28 d. sprendimo byloje Dansk Rørindustri
ir kiti prieš Europos Komisiją Nr. C‑189/02 P, 169, 173 punktai). Atsižvelgiant į išdėstytus
argumentus bei į tai, kad, kaip išdėstyta pirmiau, Konkurencijos taryba pagrįstai įverti‑
no pažeidimo pavojingumą, pareiškėjo argumentai, jog Konkurencijos taryba bei pir‑
mosios instancijos teismas pažeidė proporcingumo ir objektyvumo principus, atmestini
kaip nepagrįsti.
Dėl pareiškėjo prašymo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą
Apeliantas taip pat pateikė prašymą kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos
teisminę instituciją su prašymu pateikti preliminarų sprendimą dėl Europos Sąjungos tei‑
sės normų taikymo ir aiškinimo šios administracinės bylos kontekste.
Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ginčijamu Nutarimu pareiš‑
kėjui buvo skirta bauda už nacionalinio Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Nors tiek
ginčijamame Nutarime, tiek šiame procesiniame teismo sprendime, atsižvelgiant į
Konkurencijos įstatyme įtvirtintą tikslą siekti nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės su‑
derinimo, kaip papildomu doktrininiu teisės aiškinimo šaltiniu yra remiamasi Europos
Sąjungos teise bei Teisingumo Teismo praktika, Europos Sąjungos teisės normos šioje
byloje nėra tiesiogiai taikomos. Teisingumo Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad neturi
jurisdikcijos atsakyti į prejudicinį klausimą, kai akivaizdu, jog Sąjungos teisės nuostata,
kurią jo prašoma išaiškinti, negali būti taikoma (žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo 2014 m. kovo 20 d. sprendimo Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona prieš
Generalidad de Cataluña, C‑139/12, 41 puntą, 2009 m. spalio 1 d. sprendimo Minister
voor Wonen, Wijken en Integratie prieš Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07,
43 punktą, 1996 m. gruodžio 5 d. sprendimo John Reisdorf prieš Finanzamt Köln-West,
C‑85/95, 16 punktą). Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamoje byloje Europos Sąjungos
teisės normos nėra taikomos, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje nėra prielaidų
kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendi‑
mą, todėl šis pareiškėjo prašymas netenkinamas.
Dėl kitų pareiškėjo argumentų
Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad ir toliau palaiko visus kitus jo anks‑
tesniuose procesiniuose dokumentuose, įskaitant ir 2014 m. gegužės 30 d. skunde, pa‑
teiktame Vilniaus apygardos administraciniam teismui, išdėstytus argumentus. Teisėjų
209

I. Administracinių teismų praktika

kolegija, įvertinusi pareiškėjo išdėstytus argumentus bei Vilniaus apygardos adminis‑
tracinio teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimo motyvus, nenustatė pagrindų naikinti ar
keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Teisėjų kolegija, apibendrindama visus pirmiau išdėstytus argumentus, konsta‑
tuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes
ir surinktų įrodymų visumą, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuo‑
jančias teisės normas. Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendi‑
mą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.
(2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII‑1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII‑2399 8 straipsnio 2 dalis) 81, 86 straipsniai),
todėl pareiškėjo apeliacinis skundas jame nurodytais motyvais netenkinamas, o pirmo‑
sios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AMIC Lietuva“ (buvęs pavadinimas –
uždaroji akcinė bendrovė „Lukoil Baltija“) apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.3. Bylos dėl teritorijų planavimo ir žemės teisinių santykių
3.3.1. Dėl mero teisės keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio, nustatančio mero
įgaliojimus, 2 dalies 20 punkte yra įtvirtinta, kad meras keičia pagrindinę žemės naudoji‑
mo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Ši nuostata yra blanketinė ir
nukreipia į kitus teisės aktus. Taigi savivaldybės merui yra suteikti įgaliojimai keisti žemės
sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, tačiau meras tokius įgaliojimus turi
tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.
Atsižvelgus į tai, kad teisės aktuose nėra įtvirtinti atvejai bei tvarka, kuria remda‑
masis savivaldybės meras galėtų keisti pagrindinį žemės naudojimo būdą, konstatuoti‑
na, kad atsakovas, priimdamas sprendimą, kuriuo buvo pakeistas žemės sklypo naudoji‑
mo būdas, peržengė jam teisės aktais suteiktos kompetencijos ribas ir priėmė nepagrįstą
sprendimą, kuris remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 89 straips‑
nio 1 dalies 2 punktu, turi būti panaikintas.
Administracinė byla Nr. eA‑825‑492/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑04839‑2015‑5
Procesinio sprendimo kategorijos: 15.2; 16.2.3.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. birželio 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė‑
jų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės
(pranešėja),
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygar‑
dos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundą atsakovui Elektrėnų savivaldybės
merui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ligamis“ dėl po‑
tvarkio panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjai A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. su 2015 m. spalio 5 d. su skundu, kurį vė‑
liau patikslino (toliau skundas ir patikslintas skundas kartu įvardijami skundu), kreipėsi
į teismą, prašydami panaikinti Elektrėnų savivaldybės mero (toliau – ir Meras) 2015 m.
rugpjūčio 31 d. potvarkį Nr. 01V‑130 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. (duomenys neskelbtini) naudojimo būdo keitimo“ (toliau – ir Potvarkis) bei pareiškėjams iš atsakovo priteisti
teismo išlaidų atlyginimą.
Pareiškėjai paaiškino, kad T. J. ir R. J. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas,
kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), A. J. ir R. J. – žemės sklypas, kurio unikalus
Nr. (duomenys neskelbtini), o A. P. – žemės sklypas, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantys (duomenys neskelbtini). Potvarkiu buvo pakeistas kaimyninio žemės
sklypo, kurio kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) (to‑
liau – ir Žemės sklypas) naudojimo būdas iš bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kai‑
mų ar savivaldybės bendro naudojimo) teritorijos į komercinę teritoriją. Žemės sklype
rengiamasi projektuoti laidojimo paslaugų paskirties pastatą – krematoriumą. Pareiškėjų
nuomone, Potvarkis pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus, prieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei Elektrėnų savivaldybės lygmens te‑
ritorijų planavimo dokumentams ir buvo priimtas viršijant teisės aktuose nustatytus
Mero įgaliojimus.
Pareiškėjai pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio
1 ir 2 dalis, sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį yra įgaliotas priimti
savivaldybės administracijos direktorius, o ne meras. Toks reguliavimas yra nustatytas ir
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąly‑
gų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu
Nr. 1073 (toliau – ir Aprašas) 10 punkte. Atkreipė dėmesį, kad nors Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punktas Elektrėnų savivaldybės me‑
rui suteikia įgaliojimus keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar
būdą, tačiau jis tokius įgaliojimus turi tik teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka, to‑
dėl atsakovas, priimdamas Potvarkį, privalėjo nurodyti ir konkrečią teisės normą, kuri
numatytų, kad būtent jam yra suteikti įgaliojimai tai atlikti. Atkreipė dėmesį, kad tokios
nuomonės laikosi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Ši institucija taip pat pažy‑
mėjo, kad komercinių objektų projektavimui yra būtini galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų pakeitimai.
Pareiškėjų nuomone, Potvarkis prieštarauja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
24 straipsnio 1 daliai, pagal kurią žemės sklypų naudojimo būdai pagal savivaldybės ly‑
gmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą gali būti keičiami tik te‑
ritorijai, kuriai detalieji planai nėra parengti. Pabrėžė, kad Žemės sklypui yra parengtas
ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymu
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Nr. 03U‑222 patvirtintas teritorijos, skirtos kapinėms įrengti (duomenys neskelbtini) de‑
talusis planas (toliau – ir Detalusis planas), todėl Meras privalėjo vadovautis šiuo planu
bei, atsižvelgdamas į tai, kad Detaliojo plano sprendiniai numato Žemės sklypui bendro
naudojimo žemės naudojimo būdą, prieš keisdamas Žemės sklypo naudojimo būdą į ko‑
mercinį, atlikti Detaliojo plano keitimo procedūrą. Pareiškėjai teigė, kad atsakovo ir tre‑
čiojo suinteresuoto asmens teiginiai, jog Žemės sklypo naudojimo būdo keitimo Mero
potvarkiu prieštaravimas galiojančiam Detaliajam planui nesudaro kliūčių keisti Žemės
sklypo naudojimo būdą be teritorijų planavimo dokumento keitimo ar korektūros proce‑
dūrų, prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatoms.
Pareiškėjai atkreipė dėmesį, kad Potvarkis neatitinka Elektrėnų savivaldybės tary‑
bos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS‑71 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės te‑
ritorijos bendrojo plano (toliau – ir Bendrasis planas) sprendinių, kurie patvirtina, jog
Žemės sklypas patenka į aktyvios rekreacijos teritoriją (R1). Kaip galimos šios teritorijos
žemės sklypų paskirtys nurodomos miškų, žemės ūkio bei kitos, o galimi naudojimo bū‑
dai ir pobūdžiai – golfo laukai, hipodromai, motodromai, autodromai, tirai, šaudyklos,
aikštynai, rekreacijos objektų pagalbiniai pastatai, inžinerinė infrastruktūra, vasarnamiai,
viešbučiai (moteliai), pramogų paslaugų pastatai.
Pareiškėjai pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio minis‑
tro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D‑37/
D1‑40 patvirtintu Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, jeigu žemės sklypo paskirtis
yra „Kita“, o naudojimo būdas „Rekreacinės teritorijos“, toks žemės sklypas yra skirtas
ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui su poilsio paskirties pastatais ar trumpalaikiam po‑
ilsiui. Remiantis šiuo aprašu, jei nustatytas žemės naudojimo būdas, yra „Komercinės
paskirties objektų teritorijos“, toks žemės sklypas yra skirtas viešbučių paskirties pas‑
tatams, administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš
valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) pas‑
tatams, prekybos paskirties pastatams, paslaugų paskirties pastatams, maitinimo pa‑
skirties pastatams ir sporto paskirties pastatams. Teigė, kad krematoriumas nėra sude‑
rinamas su Bendrajame plane numatytais rekreacinės teritorijos sprendiniais ir aiškiai
nurodytais žemės naudojimo pobūdžiais. Atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintu staty‑
bos techniniu reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo
paskirtį“ 8.4 punktu, krematoriumai yra priskiriami paslaugų paskirties pastatams, ta‑
čiau rekreacinėje teritorijoje R1 yra galimi tik pramogų paslaugų paskirties pastatai, todėl
krematoriumo statyba Žemės sklype ir kartu rekreacinėje teritorijoje nėra galima. Pagal
Detaliojo plano sprendinius, nustatytas Žemės sklypo naudojimo būdas yra bendro nau‑
dojimo teritorijos (B2), pobūdis – kapinių. Detaliajame plane nėra numatytas komerci‑
nis žemės naudojimo būdas, todėl Potvarkis prieštarauja privalomiems Detaliojo plano
sprendiniams.
Teismo posėdyje pareiškėjai A. J., R. J., A. P. ir jų atstovas palaikė skundą ir prašė jį
tenkinti.
Atsakovas Elektrėnų savivaldybės meras prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsakovas paaiškino, kad priimdamas Potvarkį, jis neviršijo savo kompetencijos
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ir nepažeidė viešojo administravimo principų bei teisės aktų. Akcentavo, kad savival‑
dybės mero įgaliojimai keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą yra nusta‑
tyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkte.
Šis punktas įsigaliojo 2015 m. naujai išrinktai Elektrėnų savivaldybės tarybai susirinkus
į pirmąjį posėdį, t. y. 2015 m. balandžio 15 d. Mero nuomone, Lietuvos Respublikos vie‑
tos savivaldos įstatymu savivaldybės merui suteiktų įgaliojimų aplinkybė, kad analogiški
įgaliojimai yra suteikti ir kitiems subjektams kitais (ankstesniais) teisės aktais, neatima.
Pažymėjo, kad vertinant galiojantį teisinį reglamentavimą sistemiškai, pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis ir (ar) būdas gali būti keičiami dvejopai. Pirmuoju atveju – pagal
teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus – Nacionalinės žemės tar‑
nybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo, savivaldybės tarybos, savivaldybės adminis‑
tracijos direktoriaus, mero arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios
institucijos sprendimu. Tokiu atveju sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį ir būdą priimamas kartu su sprendimu patvirtinti atitinkamą teritorijų planavi‑
mo dokumentą ar žemės valdos projektą. Antruoju atveju – nerengiant teritorijų plana‑
vimo dokumento ar žemės valdos projekto (kai pagrindinės žemės naudojimo paskirties
ir būdo keitimas neprieštarauja savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės ly‑
gmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendiniams) – savivaldybės administracijos
direktoriaus ar mero sprendimu. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju sprendimas buvo pri‑
imamas vadovaujantis bendraisiais planais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatytą išlygą, pagal kurią valstybei svarbių
projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai privalomi valstybės lygmens ir že‑
mesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams. Taikant valstybei svarbių projektų
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, valstybės lygmens ir žemesnio lygmens te‑
ritorijų planavimo dokumentų sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja valstybei
svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
Atsakovas paaiškino, kad seniai susiformavusios (duomenys neskelbtini) kapinės
netrukus bus užpildytos ir iš esmės nebetenkins (duomenys neskelbtini) bei aplinkinių
kaimų gyventojų poreikių, todėl reikėjo spręsti šią problemą, ieškant papildomo ploto
kapinėms (duomenys neskelbtini) apylinkėse įrengti. Dar iki Bendrojo plano patvirtini‑
mo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 03V‑239 buvo nuspręsta rengti kapinių teritorijų detaliuosius planus įvairiose savi‑
valdybės teritorijose, tarp jų ir (duomenys neskelbtini) 2009–2011 m. buvo parengtas, su‑
derintas ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. 03V‑222 patvirtintas teritorijos, skirtos kapinėms įrengti (duomenys neskelbtini), detalusis planas. Šiame plane buvo nustatyta pagrindinė tikslinė žemės paskirtis –
kita, žemės naudojimo būdas – bendro naudojimo teritorijos, pobūdis – kapinių, regla‑
mento indeksas – B2. Taip ginčo žemės naudojimo paskirtis buvo pakeista iš rekreacinės
teritorijos į kitos paskirties bendro naudojimo teritoriją. Mero nuomone, gavęs Žemės
sklypo nuomininkės uždarosios akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Ligamis“ prašymą
pakeisti jos nuomojamo Žemės sklypo žemės naudojimo būdą iš bendro naudojimo te‑
ritorijos į komercinės paskirties objektų teritoriją, jis, turėdamas Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkte suteiktus įgaliojimus, vado‑
vaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo ins‑
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titucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 8 punktu, ne‑
turėjo teisinio pagrindo persiųsti UAB „Ligamis“ prašymą pagal kompetenciją nagrinėti
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui. Be to, atsakovas neturėjo teisinio pa‑
grindo ir atsisakyti tenkinti minėtą bendrovės prašymą, kadangi patvirtinus Detalųjį pla‑
ną su nustatytu žemės naudojimo būdu – bendro naudojimo teritorijos, pagrindinės že‑
mės naudojimo būdo pakeitimas į komercinės paskirties objektų teritorijas neprieštaravo
savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniams. Pažymėjo, kad Vyriausybės atstovas
Vilniaus apskrityje Potvarkio prieštaravimo teisės aktų reikalavimams nenustatė.
Meras pabrėžė, kad pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas yra toks daly‑
kas, kuris, esant prieštaravimui tarp savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės
lygmens bendrojo plano (jeigu jis parengtas) sprendiniams, gali būti keičiamas teritorijų
planavimo dokumentu ar žemės valdos projektu. Detalusis planas ir yra tas dokumen‑
tas, kurio vienas iš tikslų yra nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Atkreipė
dėmesį, kad iki 2011 m. balandžio 14 d. ne Detalusis planas ir jo sprendiniai prieštara‑
vo Bendrojo plano sprendiniams, o pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas
prieštaravo savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniams. Šis prieštaravimas buvo
pašalintas Detaliuoju planu, todėl nėra pagrindo teigti, kad Detaliojo plano sprendiniai
prieštaravo Bendrojo plano sprendiniams. Pabrėžė, kad ne Potvarkis, o žemės naudojimo
būdo keitimas prieštaravo Detaliojo plano sprendiniams ir šis prieštaravimas buvo paša‑
lintas priimant Potvarkį.
Atsakovo nuomone, ydinga yra teigti, kad mero potvarkiu galima keisti žemės
sklypo naudojimo būdą tik atitinkamai žemės sklypo naudojimo būdą pakeitus detalia‑
jame plane, nes tokiu atveju detaliuoju planu būtų pakeistas žemės sklypo naudojimo
būdas ir keisti jį mero potvarkiu neliktų prasmės. Atkreipė dėmesį, kad žemės sklypams
nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami pagal de‑
taliuosius planus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus,
o ne pačiais detaliaisiais planais, specialiojo teritorijų planavimo dokumentais ar žemės
valdos projektais ar jų korektūromis. Be to, ir Aprašo 12 punkte nustatyta, kad sprendi‑
mas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priimamas per
10 darbo dienų. Joks detalusis planas, specialiojo teritorijų planavimo dokumentas ar
žemės valdos projektas negali būti parengtas, suderintas ir patvirtintas per tokį trumpą
terminą ir tai tik dar kartą patvirtina, kad žemės sklypams nustatyta pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami pagal detaliuosius planus, specialio‑
jo teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Pažymėjo, kad Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalies frazė „<...> urbanizuotoje ir urbani‑
zuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, – pagal savivaldybės lygmens
bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas <...>“ reiškia, kad
ši įstatymo nuostata netaikoma atvejams, kai detalieji planai parengti. Kadangi Elektrėnų
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra patvirtintas teritorijos, skirtos ka‑
pinėms (duomenys neskelbtini) įrengti, detalusis planas, nėra pagrindo teigti, kad šiuo
atveju žemės naudojimo būdas turėjo būti keičiamas pagal Bendrąjį planą.
Atsakovas paaiškino, kad po Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pa‑
keitimų merams yra suteikti įgaliojimai keisti pagrindinę žemės naudojimo paskir‑
tį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais bei tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir
kitos institucijos iki 2015 m. kovo 1 d. buvo įpareigotos priimti atitinkamus įgyvendi‑
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namuosius teisės aktus, tačiau, kol minėtos institucijos nėra nustačiusios papildomų ar
kitokių atvejų, teisės aktai numato šiuos atvejus, kada savivaldybės administracijos di‑
rektorius arba ex officio savivaldybės meras pagal Aprašą galėtų keisti pagrindinę že‑
mės naudojimo paskirtį ir būdą, t. y. kai asmuo pateikia prašymą ir kitą reikiamą do‑
kumentaciją ir kai sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą
priimamas be sprendimo patvirtinti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės
valdos projektą.
Teismo posėdyje atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero atstovai palaikė atsiliepime
išdėstytą poziciją.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ligamis“ prašė pareiškėjų skundą atmesti.
UAB „Ligamis“ paaiškino, kad galiojančiame Lietuvos Respublikos vietos savival‑
dos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkte yra nustatyta, jog meras keičia pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Pažymėjo, kad
šis (naujų) mero įgaliojimų praplėtimas yra siejamas su tiesioginių rinkimų į mero postus
įvedimu. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkte
aiškiai apibrėžiama, kad įgaliojimai keisti žemės naudojimo paskirtį ir būdą suteikiami
būtent merui, o ne kitam savivaldybės subjektui. Be to, minėta nuostata yra blanketinė
ir nukreipia į Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnį bei Aprašą. Pagal galio‑
jančią Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakciją, įgaliojimai keisti žemės
naudojimo paskirtį ir būdą nėra suteikti savivaldybės administracijos direktoriui, o tai,
kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalis nuostata suteikia teisę
keisti žemės naudojimo paskirtį ir būdą tik savivaldybės administracijos direktoriui, lai‑
kytina teisės aktų kolizija, kuri turi būti išsprendžiama taikant lex posterior derogat legi
priori principą, t. y. taikant vėliau priimtą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstaty‑
mo 20 straipsnio 2 dalies 20 punktą. Pažymėjo, kad tokią praktiką panašiose byloje for‑
muoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
UAB „Ligamis“ atkreipė dėmesį, kad Potvarkiu nebuvo pakeista žemės paskir‑
tis, buvo pakeistas tik naudojimo būdas iš bendro naudojimo teritorijos į komercinės
paskirties objektų teritorijos, o toks žemės naudojimo būdo pakeitimas yra suderina‑
mas su viešuoju interesu, kadangi vietoj planuotų kapinių žemės sklype bus pastatytas
laidojimo paslaugų paskirties pastatas, kurio statymas yra giminingas ankstesniam nu‑
matytam žemės sklypo naudojimo pobūdžiui. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymė‑
jo, kad Aprašu buvo supaprastinta pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo kei‑
timo tvarka ir nustatyta galimybė keisti žemės paskirtį nerengiant teritorijų planavimo
dokumentų. Aprašo 10 punkte yra aiškiai numatyta, kad pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų prašymu pagal savivaldybės ly‑
gmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas. Teisės akte
naudojama formuluotė „ir (ar)“ suteikia merui teisę keisti žemės naudojimo paskirtį ir
būdą vadovaujantis vien tik bendruoju savivaldybės lygmens planu, tuo labiau, Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad kie‑
kvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo (pvz., detalusis planavimas) privalo vado‑
vautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo doku‑
mento sprendiniais (bendruoju planu), juos detalizuojant.
Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ligamis“ atstovas palaikė at‑
siliepime išdėstytą poziciją.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 29 d. sprendimu pa‑
reiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundą patenkino ir Mero 2015 m. rugpjūčio 31 d.
potvarkį Nr. 01V‑130 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. (duomenys neskelbtini) naudojimo
būdo keitimo“ panaikino.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Meras, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsniu, Aprašu ir Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniu, bei atsižvelgdamas į Bendrojo plano spren‑
dinius, tenkino UAB „Ligamis“ prašymą ir pakeitė žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini), esamą žemės naudojimo būdą – bendro naudojimo (miestų,
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos į komercinės paskirties
objektų teritorijos.
Išanalizavęs Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies
20 punkto, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 bei 2 dalių, Aprašo 9 ir
10 punktų bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies
2 punkto nuostatas, teismas sutiko su atsakovo pozicija, kad Lietuvos Respublikos vie‑
tos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punktas suteikia savivaldybės merui įga‑
liojimus keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, tačiau atkreipė dėmesį, jog
minėtoje nuostatoje nėra nurodyti konkretūs atvejai, kada ir kokia tvarka savivaldybės
meras šiuos įgaliojimus gali įgyvendinti. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punktas nukreipia į kitus teisės ak‑
tus – Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymą ir Aprašą, kuriuose žemės naudojimo būdo keitimas priskiriamas savivaldybės
administracijos direktoriaus kompetencijai.
Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad sprendžiant klausimą, kuri
teisės norma turi būti taikoma konkretiems teisiniams santykiams sureguliuoti, yra tai‑
koma ta teisės norma, kuri yra specialiai skirta šiems teisiniam santykiams reguliuoti.
Atsižvelgęs į tai, kad žemės naudojimo būdo keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
žemės įstatymas, kuriame teisė keisti žemės naudojimo būdą savivaldybės merui nėra
suteikta, teismas sprendė, kad atsakovas neturėjo įgaliojimų priimti Potvarkį. Pirmosios
instancijos teismas pažymėjo, kad trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ligamis“ argu‑
mentai dėl planuojamo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalies pa‑
keitimo tik patvirtina, jog kol šio įstatymo 24 straipsniu konkrečiam subjektui – savival‑
dybės administracijos direktoriui – yra suteikti įgaliojimai keisti žemės sklypų naudojimo
būdą, savivaldybės meras šių veiksmų negali atlikti. Tai, kad Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo Nr. I‑533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42,
45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymo 20 straips‑
nio 2 dalyje nustatytais terminais nebuvo priimti atitinkami teisės aktai ar padaryti jų
pakeitimai, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 da‑
lies 20 punktas taptų efektyvus, nesudaro pagrindo Merui įgyvendinti savo Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkte įtvirtintą teisę ne
teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Teismo vertinimu, UAB „Ligamis“ argumentai,
kad savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimai keisti žemės naudojimo būdą
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nėra suteikti, nėra pagrįsti, kadangi šio
įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punkte yra nurodyta, jog savivaldybės administracijos
direktorius, tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir sa‑
vivaldybės tarybos sprendimus, gali, be kita ko, leisti įsakymus jam priskirtos kompeten‑
cijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems
subjektams. Taigi, ši norma suteikia savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti ir
Lietuvos Respublikos žemės įstatyme bei Apraše jam nustatytas funkcijas.
Atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatą ir konstatavęs, kad Meras neturėjo teisės priimti
Potvarkio, teismas šį aktą panaikino kaip neteisėtą. Panaikinęs Potvarkį nurodytu pagrin‑
du, teismas kitų pareiškėjų skundo argumentų neanalizavo.
Nustatęs, kad A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. nepateikė patirtų teismo išlaidų apskai‑
čiavimo bei dokumentų, patvirtinančių šių išlaidų realumą, pirmosios instancijos teismas
jų prašymo dėl išlaidų priteisimo nesprendė ir išaiškino pareiškėjams teisę prašymą dėl
išlaidų atlyginimo teismui paduoti ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo
įsiteisėjimo.
III.
Atsakovas Elektrėnų savivaldybės meras pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir
pareiškėjų skundą atmesti.
Atsakovas savo poziciją grindžia tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti pir‑
mosios instancijos teismui. Mero nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai
pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas, o tai sudaro pagrindą jį panaikinti.
Pažymi, kad teismas 2016 m. vasario 29 d. sprendimą grindė tik teisės aktų nor‑
momis, kaip teisės šaltiniais, tačiau Lietuvos administracinių teismų praktikoje, taikant
administracinių bylų teisenos taisykles, yra reikšmingi tiek tiesioginiai, tiek netiesiogi‑
niai teisės šaltiniai. Teigia, kad teisiškai sureguliuoti visas gyvenimiškas situacijas viso‑
se viešojo administravimo srityse yra objektyviai neįmanoma dėl viešosios teisės sričių
specifikos, t. y. reguliuojamos veiklos platumo. Net ir tais atvejais, kai juridiškai tam tikrų
viešųjų santykių norminis modelis vis dėlto yra nustatytas, administracinė teisės norma,
kaip abstraktaus pobūdžio elgesio taisyklė, neleidžia iš anksto numatyti visų jos įgyven‑
dinimo niuansų, kurie gali kilti administracinės teisės normos taikymo praktikoje metu.
Tokiais atvejais naudojami specialūs juridiniai metodai, t. y. įstatymo analogija arba teisės
analogija, kurie tam tikra prasme konkrečiu atveju pašalina administracinio teisinio re‑
guliavimo spragas bei leidžia išnagrinėti atitinkamą klausimą ir priimti vienokį ar kitokį
sprendimą.
Meras atkreipia dėmesį, kad jeigu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 dalies 20 punktas nukreipia į kitus teisės aktus, pačiame šiame ir neturėtų
būti nurodyti konkretūs atvejai, kada ir kokia tvarka savivaldybės meras gali įgyvendin‑
ti šiuos įgaliojimus. Pažymi, kad yra akivaizdu, jog Lietuvos Respublikos žemės įstatyme
egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, todėl, užpildant šią spragą, turi būti taikoma įsta‑
tymo analogija (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio
6 dalis). Tokiu atveju, kai visuomeninio santykio apskritai nereguliuoja pozityviosios tei‑
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sės normos, jis gali būti sureguliuotas remiantis teisės analogija sukurta norma. Pažymi,
kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs,
jog įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas.
Įstatymų leidėjo neišspręstus teisės taikymo klausimus gali spręsti teismai, nagrinėjan‑
tys ginčus dėl atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo. Atkreipia dėmesį, kad aplinkybę,
jog Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nagrinėjamoje srityje yra spraga, kurią teisėkū‑
ros procedūromis bandoma pašalinti, patvirtina ir Lietuvos Respublikos aplinkos mi‑
nisterijos 2016 m. vasario 11 d. raštas Nr. (14‑3)-D8‑1070. Atsakovas pažymi, kad anks‑
tesnėje bylos nagrinėjimo stadijoje šio argumento bei jį patvirtinančių įrodymų nebuvo
galima pateikti, nes minėtas raštas buvo gautas po bylos išnagrinėjimo pirmosios instan‑
cijos teisme.
Pareiškėjai A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. prašo atsakovo apeliacinį skundą atmes‑
ti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Pareiškėjai sutinka su teismo padaryta išvada, kad Lietuvos Respublikos vietos sa‑
vivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkto normos formuluotė yra blanketinė, to‑
dėl negali būti taikoma tiesiogiai – ji gali būti taikoma tik tada, kai kituose teisės aktuose
yra numatyti konkretūs atvejai ir tvarka, pagal kurią merams suteikiami įgaliojimai keisti
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Taigi, Lietuvos Respublikos vietos savival‑
dos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkto teisės norma tik sudaro pagrindą, keičiant
kitus teisės aktus ateityje, įtvirtinti konkrečius atvejus, kuriais meras galėtų keisti pagrin‑
dinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, tačiau ši teisės norma nesuteikia merui jokių įga‑
liojimų savo sprendimu keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą.
Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad teisės doktrinoje laikoma, jog teisės spraga – tai
tokia situacija, kai būtina teisiškai reguliuoti visuomeninius santykius, tačiau nėra ati‑
tinkamos teisės normos ir todėl šie santykiai iš esmės nereguliuojami. Pabrėžia, kad pa‑
grindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarka teisės aktais yra suregu‑
liuota pakankamai išsamiai. Tokį keitimą nustato Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
24 straipsnis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Aprašas ir kiti teisės
aktai. Aplinkybė, kad įgaliojimai keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą
yra suteikti savivaldybių administracijos direktoriui, o ne merui, nereiškia, jog šie san‑
tykiai yra nesureguliuoti ir egzistuoja įstatymų spraga. Kadangi be blanketinės Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkto normos dau‑
giau nėra jokių teisės aktų, suteikiančių merui įgaliojimus keisti žemės paskirtį ar būdą,
Meras, priimdamas Potvarkį, pažeidė ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 dalies 20 punktą, kadangi Potvarkį priėmė nesant teisės aktuose numatytų
atvejų ir tvarkos. Teigia, kad apelianto pateikta informacija, jog yra rengiami atitinkami
įstatymų pakeitimų projektai, iš esmės neturi jokios teisinės įtakos Potvarkio teisėtumui,
kadangi viešojo administravimo subjektai privalo vadovautis sprendimo priėmimo metu
galiojančiais teisės aktais, o ne jų projektais.
Pareiškėjai pažymi, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m.
rugpjūčio 10 d. antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4‑01‑5770 „Dėl teritorijų planavi‑
mo įstatymo Nr. I‑1120 4, 16, 17, 19, 20, 22 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
Nr. 15‑3300(2) ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I‑446 24, 32 ir 40 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15‑3301(2)“ yra nurodyta, jog Lietuvos Respublikos vie‑
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tos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punktas turėtų būti aiškinamas ne kaip
merui suteikiantis konkrečią subjektinę teisę atlikti tam tikrus veiksmus (sprendimu
keisti žemės naudojimo paskirtį ar būdą), bet kaip suteikiantis teisinę galią tam tikrais
teisės aktuose numatytais atvejais (pavyzdžiui, nesant savivaldybės administracijos di‑
rektoriaus ar kitais išskirtiniais atvejais) priimti sprendimus dėl pagrindinės žemės nau‑
dojimo paskirties ir būdo keitimo. Atkreipia dėmesį, kad apelianto pateiktame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 11 d. rašte Nr. (14‑3)-D8‑1070 yra
pateikiamas išaiškinimas, jog atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tar‑
nybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projektas buvo pakore‑
guotas ir atsisakyta nuostatų, pagal kurias buvo numatyta pagrindinės žemės naudojimo
paskirties ir būdo keitimo funkcijas perduoti savivaldybių merų kompetencijai. Be to,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsižvelgdama į tai, kad įstatymuose nustatyta
pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarka yra nuosekli, logiška ir
aiški, siūlo keisti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir panaikinti prielaidas
mero įgaliojimams keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą.
Pareiškėjų nuomone, Meras, priimdamas Potvarkį, neabejotinai viršijo jam įsta‑
tymais suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją, o toks kompetencijos viršijimas yra sava‑
rankiškas ir pakankamas pagrindas panaikinti ginčijamą administracinį aktą, vadovau‑
jantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies
2 punktu. Pareiškėjai papildomai atkreipia dėmesį, kad aptariamu atveju net ir kompe‑
tentingas viešo administravimo subjektas (Elektrėnų savivaldybės administracijos direk‑
torius) negalėjo pakeisti Žemės sklypo naudojimo būdo vadovaudamasis Bendrojo plano
sprendiniais be papildomų teritorijų planavimo procedūrų. Šią savo poziciją pareiškėjai
grindžia tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti pirmosios instancijos teismui.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ligamis“ prašo atsakovo Elektrėnų savi‑
valdybės mero apeliacinį skundą tenkinti, Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir pareiškėjų skundą atmesti.
UAB „Ligamis“ savo poziciją grindžia tais pačiais argumentais, kurie buvo nu‑
rodyti pirmosios instancijos teismui. Papildomai paaiškina, kad pareiškėjų pateikta‑
me Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015 m. gegužės 20 d. rašte Nr. (14‑3)D8‑3834 yra išreiškiama nuomonė, jog Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 dalies 20 punkto nuostata galėtų būti taikoma tik atitinkamai pakeitus
teisės aktus, reglamentuojančius pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keiti‑
mo atvejus ir tvarką, o atsakovo pateiktame Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tar‑
nybos 2015 m. spalio 15 d. rašte nurodyta, kad šioje byloje ginčijamas potvarkis yra pri‑
imtas laikantis teisės aktų reikalavimų, t. y. meras neviršijo savo įgaliojimų. Teigia, kad
šie rašytiniai įrodymai patvirtina, jog valstybės įgaliotos institucijos dėl atsiradusios ko‑
lizijos ėmė skirtingai aiškinti tą patį teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus, o tai
dar kartą patvirtina, kad šioje byloje turėtų būti taikomas lex posterior derogat legi priori
principas.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos adminis‑
tracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administra‑
cinių bylų teisenos įstatymas Nr. XII‑2399). Vadovaudamasi minėto įstatymo 8 straipsnio
2 dalimi, kuris nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą
apeliacine tvarka, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., nustatytas procesines taisykles.
Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Elektrėnų savivaldybės mero 2015 m.
rugpjūčio 31 d. potvarkio Nr. 01V‑130, kuriuo buvo pakeistas žemės sklypo, kurio kadas‑
tro Nr. (duomenys neskelbtini), naudojimo būdas, teisėtumo ir pagrįstumo.
Remiantis administracinėje byloje esančiais rašytinais įrodymais, nustatyta, kad
žemės sklypas, kurio kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir jį nuo 2015 m. rugpjūčio 25 d. tos
pačios dienos valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi Nr. 51SŽN‑19 nuomojasi už‑
daroji akcinė bendrovė „Ligamis“. Nuomos terminas – iki 2065 m. rugpjūčio 25 d. UAB
„Ligamis“ su 2015 m. rugpjūčio 25 d. prašymu kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės merą
ir prašė pakeisti Žemės sklypo, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, bū‑
das – bendro naudojimo teritorijos, į komercinės paskirties objektų teritorijos. Atsakovas
2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkiu Nr. 01V‑130 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. (duomenys neskelbtini) naudojimo būdo keitimo“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos te‑
ritorijų planavimo įstatymo 20 straipsniu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir
būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 44, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 20 straipsniu, atsižvelgdamas į Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balan‑
džio 29 d. sprendimu Nr. TS‑71 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendro pla‑
no sprendinius, tenkindamas UAB „Ligamis“ 2015 m. rugpjūčio 25 d. prašymą, pakeitė
Žemės sklypo žemės naudojimo būdą – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų
ar savivaldybės bendro naudojimo) teritorijos į komercinės paskirties objektų teritori‑
jos. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad atsakovas neturėjo teisės priim‑
ti Potvarkio, šį aktą panaikino. Elektrėnų savivaldybės meras su tokiu teismo sprendimu
nesutinka ir teigia, kad priimdamas Potvarkį, jis neviršijo savo kompetencijos ir nepa‑
žeidė viešojo administravimo principų bei teisės aktų. Atsakovo nuomone, savivaldy‑
bės mero įgaliojimai keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą yra nustatyti
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkte.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio,
nustatančio mero įgaliojimus, 2 dalies 20 punkte yra įtvirtinta, kad meras keičia pagrin‑
dinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Kaip tei‑
singai pažymėjo pareiškėjai, ši nuostata yra blanketinė ir nukreipia į kitus teisės aktus.
Taigi, savivaldybės merui yra suteikti įgaliojimai keisti žemės sklypų pagrindinę žemės
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naudojimo paskirtį ir būdą, tačiau meras tokius įgaliojimus turi tik teisės aktuose nusta‑
tytais atvejais ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, siekiant nustatyti, ar atsakovas, priimdamas
Potvarkį, neviršijo savo kompetencijos, būtina išanalizuoti teisės aktų, reglamentuojančių
žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimą, nuostatas.
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarką re‑
glamentuojančio Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje yra įtvir‑
tinta, kad pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai) Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka nustatomi formuojant naujus žemės sklypus. Šiems žemės
sklypams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami
žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų su‑
bjektų prašymu pagal detaliuosius planus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
ar žemės valdos projektus, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalie‑
ji planai neparengti, – pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens
bendrąjį planą, jei šis parengtas. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, sprendimą pakeisti pa‑
grindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priima detalųjį planą, specialiojo
teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinanti institucija kartu su
sprendimu patvirtinti detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar že‑
mės valdos projektą, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji pla‑
nai neparengti, sprendimą pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį
ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrą‑
jį planą, jei šis parengtas, priima savivaldybės administracijos direktorius. Pagrindinės
žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė. Aptartas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio
nuostatas detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu
Nr. 1073 (bylai reikšminga 2014 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 44 redakcija) patvirtintas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų
aprašas, nustatantis pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo (būdų) nustatymo
formuojant naujus žemės sklypus ir suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų pagrindi‑
nės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo tvarką bei sąlygas. Pagal šio
aprašo 10 punktą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų,
valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu sa‑
vivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį
planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu šis parengtas. Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra įtvirtinta, kad kai, va‑
dovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai statybai ir numatomai veiklai
vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, jie kei‑
čiami Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu
pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu
jis parengtas. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse
taip pat nėra jokių nuostatų, kurios savivaldybės merui suteiktų įgaliojimus keisti pagrin‑
dinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Aptartas teisinis reguliavimas patvirtina, kad
sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą yra įgaliotas savivaldy‑
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bės administracijos direktorius. Atsakovas nenurodė jokios konkrečios teisės normos,
kuria remiantis Elektrėnų savivaldybės merui būtų suteikti įgaliojimai keisti pagrindinius
žemės naudojimo būdą ar paskirtį.
Elektrėnų savivaldybės meras pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos vietos savival‑
dos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 20 punktas įsigaliojo 2015 m., ir teigė, kad šiuo įsta‑
tymu savivaldybės merui suteiktų įgaliojimų aplinkybė, kad analogiški įgaliojimai yra
suteikti ir kitiems subjektams ankstesniais aktais, neatima, tačiau teisėjų kolegija su to‑
kia Elektrėnų savivaldybės mero pozicija nesutinka. Kaip jau minėta, savivaldybės meras
keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą gali tik teisės aktuose
nustatytais atvejais ir tvarka, tačiau tokia tvarka nėra nustatyta, o jos nenustatymas ne‑
suteikia savivaldybės merui pagrindo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 dalies 20 punkte įtvirtintą teisę įgyvendinti ne teisės aktų nustatytais
atvejais ir tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, konkrečių atvejų ir tvarkos nenustatymas
nagrinėjamu atveju negali būti laikomas teisės spraga, kadangi pagrindinės žemės nau‑
dojimo paskirties ir būdo keitimo tvarka teisės aktuose yra pakankamai išsamiai suregu‑
liuota, nuosekli bei logiška ir tai patvirtina aptartas teisinis reguliavimas. Aplinkybė, kad
įgaliojimai keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą yra suteikti savivaldybių
administracijos direktoriui, o ne merui, nereiškia, jog šie santykiai yra nesureguliuoti ir
egzistuoja įstatymų spraga. Kolizijos tarp Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstaty‑
mo 20 straipsnio 2 dalies 20 punkto ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straips‑
nio 2 dalies bei Aprašo 10 punkto nuostatų taip pat nėra, kadangi sprendimą pakeisti
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą yra įgaliotas savivaldybės administracijos
direktorius, o savivaldybės meras tai gali atlikti tik teisės aktų nustatytais atvejais ir tvar‑
ka. Aplinkybės, kad vyksta diskusijos ir rengiami atitinkami teisės aktų pakeitimų projek‑
tai, jokios teisinės reikšmės Potvarkio teisėtumui neturi, kadangi jis turėjo būti priimtas
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą
viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ri‑
bose (intra vires), o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires), pagal Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą, yra
pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu. Viešojo administra‑
vimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas
taikant įgalinimų ribų kriterijų, o plečiamasis valdymo institucijų kompetencijos aiški‑
nimas nėra galimas. Atsižvelgus į tai, kad teisės aktuose nėra įtvirtinti atvejai bei tvarka,
kuria remdamasis Elektrėnų savivaldybės meras galėtų keisti pagrindinį žemės naudo‑
jimo būdą, konstatuotina, kad atsakovas, priimdamas 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvar‑
kį Nr. 01V‑130, peržengė jam teisės aktais suteiktos kompetencijos ribas ir priėmė ne‑
pagrįstą sprendimą, kuris remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, turi būti panaikintas. Šis Potvarkio panaikinimo pagrin‑
das yra pakankamas pareiškėjų skundo reikalavimui tenkinti, todėl kiti argumentai, susi‑
ję su šio akto neteisėtumu, neanalizuojami.
Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmo‑
sios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundą,
nustatė nagrinėjamam ginčui išspręsti reikšmingas aplinkybes, pagal įrodymų vertinimo
taisykles iš esmės ištyrė įrodymų visumą, materialinės teisės normas taikė teisingai, ir pa‑
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naikindamas Elektrėnų savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkį Nr. 01V‑130
„Dėl žemės sklypo kad. Nr. (duomenys neskelbtini) naudojimo būdo keitimo“, priėmė
teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti, remiantis atsakovo apeliacinio skundo argu‑
mentais, nėra pagrindo. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d.
sprendimas paliekamas nepakeistas, o atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero apeliacinis
skundas atmetamas.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teise‑
nos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII‑1029 redakcija) 140 straipsnio 1 da‑
lies 1 punktu,
n u t a r i a:
Atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą palik‑
ti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.4. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
3.4.1. Dėl valstybės tarnautojams pavedamų atlikti funkcijų pobūdžio
Dėl valstybės tarnautojo pareigybės lygio ir kategorijos pakeitimo
1. Atsižvelgiant į tai, jog profesinė veikla valstybės tarnyboje pasireiškia viešojo
administravimo atlikimu valstybės ar savivaldybės institucijose, bei tai, jog siekiant tinka‑
mai užtikrinti viešojo intereso gynimą valstybės tarnybai yra keliami aukšti reikalavimai,
susiję su valstybės tarnautojų, kaip korpuso, ypatinga formavimo tvarka, jų teisinio statu‑
so specifika, taip pat jų ypatinga atsakomybe visuomenei už jiems pavestų funkcijų vyk‑
dymą, Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį atitinkanti profesinė veikla (viešasis
administravimas) valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje paprastai turi būti pa‑
vedama atlikti valstybės tarnautojams (48 punktas).
Neturėtų susidaryti tokia situacija, kai įstatymų leidėjui nustačius bendruosius
reikalavimus, keliamus kiekvienam priimamam į valstybės tarnybą, taip pat įtvirtinus
bendrąsias sąlygas, dėl kurių asmeniui neleidžiama stoti į valstybės tarnybą, tokiu būdu
atitinkamiems asmenims apribojant galimybę vykdyti Valstybės tarnybos įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą valstybės tarnautojų profesinę veiklą (viešąjį administra‑
vimą), tokios viešojo administravimo funkcijos asmeniui pavedamos atlikti pagal darbo
sutartį, taip išvengiant jo atitikimo patikrinimo bendriesiems įstatyme numatytiems rei‑
kalavimams, keliamiems kiekvienam priimamam į valstybės tarnybą (53 punktas).
2. Valstybės tarnautojo pareigybės lygio ir kategorijos pakeitimas nėra vienašališ‑
kas įstaigos vadovo sprendimas. Papildant valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą
naujomis funkcijomis, turi būti įvertinta pareigybės reikšmė ir jos įtaka įstaigos veiklos re‑
zultatams, patikrinta, ar naujų funkcijų įrašymas turi esminės reikšmės pareigybės lygiui
ir kategorijai. Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo pareigybės lygio ir kategorijos
keitimas turi būti pagrįstas struktūrinio padalinio uždaviniais ir funkcijomis, pareigybės
turiniu, savarankiškumo, atsakomybės lygiu ir kitais vertinimo kriterijais (69 punktas).
Administracinė byla Nr. A‑1053‑662/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑00097‑2016‑8
Procesinio sprendimo kategorijos: 21.3.7; 22.4.2; 57.2.1; 57.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. vasario 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (kolegi‑
jos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
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dalyvaujant pareiškėjai L. S., pareiškėjos atstovei advokatei Gitanai Gudaitei,
atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos atstovui advokatui Haroldui
Ivanauskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo
Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjos L. S. skundą atsakovui Širvintų rajono savivaldybės administracijai dėl įsaky‑
mo panaikinimo, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisi‑
mo ir grąžinimo į tarnybą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėja L. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovo Širvintų rajono savivaldybės
administracijos (toliau – ir atsakovas, Administracija) direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d.
įsakymą Nr. 10‑922 (tolau – ir Įsakymas) ir grąžinti pareiškėją į tarnybą; 2) priteisti iš
Administracijos pareiškėjai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos lai‑
ką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 3) priteisti iš
Administracijos 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teis‑
me dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
2. Pareiškėja teismo posėdyje atsisakė reikalavimo priteisti iš Administracijos
5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teis‑
mo sprendimo visiško įvykdymo ir prašė šią bylos dalį nutraukti.
3. Pareiškėjos teigimu, Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
vyresniosios specialistės pareigybės panaikinimas nebuvo realus, todėl atsakovo veiks‑
mais buvo pažeistos pareiškėjos teisės ir įstatymo jai numatytos garantijos. Pareiškėja
paaiškino, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2015 m. rug‑
pjūčio 4 d. sprendimu buvo patvirtinta nauja savivaldybės administracijos struktūra ir
nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius – 122, kuris
anksčiau siekė 125. Neatsižvelgiant į tai, kad naujoji struktūra yra mažesnė tik 3 parei‑
gybėmis, buvo atleisti 24 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. Be to, naujoje struktūro‑
je nenumatyta esminių pakeitimų, t. y. tam tikri Administracijos skyriai buvo sujungti,
kitų skyrių pakeisti pavadinimai bei įkurtas vienas naujas skyrius bei trys naujos parei‑
gybės. Seniūnijos išliko tokios pačios. Pareiškėjos teigimu, visos funkcijos, kurios pri‑
skirtos savivaldybės kompetencijai, liko nepakitusios. Joks pareigybių sąrašas kartu su
nauja Administracijos struktūra nebuvo patvirtintas, todėl nebuvo aišku, kaip bus per‑
skirstytos pareigybės, kiek konkrečiai darbuotojų planuojama palikti dirbti, kiek iš jų –
atleisti, kaip bus vykdoma darbuotojų atranka. Pareiškėja nurodė, kad teismų praktikoje
laikomasi pozicijos, jog tais atvejais, kai atitinkama pareigybė panaikinama, būtina nu‑
statyti, ar naikinamos pareigybės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau, ar jų realiai atsisa‑
koma (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinė‑
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se bylose Nr. A143‑247/2010, Nr. A756‑346/2011, Nr. A143‑1086/2011, Nr. A662‑674/2011,
Nr. A662‑348/2012, Nr. A662‑670/2013 ir kt.). Naujoje struktūroje Socialinės paramos ir
sveikatos skyrius iš esmės išliko, tik buvo sujungtas su Vaiko teisių apsaugos skyriumi
ir tapo Socialinės paramos ir vaiko teisių skyriaus Socialinės paramos poskyriu, tačiau
darbuotojų vykdomos funkcijos nepasikeitė. Taigi pareiškėjos vykdytos funkcijos nebuvo
panaikintos, jos tiesiog buvo perskirstytos kitiems darbuotojams. Pareiškėjos nuomone,
tai įrodo, kad realių struktūrinių pertvarkymų nebuvo atlikta, todėl ir naikinti pareigybės
nebuvo pagrindo.
4. Pareiškėja pažymėjo, kad tarnybos santykių nutraukimo teisėtumą lemia ne tik
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – ir Valstybės tarnybos įstaty‑
mas) numatyto pagrindo buvimas, bet ir tinkamai atlikta valstybės tarnautojo atleidimo
iš užimamų pareigų procedūra (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nu‑
tartis administracinėse bylose Nr. A662‑1966/2012, Nr. A261‑212/2014). Valstybės tarnybos
įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė
naikinama, garantija tęsti tarnybą toje pačioje institucijoje, jei laikotarpiu nuo pranešimo
apie naikinamą pareigybę įteikimo iki jos panaikinimo dienos atsiranda laisva pareigybė.
Įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja darbdavį siūlyti kitas laisvas pareigas, tarnau‑
tojui sutikus, paskirti į to paties lygio ir kategorijos, o jei tokių nėra – žemesnės katego‑
rijos pareigas, kurias jis yra tinkamas užimti. Šios darbdavio pareigos nevykdymas yra
pagrindas tarnautojo atleidimą pripažinti neteisėtu. Be to, teismų praktikoje pabrėžia‑
ma, kad darbdavys privalo suteikti tarnautojui informaciją apie esamas laisvas pareigas
ir pareigas, kurias numatoma įsteigti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teis‑
mo nutartį administracinėje byloje Nr. A261‑212/2014). Pareiškėja pažymėjo, kad atsako‑
vas šią pareigą ignoravo ir iki pat pareiškėjos atleidimo dienos nepateikė jokių pasiūlymų
dėl kitų pareigybių, nesuteikė informacijos, ar yra kitų laisvų pareigybių, kurias ji galėtų
užimti.
5. Pareiškėja taip pat nurodė, kad atsakovas, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos
darbo kodekso (toliau – ir Darbo kodeksas) 47 straipsnio nuostatų, neinformavo dar‑
buotojų apie savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo priežastis, planuojamus poky‑
čius, kaip bus perskirstytos pareigybės, kurie darbuotojai bus atleisti, kokiais kriterijais
remiantis kiti bus paliekami dirbti.
6. Širvintų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjos skundu nesutiko ir
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
7. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad pagrindinis Tarybos 2015 m. rugpjūčio
4 d. sprendimo, kuriuo patvirtinta nauja Administracijos struktūra ir nustatytas di‑
džiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius, tikslas buvo optimizuo‑
ti administracijoje dirbančių darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo krūvį ir išvengti
funkcijų dubliavimo. Atsakovas nesutiko, kad savivaldybės taryba, tvirtindama naują
Administracijos struktūrą, turėjo pasisakyti ir dėl pareigybių paskirstymo bei patvirtin‑
ti pareigybių sąrašus. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir
Vietos savivaldos įstatymas) 30 straipsnio 1 dalį, savivaldybės administracijos struktū‑
rą ir didžiausią leistiną pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių
tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina administracijos direktorius,
taigi tai yra jo diskrecijos teisė. Patvirtinus naują Administracijos struktūrą, iš 14 skyrių
likus 11, buvo būtina naikinti dalį pareigybių.
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8. Administracijos struktūrinių pertvarkymų realumą patvirtina sumažėjęs dir‑
bančių asmenų skaičius, buvo įsteigtos tik kelios pareigybės. Atsakovas pažymėjo, kad to‑
kios praktikos, vertinant, ar struktūriniai pertvarkymai yra realūs, laikomasi ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., 2012 m. birželio 28 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A492‑2495/2012). Nagrinėjamu atveju buvusio Socialinės pa‑
ramos ir sveikatos skyriaus funkcijas perėmė Socialinės paramos ir vaiko teisių apsau‑
gos skyrius, jo funkcijos buvo išplėstos. Atsakovas nurodė, kad po pertvarkos Socialinės
paramos poskyryje A lygio 7 kategorijos specialisto pareigybė liko viena, ji nėra tapati
pareiškėjos buvusiai pareigybei. Teismų praktikoje yra nurodyta, kad jeigu dėl darbovie‑
tės struktūrinių pertvarkymų darbuotojas negali atlikti darbo funkcijų, nes joms atlikti
užtenka mažesnio darbuotojų skaičiaus, tai gali būti teismo pripažįstama svarbia priežas‑
timi nutraukti darbo sutartį su konkrečiu darbuotoju (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑204/2007).
9. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja atleista laikantis visų teisės aktų reikalavimų.
Pareiškėjai apie atleidimą pranešta prieš 4 mėnesius, jai skirta 6 mėnesių išeitinė išmo‑
ka. Atsakovas pažymėjo, kad pasiūlyti pareiškėjai užimti kitas pareigas nebuvo galimybės:
pareiškėjos atleidimo dieną naujai įsteigtame Socialinės paramos ir vaiko teisių apsau‑
gos skyriuje laisvų tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigybių nebuvo, o siūlyti užim‑
ti aukštesnės kategorijos pareigybės atsakovas neprivalėjo. Atsakovas taip pat pažymėjo,
kad prieš savivaldybei priimant 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą dėl naujos struktūros,
viešai apie šį siūlymą bei jo priežastis buvo skelbiama savivaldybės internetiniame pus‑
lapyje, apie pareigybės panaikinimą pareiškėja buvo informuota nedelsiant, taigi buvo
sudarytos galimybės gauti visą reikalingą informaciją apie vykstančius struktūrinius
pakeitimus.
10. Atsakovo teigimu, pareiškėjos atleidimas iš darbo yra teisėtas, todėl pareiškėjos
reikalavimų tenkinti nėra pagrindo. Be to, net ir pripažinus jos atleidimą iš tarnybos ne‑
teisėtu, pareiškėjos reikalavimas grąžinti ją į tarnybą negalėtų būti tenkinamas, nes tokia
pareigybė šiuo metu neegzistuoja ir grąžinimas būtų objektyviai neįmanomas.
II.
11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 23 d. sprendimu
pareiškėjos skundą tenkino: panaikino Administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio
7 d. įsakymą Nr. 10‑922 ir grąžino pareiškėją į Administracijos Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vyresniojo specialisto (B lygio 7 kategorijos) arba lygiavertes valstybės
tarnautojo pareigas, įpareigojo Administraciją išmokėti pareiškėjai vidutinį darbo už‑
mokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo
sprendimo įvykdymo dienos, priteisė pareiškėjai iš Administracijos 950 Eur bylinėjimosi
išlaidų; nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo priteisti iš Administracijos 5 proc. metinių
palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo
visiško įvykdymo.
12. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nauja Administracijos struktū‑
ra buvo patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 4 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1‑103,
o naujos pareigybės bei pareigybių aprašymai buvo patvirtinti 2015 m. gruodžio
7 d. Administracijos direktoriaus įsakymais. Teismas sutiko su atsakovu, kad visi
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Administracijoje atlikti struktūros pakeitimai įvykdyti kompetentingų subjektų.
Savivaldybės taryba nėra subjektas, sprendžiantis dėl konkrečių pareigybių steigimo ir
panaikinimo, konkretaus jų skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo, taryba tik
tvirtina struktūrą bei maksimalų leistiną pareigybių skaičių, tačiau savivaldybės adminis‑
tracijos direktorius, kaip įstaigos vadovas, turi teisę savarankiškai nustatyti, kiek konkre‑
čiai įstaigoje bus valstybės tarnautojų, kiek darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių, ir patvirtinti jų sąrašą.
13. Teismas nustatė, kad Administracijoje skyrių skaičius buvo sumažintas nuo
14 iki 11, perskirstytos padalinių funkcijos, sukurti nauji padaliniai, nėra ginčo dėl to,
jog buvo sumažinta pareigybių. struktūriniai pertvarkymai naikinant dalį pareigybių
gali būti ir šiuo atveju yra pateisinami šių struktūrinių pertvarkymų tikslu – optimizuo‑
ti administracijos darbą, vykdomas funkcijas paskirstyti vengiant funkcijų dubliavimo‑
si, efektyviau panaudoti žmogiškuosius resursus. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje suformuota pozicija, jog valstybės tarnautojo pa‑
reigybės panaikinimas gali pasireikšti tiek visišku atsisakymu tų funkcijų, kurios buvo
priskirtos buvusiai pareigybei, tiek jas perskirsčius kitoms pareigybėms, tačiau rea‑
liai sumažinus darbuotojų skaičių (žr., pvz., 2013 m. birželio 13 d. nutartį adminis‑
tracinėje byloje Nr. A438‑884/2013, 2014 m. spalio 3 d. nutartį administracinėje by‑
loje Nr. A552‑1453/2014). Atsižvelgdamas į tai, teismas pažymėjo, kad, nustačius, jog
Administracijos darbuotojų skaičius sumažėjo, faktas, kad buvo naujai įsteigtos kelios
pareigybės, esant sumažėjusiam darbuotojų skaičiui ir pareiškėjos eitos pareigybės funk‑
cijų perskirstymui, pats savaime nepaneigia pareiškėjos eitos pareigybės panaikinimo
realumo.
14. Teismas, remdamasis panaikinto Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
nuostatais, sprendė, kad šis skyrius atlieka valstybinių ir kitų išmokų skyrimą ir mokė‑
jimą, administruoja socialinės paramos ir kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam
ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimą ir mokėjimą, socialinės paramos mokiniams tei‑
kimą ir kitas su socialine parama susijusias funkcijas. Pagrindinės iki pertvarkymo galio‑
jusios pareiškėjos pareigybės funkcijos buvo tikrinti asmenų dokumentus, testuoti paja‑
mas ir turtą dėl socialinių išmokų skyrimo, registruoti prašymus dėl socialinio pobūdžio
išmokų, įvesti duomenis į sistemas. Teismas nustatė, kad naujasis Socialinės paramos ir
vaiko teisių apsaugos skyrius susideda iš dviejų atskirų poskyrių: Vaiko teisių apsaugos
ir Socialinės paramos. Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriuje dirbantiems
asmenims nustatyta, be kita ko, vykdyti su vaiko teisių apsauga susijusias funkcijas, to‑
dėl, teismo vertinimu, naujai įsteigtam skyriui iš esmės priskirtos platesnės funkcijos.
Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad panaikintame Socialinės paramos ir
sveikatos skyriuje dirbo 15 asmenų, o naujai įsteigtame Socialinės paramos poskyryje
numatyta 10 pareigybių. Vertindamas Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos sky‑
riaus Socialinės paramos poskyryje įsteigtų pareigybių aprašymus, teismas nustatė, kad
jas einantis valstybės tarnautojas įgyvendina specialias veiklos sritis – socialinės paramos
mokiniams skyrimas, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms
šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas ir mokėjimas; vykdo funkci‑
jas, kurių sritis – socialinis darbas ir socialinės paslaugos; vykdo specialios veiklos sri‑
ties funkcijas, siekiant užtikrinti socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo teisėtumą ir
kontrolę; administruoja šalpos išmokų, laidojimo pašalpų, išmokų vaikams teikimą; šių
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pareigybių kategorija yra aukštesnė nei pareiškėjos. Pareigybės, kuri atitinka pareiškėjos
užimtos pareigybės lygį ir kategoriją (B7), aprašyme numatyta, kad šias pareigas einan‑
tis valstybės tarnautojas, be pareiškėjos vykdytų funkcijų, taip pat konsultuoja gyventojus
bei institucijas socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams ir kitų socialinio pobū‑
džio išmokų klausimais, kontroliuoja ir tikrina socialinio darbo organizatorių priimtus
prašymus, rengia sprendimus; veiklos sritis – administruoti paramos, išmokų teikimą.
15. Įvertinęs tai, kad pareiškėjos eitos pareigybės funkcijoms atlikti po šios parei‑
gybės panaikinimo nauja pareigybė nebuvo įsteigta, pirmosios instancijos teismas atmetė
pareiškėjos teiginius, jog jos eitos pareigybės funkcijos ir paskirtis išliko ir realiai parei‑
gybė nebuvo panaikinta.
16. Vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuosta‑
tomis, teismas darė išvadą, kad tuo atveju, kai dėl tam tikrų priežasčių yra numatomas
atitinkamos pareigybės panaikinimas ir su tuo sietinas karjeros valstybės tarnautojo at‑
leidimas iš valstybės tarnybos, šis valstybės tarnautojas turi teisę dalyvauti jo užimamos
pareigybės panaikinimo procedūroje ta prasme, kad turi teisę pretenduoti į kitas to paties
lygio ir kategorijos pareigas bei (jo sutikimu) užimti žemesnės kategorijos pareigas. Tokia
valstybės tarnautojo teisė yra suponuojama atitinkama darbdavio (institucijos (įstaigos),
su kuria valstybės tarnautoją sieja tarnybos santykiai) pareiga užtikrinti šios teisės reali‑
zavimą. Tai reiškia, kad, numatydama atitinkamos pareigybės panaikinimą, atitinkama
institucija (įstaiga) per laiko tarpą nuo pranešimo valstybės tarnautojui apie jo užima‑
mos pareigybės numatomą panaikinimą įteikimo dienos iki šiame pranešime nurodytos
pareigybės panaikinimo datos privalo suteikti šiam valstybės tarnautojui visą (išsamią)
informaciją apie esamas laisvas pareigas, taip pat pareigas, kurias numatoma įsteig‑
ti vykdant su tokiu pareigybės panaikinimu sietiną struktūrinį arba kitokį atitinkamos
institucijos (arba jos padalinio) reorganizavimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A438‑1743/2009, Nr. A143‑247/2010,
Nr. A146‑2643/2011). Teismas nurodė, kad aptariamos Valstybės tarnybos įstatymo
43 straipsnio 1 dalies nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžia laikotarpį, per kurį
gali būti įgyvendinama minėta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama,
garantija būti paskirtam į kitas pareigas. Įstatymų leidėjas šio laikotarpio pradžią sieja su
darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens) išreikšta valia (sprendi‑
mu (plačiąja prasme) panaikinti atitinkamą pareigybę ateityje, kartu numatydamas pa‑
reigą pranešti apie naikinamą pareigybę, o pabaigą – su sprendimo dėl šios pareigybės
panaikinimo įsiteisėjimo momentu. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad naujas pa‑
reigybių sąrašas ir skyrių bei atskirų pareigybių aprašymai patvirtinti bei jų funkcijos nu‑
statytos tik 2015 m. gruodžio 7 ir 11 dienomis, o įspėjimai apie pareigybės panaikinimą
valstybės tarnautojams buvo įteikti iš karto po tarybos sprendimo priėmimo, t. y. 2015 m.
rugpjūčio 6 d. Taigi įspėjus pareiškėją, kad jos pareigybė bus naikinama, sprendimas dėl
funkcijų perskirstymo nebuvo priimtas. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovas, įspė‑
damas pareiškėją, dar neturėjo informacijos, reikalingos įvertinti, kokios funkcijos yra
perteklinės, nereikalingos, koks pareigybių naikinimo realus poreikis, be to, atsakovas
negalėjo įvertinti, ar pareiškėja atitinka specialiuosius reikalavimus, numatytus naujai
tvirtinamų pareigybių aprašymuose. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas,
vykdydamas pareiškėjos atleidimo iš valstybės tarnybos procedūras, iš esmės paneigė jai
įstatymų garantuotą teisę būti paskirtai į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, to‑
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dėl pareiškėjos atleidimas pripažintas neteisėtu.
17. Teismas, konstatavęs, kad pareiškėjos atleidimas yra neteisėtas, vadovaudama‑
sis Darbo kodekso 300 straipsnio 3–4 dalių nuostatomis, sprendė klausimą dėl pareiškė‑
jos grąžinimo į tarnybą. Nesant objektyvių duomenų, rodančių, jog yra Darbo kodekso
300 straipsnyje numatytos priežastys negrąžinti pareiškėjos į tarnybą, teismas konstatavo,
jog yra pagrindas pareiškėją grąžinti į eitas arba, remiantis Lietuvos vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos išaiškinimu 2012 m. gruodžio 19 d. nutar‑
tyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A662‑1966/2012, siekiant nesuvaržyti atsakovo
diskrecijos spręsti klausimus, susijusius su įstaigos (institucijos) organizacine struktūra, į
lygiavertes pareigas.
18. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas panaikino Įsakymą ir grąžino pa‑
reiškėją į tarnybą, įpareigodamas atsakovą išmokėti pareiškėjai vidutinį darbo užmokestį
už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos (2015 m. gruodžio
7 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
19. Pareiškėjai teismo posėdyje atsisakius reikalavimo priteisti iš Širvintų ra‑
jono savivaldybės administracijos 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos
nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, teismas šią
bylos dalį nutraukė.
20. Teismas priteisė pareiškėjai iš atsakovo 950 Eur teismo išlaidų.
III.
21. Širvintų rajono savivaldybės administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriame
nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendi‑
mu, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti. Taip pat
prašo priteisti iš pareiškėjos visas atsakovo byloje patirtas teismo išlaidas.
22. Atsakovas nurodo, kad, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika, Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies norma yra skirta karjeros
valstybės tarnautojui, kurio užimama pareigybė naikinama, t. y. situacijai, kai valstybės
tarnautojo atleidimo iš pareigų procedūra dar nesibaigė, todėl ji turi būti aiškinama kaip
atitinkama garantija tarnautojui tęsti tarnybą toje pačioje institucijoje (žr., pvz., 2013 m.
kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520‑275/2013). Šios normos pažeidimo
konstatavimui nepakanka vien formalaus nustatymo, kad atleistas valstybės tarnautojas
nebuvo perkeltas į kitas pareigas, t. y. turi būti nustatyta, kad iš tiesų egzistavo laisvos
pareigos, kurios galėjo būti pasiūlytos atleidžiamam tarnautojui. Nagrinėjamu atveju
tokių aplinkybių nebuvo nustatyta. Atsakovas pažymi, kad nors pirmosios instancijos
teismas nurodė, jog įspėjant pareiškėją nebuvo priimta jokių konkrečių sprendimų dėl
naujų pareigybių steigimo, taip paneigiant teisę būti perkeltai į kitas pareigas, tačiau to‑
kio reikalavimo nenumato nei teisės aktai, nei teismų praktika. Atsakovo teigimu, šiuo
atveju sprendimas dėl konkrečių būsimų pareigybių įsteigimo nebuvo būtinas, kad vals‑
tybės tarnautojams galėtų būti įteikiami įspėjimai apie pareigybių panaikinimą. Priėmus
savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą, atsakovui jau buvo žinoma, kad
nuo 2015 m. gruodžio 11 d. pradės veikti naujos struktūros ir nesamos pareigybės turės
būti naikinamos bei steigiamos naujos pareigybės. Įspėjimo apie pareigybės panaikini‑
mą įteikimas pareiškėjai reiškė ir leido pareiškėjai suprasti, kad praėjus įspėjime numa‑
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tytam terminui, jei nebus galimybės perkelti ją į kitas pareigas, ji bus atleista iš tarnybos.
Analogiško turinio įspėjimai buvo įteikti ir kitiems valstybės tarnautojams. Taigi tei‑
giant, jog iki atleidimo dienos pareigybės nebuvo įsteigtos, atsakovas nebūtų galėjęs pa‑
siūlyti naujų pareigybių ir kitiems tarnautojams, tačiau tai paneigia faktinės aplinkybės.
Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė pareiškėjos faktinio
atleidimo iš pareigų bei naujų pareigybių aprašymų patvirtinimo momentus. Nors spren‑
dimas atleisti pareiškėją priimtas 2015 m. gruodžio 7 d., faktinė jos atleidimo iš valstybės
tarnybos diena numatyta tik 2015 m. gruodžio 10 d., t. y. pareiškėja faktiškai nebedirbo ir
pareigybė panaikinta nuo 2015 m. gruodžio 11 d., kai įsigaliojo naujai įsteigtos pareigy‑
bės. Atsakovas pažymi, kad būtent pareigybių aprašymų, bet ne pareigybių sąrašo patvir‑
tinimas yra reikšmingas įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje
numatytą garantiją. Tai, kad pareigybių aprašymai buvo patvirtinti prieš faktinį pareiškė‑
jos pareigybės panaikinimą bei prieš priimant ginčijamą įsakymą dėl jos atleidimo, įrodo
ir 2015 m. gruodžio 7 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų numeracija.
Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas negalėjo pareiškėjai pasiūlyti kitų laisvų pareigų, kurias
pareiškėja būtų galėjusi užimti pagal savo išsilavinimą bei kvalifikaciją, pareiškėja teisėtai
atleista iš tarnybos.
23. Atsakovas pažymėjo, kad savivaldybės administracijos direktorius, turėdamas
diskrecijos teisę spręsti dėl konkrečių pareigybių steigimo, buvo apribotas savivaldybės
tarybos sprendimu numatytų terminų.
24. Atsakovas papildomai nurodė, kad pareiškėjos turima aukštojo universitetinio
sociologijos bakalauro laipsnio mokytojo kvalifikacija neatitiko 2015 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 10‑908 patvirtintos Teisės personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vy‑
riausiojo specialisto pareigybės aprašymo reikalavimų – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį
neuniversitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties išsilavinimą. Be to, atsakovo tei‑
gimu, pareiškėja negali būti grąžinta į pareigas dėl priežasčių, numatytų Darbo kodekso
300 straipsnio 4 dalyje, t. y. dėl organizacinių priežasčių, todėl pareiškėjos teisės galėtų
būti ginamos priteisiant atitinkamo dydžio kompensaciją. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
praktikoje šiuo aspektu pažymima, kad darbovietėje atlikti struktūriniai pertvarkymai
gali būti kvalifikuojami kaip organizacinės priežastys, dėl kurių darbuotojas negali būti
grąžinamas į pirmesnį darbą. Teismas neturi įgaliojimų vertinti darbovietės struktūrinių
pertvarkymų tikslingumo ir pagrįstumo, o tik sprendžia, ar jie realūs, ar nėra fiktyvūs
(žr., pvz., 2010 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑139/2010). Tokios prak‑
tikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., 2011 m. vasario
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62‑929/2011). Pirmosios instancijos teismas,
konstatavęs, kad pareigybė buvo panaikinta realiai, neturėjo pagrindo grąžinti pareiškė‑
jos į panaikintas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniojo specialisto pareigas.
Be to, teismas nevertino, ar pareiškėjos grąžinimas į tarnybą objektyviai įmanomas, ar
pareiškėja atitinka kurioms nors šiuo metu laisvoms pareigoms keliamus specialiuosius
reikalavimus. Atsakovas pabrėžė, kad teisės aktai nesuteikia darbdaviui teisės atleisti dar‑
buotoją iš pareigų tuo pagrindu, kad teismo sprendimu į darbą buvo grąžintas kitas as‑
muo. Atsakovo nuomone, nurodymas grąžinti pareiškėją į kitas lygiavertes pareigas yra
neaiškus ir sudarantis teisinio neapibrėžtumo situaciją. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m.
rugpjūčio 4 d. sprendimas yra galiojantis, atsakovas negali įsteigti naujų pareigybių, į ku‑
rias pareiškėja galėtų būti paskirta. Šiuo atveju visos atsakovui deleguotos funkcijos vyk‑
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domos kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, todėl pa‑
reiškėjos grąžinimas į pareigas lemtų jos nuolatinę prastovą bei atsakovo nuostolius.
25. Pareiškėja L. S. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodė su juo nesu‑
tinkanti ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, taip pat prašė priteisti iš atsakovo jos patirtas
bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.
26. Pareiškėjos teigimu, atsakovas, siekdamas įrodyti, jog pareiškėja buvo atleista
teisėtai, privalėjo teikti tai patvirtinančius įrodymus, be kita ko, įrodymus, kurie patvir‑
tintų, kad atsakovas neturėjo laisvų pareigų, kurias būtų galėjusi užimti pareiškėja. Naujai
sukurtame Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo įsteigta nauja pa‑
reigybė, kurios funkcijos identiškos vykdytoms pareiškėjos. Vis dėlto šioms funkcijoms
nustatyta ne 7, o 9 kategorija, taip užkertant kelią į šią pareigybę perkelti pareiškėją. Taip
atsakovas dirbtinai sukūrė sąlygas, kuriomis buvo siekiama būtent konkrečiam darbuoto‑
jui sukliudyti tęsti darbą vykdant tas pačias funkcijas.
27. Pareiškėja nurodo, kad įspėjimo apie pareigybės panaikinimą įteikimas neleido
jai aiškiai suprasti, kad suėjus terminui, nesant galimybės perkelti į kitas pareigas, ji bus
atleista. Kaip minėta, visos pareiškėjos vykdytos funkcijos išliko, maksimalus darbuotojų
skaičius buvo sumažintas nuo 125 iki 122, įspėjimus apie galimą atleidimą 2015 m. rug‑
pjūčio mėnesį gavo visi darbuotojai, išskyrus vadovybę, iki pat atleidimo nebuvo žinoma,
kokios pareigybės bus naikinamos, kokie bus naujos struktūros pareigybių aprašymai ir
pan. Pareiškėjos teigimu, nepateikti įrodymai, kurie leistų spręsti, jog 2015 m. gruodžio
7 d. realiai egzistavo ir buvo patvirtinti visų naujų struktūrinių padalinių pareigybių ap‑
rašymai. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad baigtinis pareigybių sąrašas patvir‑
tintas tik Administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 10‑1022. Be
to, pagal Administracijos nuostatų 29 punktą pareigybių aprašymus rengia skyrių vado‑
vai, tačiau naujų skyrių vadovai buvo skiriami tik po 2015 m. gruodžio 11 d., kai kurie
iki šiol nepriimti. Pareiškėja faktiškai atleista buvo 2015 m. gruodžio 10 d., o naujos pa‑
reigybės įsteigtos tik kitą dieną. Pareiškėja pabrėžia, kad tai, jog atsakovas tinkamai vyk‑
dė savo pareigas kitų darbuotojų atžvilgiu, nėra reikšminga ginčo atveju. Neaišku, kodėl
atsakovas nesiūlė pareiškėjai užimti Socialinės paramos poskyrio B lygio 7 kategorijos
vyresniojo specialisto pareigybės, ją pasiūlė kitam asmeniui, nors pareiškėja turėjo pir‑
menybės teisę. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėja, vertinant jos
patirtį ir kvalifikaciją, negalėjo būti perkelta į naujai įsteigtas pareigybes, į kurias buvo
perkelti kiti darbuotojai, ar kad kiti asmenys turėjo pirmenybę ar prioritetą pareiškėjos
atžvilgiu. Priešingai, byloje pateikti duomenys įrodo, kad pirmenybės teisę turėjo būtent
pareiškėja.
28. Pareiškėja pažymėjo, kad teismų praktikoje yra konstatuota, jog atsakovas, pri‑
sidengdamas struktūriniais pertvarkymais, siekė atleisti savo darbuotojus ir neperkelti jų
į kitas pareigas, nes atsakovas laisvai keičia patvirtintą pareigybių sąrašą ir priima nau‑
jus žmones vykdyti atleistų asmenų funkcijas (žr., pvz., Širvintų rajono apylinkės teismo
2016 m. gegužės 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2‑84‑880/2016); be to, atsakovas
naujai steigiamoms pareigybėms nepagrįstai nustatinėjo tam tikrus reikalavimus (žr.,
pvz., Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą civilinėje byloje
Nr. 2‑82‑880/2016).
29. Pareiškėja nurodė, kad per laiko tarpą nuo įspėjimo apie pareigybės naikini‑
mą iki atleidimo dienos pareiškėjai nebuvo suteikta jokia informacija, susijusi su parei‑
233

I. Administracinių teismų praktika

gybės panaikinimu. Iki 2015 m. gruodžio 11 d. nei pareiškėjai, nei kitiems darbuotojams,
išskyrus tuos, kuriems buvo pasiūlytos pareigos, nebuvo žinoma, kokios pareigybės bus
naikinamos ar steigiamos, kokie bus reikalavimai ir kt. Pareiškėja nebuvo supažindinta
su 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymais ar su nuo 2015 m. gruodžio 11 d. steigiamomis pa‑
reigybėmis, įsakymai nebuvo skelbiami viešai. Pareiškėjos nuomone, įspėjimas apie pa‑
reigybės panaikinimą šiuo atveju nebuvo tinkamas, jam nepateikta būtina informacija,
įspėjime nurodytas tik abstraktus vykdomų struktūrinių pertvarkymų faktas. Atsakovas
jokių konsultacijų, kaip numatyta Darbo kodekso 1301 straipsnyje, su darbuotojų atsto‑
vais nevykdė, apie numatomą atleidimą teritorinei darbo biržai nepranešė. Visa tai turėjo
esminės įtakos pareiškėjos atleidimui, nes ji, būdama informuota, būtų galėjusi aktyviau
ginti savo pažeistas teises, reikalauti išsamios informacijos ir pati aktyviais veiksmais ją
rinkti. Minėtos darbdavio pareigos pažeidimas buvo konstatuotas ir Širvintų rajono apy‑
linkės teismo sprendimuose (žr., pvz., 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą civilinėje byloje
Nr. 2‑82‑880/2016, 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2‑84‑880/2016).
Atsakovas neteisėtai ir nesąžiningai elgėsi ne tik pareiškėjos, bet ir kitų savo darbuotojų,
atleidžiamų analogiškomis sąlygomis kaip ir pareiškėja, atžvilgiu.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
30. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos L. S., karjeros valstybės tar‑
nautojos, atleidimo iš valstybės tarnybos, struktūrinių pertvarkymų pagrindu panaikinus
jos pareigybę, teisėtumo ir pagrįstumo.
31. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas Širvintų rajono savivaldybės
administracija (toliau – ir atsakovas, Administracija), vykdydama pareiškėjos atleidimo iš
valstybės tarnybos procedūrą, iš esmės paneigė jai įstatymų garantuotą teisę būti paskir‑
tai į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, todėl pareiškėjos atleidimas pripažintas
neteisėtu.
32. Atsakovas Administracija apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instan‑
cijos teismo sprendimu ir teigia, jog realiai neturėjo galimybės pasiūlyti pareiškėjai kitas
pareigas.
33. Prieš nagrinėjant atsakovo apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo
sprendimo pažymėtina, kad byla pagal šį apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajame admi‑
nistraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d. Todėl, vadovaujan‑
tis 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 adminis‑
tracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki 2016 m. liepos 1 d. Atitinkamai šiame
baigiamajame teismo akte remiamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcija,
galiojusia iki minėto pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.
34. Iš faktinių bylos aplinkybių nustatyta, kad iki atleidimo (2015 m. gruodžio
10 d.) pareiškėja dirbo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
ir sveikatos skyriuje vyresniąja specialiste (lygis – B, kategorija – 7), atsakinga už šal‑
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pos išmokų, laidojimo pašalpų ir vaikų išmokų skyrimą ir mokėjimą (I t., b. l. 17–18).
2015 m. rugpjūčio 6 d. įspėjus pareiškėją apie jos pareigybės panaikinimą 2015 m. gruo‑
džio 11 d. dėl struktūrinių pertvarkymų, per įspėjimo laikotarpį jokios kitos pareigos pa‑
reiškėjai nebuvo pasiūlytos. Dėl to pareiškėja Administracijos direktoriaus 2015 m. gruo‑
džio 7 d. įsakymu Nr. 10‑922 (toliau – ir Įsakymas) nuo 2015 m. gruodžio 10 d. buvo
atleista iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą (kai
valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama).
35. Dėl struktūrinių pertvarkymų Administracijoje pastebėtina, jog Širvintų rajo‑
no savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 1‑103
„Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnau‑
tojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš
savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administra‑
cijos struktūros patvirtinimo“ buvo nustatytas nuo 2015 m. gruodžio 11 d. didžiausias
leistinas Administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pa‑
gal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičius – 122, taip
pat patvirtinta nuo 2015 m. gruodžio 11 d. Administracijos struktūra, kurioje įsteigtas
Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius (11 p.), susidedantis iš dviejų posky‑
rių – Socialinės paramos (11.1 p.) ir Vaiko teisių apsaugos (11.2 p.) (I t., b. l. 10–11).
36. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administraci‑
nio teismo praktiką viešojo administravimo subjekto struktūros tvarkymas – tai vidaus
administravimo veiklos forma, kuria ne tik užtikrinamas viešojo administravimo su‑
bjekto savarankiškas funkcionavimas, bet ir jam priskirtų viešojo administravimo funk‑
cijų įgyvendinimas. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas, spręsdamas įstaty‑
mų leidėjo pavestus uždavinius, turi diskrecijos teisę, nepažeisdamas imperatyvių teisės
aktų reikalavimų, veikti (inter alia (be kita ko) tvarkyti savo struktūrą) tokiu būdu, kad
tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku ir tinkamai, laikantis efektyvumo, objektyvumo bei
kitų viešojo administravimo principų (žr., pvz., 2012 m. gruodžio 3 d. nutartį adminis‑
tracinėje byloje Nr. A520‑3085/2012, 2011 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A62‑340/2011).
37. Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal dar‑
bo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (išskyrus dar‑
buotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos
Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finan‑
sinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių savivaldybės
institucijose ir įstaigose tvirtina savivaldybės taryba (Valstybės tarnybos įstatymo 8 str.
5 d.). Vietos savivaldos įstatyme savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir dar‑
bo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nu‑
statymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu yra priskirtas
prie išimtinės savivaldybės tarybos kompetencijos (16 str. 2 d. 10 p.). Tai, jog savivaldy‑
bės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiau‑
sią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutar‑
tis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos
direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, numatyta ir
Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje.
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38. Iš bylos duomenų matyti, kad Tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendi‑
mu pradėta Administracijos struktūros pertvarka lėmė, kad nuo 2015 m. gruodžio
11 d. vietoje buvusių 14 Administracijos skyrių turėjo likti 11 skyrių, juos atitinka‑
mai sujungiant, taip pat sumažinant ir pareigybių (darbo vietų) Administracijoje skai‑
čių (I t., b. l. 12, 15–16). Ankstesniu Tarybos 2008 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1‑28
nuo 2008 m. vasario 1 d. nustatytas didžiausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudže‑
to, pareigybių skaičius Administracijoje buvo 125. Taigi Administracijos struktūra nuo
2015 m. gruodžio 11 d. buvo pertvarkyta, įvyko realūs pokyčiai, lėmę kai kurių iki tol
veikusių Administracijos struktūrinių padalinių sujungimą ir pareigybių (darbo vietų)
Administracijoje skaičiaus sumažėjimą.
39. Išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI‑5117‑629/2016
Širvintų rajono savivaldybės taryba įpareigota pakeisti 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendi‑
mo Nr. 1‑103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos vals‑
tybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės
administracijos struktūros patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintos Širvintų rajono savival‑
dybės administracijos struktūros 11 punktą ir palikti galioti ankstesnėje Širvintų rajono
savivaldybės administracijos struktūros redakcijoje nustatytą atskirą savivaldybės admi‑
nistracijos struktūrinį padalinį – Vaiko teisių apsaugos skyrių. Taigi Vilniaus apygardos
administracinis teismas minėtoje byloje nustatė, kad Administracijos struktūriniai poky‑
čiai, kuriais panaikintas Vaiko teisių apsaugos skyrius, yra neteisėti. Tokia išvada buvo
padaryta iš esmės dėl to, jog keisdama struktūrą Taryba nesilaikė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983 patvirtintų Bendrųjų vaiko tei‑
sių apsaugos skyrių nuostatų, pagal kurias Vaiko teisių apsaugos skyrius turi būti steigia‑
mas kaip atskiras savivaldybės administracijos struktūros padalinys (20, 21 p.). Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas administracinė‑
je byloje Nr. eI‑5117‑629/2016 įsiteisėjo 2016 m. gegužės 24 d. Tačiau išplėstinė teisėjų
kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju yra reikšmingi tie Administracijos struktūri‑
niai pakeitimai, kurie yra susiję su pareiškėjos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje
eitos pareigybės panaikinimu. Bylos duomenys patvirtina, jog funkcijos, susijusios su
socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimu, perduotos Socialinės paramos ir vaiko tei‑
sių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio kompetencijai. Dėl to Vilniaus apy‑
gardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. eI‑5117‑629/2016, kuriame nustatytas Vaiko teisių apsaugos poskyrio įsteigimo netei‑
sėtumas, nesudaro pagrindo vertinti, kad tokiu būdu ir Administracijos Socialinės para‑
mos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyris buvo įsteigtas nesilai‑
kant imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Be to, Socialinės paramos poskyrio įsteigimas
nebuvo pastarosios bylos nagrinėjimo dalykas.
40. Įvertinus byloje esančius duomenis ir susiklosčiusią faktinę situaciją, šiuo atve‑
ju byloje nėra pagrindo teigti, kad atlikti Administracijos struktūriniai pokyčiai tiek, kiek
jie susiję su Administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės
paramos poskyrio įsteigimu, atlikti nesilaikant imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Taigi
pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė Administracijos struktūroje atliktų pa‑
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keitimų neteisėtumo Socialinės paramos poskyrio įsteigimo atžvilgiu ir pažymėjo, kad
Administracijoje atlikti struktūros pakeitimai įvykdyti kompetentingų subjektų.
41. Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog vals‑
tybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir sąrašus valstybės ir savivaldybių institucijose
ir įstaigose tvirtina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai. Savivaldybės
administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai; jis yra įstaigos vado‑
vas (Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 2 d.). Vietos savivaldos įstatyme taip pat nustatyta,
kad pareigybes savivaldybės administracijoje tvirtina savivaldybės administracijos direk‑
torius (30 str. 1 d.). Savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka
priima į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnijų – biudžetinių įstaigų – vadovus –
seniūnus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas
personalo valdymo funkcijas (Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 6 p.).
42. Vadovaudamasis Tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 1‑103,
Administracijos direktorius 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 10‑918 nuo 2015 m.
gruodžio 11 d. įsteigė Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus pareigybes ir
patvirtino pareigybių aprašymus (I t., b. l. 42–43). Patvirtinta 15 pareigybių, iš jų 10 –
valstybės tarnautojų ir 5 – pagal darbo sutartis (skyriaus vedėjas (A lygis, 14 kategori‑
ja), Socialinės paramos poskyryje – poskyrio vedėjas (A lygis, 10 kategorija), 4 vyriausieji
specialistai (A lygis, 9 kategorija), 1 vyresnysis specialistas (B lygis, 7 kategorija) ir 4 dar‑
bo organizatoriai, dirbantys pagal darbo sutartis; kitos keturios pareigybės įsteigtos Vaiko
teisų apsaugos poskyryje (I t., b. l. 42–43). Palyginus su ankstesne Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus struktūra, Socialinės paramos poskyryje įsteigta 5 pareigybėmis ma‑
žiau (I t., b. l. 95), taip pat atitinkamos šio poskyrio funkcijos buvo pavestos atlikti pagal
darbo sutartis. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, 2016 m. kovo 31 d. Administracijos
direktorius su G. O. sudarė darbo sutartį Nr. 957 Administracijos Socialinės paramos ir
vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio vyresniojo specialisto parei‑
goms (II t., b. l. 181–182), tokiu būdu pagal darbo sutartį pavesdamas atlikti funkcijas,
kurios anksčiau buvo priskirtos valstybės tarnautojo kompetencijai.
43. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog administracijos direktorius, atlikdamas
Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo
funkcijas (Valstybės tarnybos įstatymo 8 str. 8 d. 1 p., Vietos savivaldos įstatymo 29 str.
8 d. 6 p.), turi diskrecijos teisę, neviršijant didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir dar‑
buotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biu‑
džeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, organizuoti administracijos darbą
ir, tvirtinant pareigybes, atitinkamas funkcijas pavesti atlikti valstybės tarnautojams arba
pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims. Kita vertus, Lietuvos vyriausiasis administ‑
racinis teismas yra konstatavęs, jog negalima teigti, kad, įgyvendindamas minėtą funkciją
[skirti į pareigas ir iš jų atleisti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus
savivaldybės administracijos darbuotojus], administracijos direktorius yra visiškai nepri‑
klausomas ir nevaržomas teisės aktų reikalavimų (žr., pvz., 2008 m. spalio 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A525‑1775/2008). Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, taip pat į na‑
grinėjamos bylos faktines aplinkybes ir kilusio ginčo pobūdį, išplėstinė teisėjų kolegija
vertina, jog šiuo atveju yra tikslinga pasisakyti apie valstybės tarnybos paskirtį ir valsty‑
bės tarnautojams pagal pareigybės aprašymus pavedamų atlikti funkcijų pobūdį.
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V.
44. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
jurisprudencijoje yra pateikta valstybės tarnybos konstitucinė samprata: valstybės tarny‑
ba yra <...> [institucijose, per kurias vykdomos valstybės funkcijos, dirbančių] asmenų
profesinė veikla, susijusi su viešojo intereso garantavimu. Konstitucijoje yra įtvirtinta
tokia valstybės tarnybos samprata, kuri yra neatskiriamai susijusi su valstybės, kaip vi‑
sos visuomenės organizacijos, paskirtimi užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti
viešąjį interesą (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą). Pagal
Konstituciją valstybės tarnyba – tai tarnyba Lietuvos valstybei ir pilietinei Tautai, todėl
valstybės tarnyba turi būti lojali Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai; ji turi
būti organizuota taip, kad valstybės ir savivaldybių institucijose sprendimus vykdant vie‑
šąjį administravimą ir teikiant viešąsias paslaugas priimtų (arba dalyvautų tuos spren‑
dimus rengiant, vykdant, koordinuojant ir (arba) kontroliuojant jų vykdymą ir kt.) tik
lojalūs Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai žmonės (žr., pvz., Konstitucinio
Teismo 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą). Taigi valstybės tarnyba pagal Konstitucinio
Teismo jurisprudenciją yra siejama su tarnyba Lietuvos valstybei ir pilietinei Tautai ir
šios tarnybos organizavimui keliami specialūs reikalavimai.
45. Teisės aktas, nustatantis pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės
tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės
tarnybos valdymo teisinius pagrindus, yra Valstybės tarnybos įstatymas (ginčui aktua‑
li 2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX‑855 redakcija, galiojanti nuo 2015 m. sausio
1 d.). Šiame įstatyme valstybės tarnyba apibrėžiama kaip teisinių santykių, atsirandančių
įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl
valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijo‑
je ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos
įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų
veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atlie‑
kant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar
įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų,
sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint
viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma (2 str. 1 d.).
Įvertinus Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, matyti, kad valstybės tarnautojų
profesinės veiklos santykiai (viešasis administravimas) valstybės ar savivaldybės institu‑
cijoje ar įstaigoje suprantami kaip tam tikros valstybės valdymo srities politikos įgyven‑
dinimas ar jos įgyvendinimo koordinavimo užtikrinimas, tam tikros valstybės valdymo
srities įstaigų veiklos koordinavimas, finansinių išteklių valdymas, paskirstymas ir jų pa‑
naudojimo kontroliavimas, audito atlikimas, teisės aktų, valstybės ir savivaldybių insti‑
tucijų ar įstaigų sprendimų viešojo administravimo srityje priėmimas ir įgyvendinimas,
teisės aktų, sutarčių ar programų projektų rengimas ar koordinavimas, išvadų dėl jų tei‑
kimas, personalo valdymas arba viešojo administravimo įgaliojimų nepavaldžių asmenų
atžvilgiu turėjimas.
46. Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir
atliekantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo administravimo veiklą (Valstybės tar‑
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nybos įstatymo 2 str. 2 d.). Iš šios sąvokos matyti, kad valstybės tarnautojais laikomi ne
visi asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, bet tik tie, kurie valstybės ar savivaldybės
institucijose atlieka viešojo administravimo veiklą.
47. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad valstybė savo funkcijas vykdo per
atitinkamų institucijų sistemą, apimančią visų pirma valstybės institucijas, taip pat savi‑
valdybių institucijas <...>. Viešasis administravimas vykdomas ir (arba) viešosios paslau‑
gos yra teikiamos per tose institucijose dirbančius žmones, priimančius atitinkamus
sprendimus. Asmenys, dirbantys institucijose, per kurias vykdomos valstybės funkcijos
(išskyrus valstybės pareigūnus, vykdančius funkcijas įgyvendinant valstybės valdžią, taip
pat savivaldybių tarybų narius), sudaro valstybės tarnautojų korpusą – valstybės tarnyba
yra šių asmenų profesinė veikla, susijusi su viešojo intereso garantavimu: vykdant viešą‑
jį administravimą ir (arba) teikiant viešąsias paslaugas sprendimus priima profesionalūs
valstybės tarnautojai (arba jie dalyvauja tuos sprendimus rengiant, vykdant, koordinuo‑
jant ir (arba) kontroliuojant jų vykdymą ir kt.); valstybės tarnybos, kaip profesinės vei‑
klos, samprata suponuoja ir jos kvalifikuotumo reikalavimą. Minėta valstybės tarnybos
paskirtis (būtent garantuoti viešąjį interesą) lemia valstybės tarnautojų, kaip korpuso,
ypatingą formavimo tvarką, jų teisinio statuso specifiką, taip pat jų ypatingą atsakomybę
visuomenei už jiems pavestų funkcijų vykdymą (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarimą, 2007 m. kovo 20 d. nutarimą).
48. Įvertinus Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, matyti, jog valstybės tarnybos
santykiams yra suteikiamas ypatingas išskirtinumas ir visuotinis reikšmingumas. Dėl to
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad, atsižvelgiant į tai, jog profesinė veikla valsty‑
bės tarnyboje pasireiškia viešojo administravimo atlikimu valstybės ar savivaldybės insti‑
tucijose, bei tai, jog siekiant tinkamai užtikrinti viešojo intereso gynimą valstybės tarny‑
bai yra keliami aukšti reikalavimai, susiję su valstybės tarnautojų, kaip korpuso, ypatinga
formavimo tvarka, jų teisinio statuso specifika, taip pat jų ypatinga atsakomybe visuome‑
nei už jiems pavestų funkcijų vykdymą, Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį
atitinkanti profesinė veikla (viešasis administravimas) valstybės ar savivaldybės instituci‑
joje ar įstaigoje paprastai turi būti pavedama atlikti valstybės tarnautojams.
49. Svarbu akcentuoti, kad valstybės tarnyboje susiklostantys tarnybos teisiniai
santykiai nėra tapatūs susiklostantiems pagal darbo sutartis. Konstitucinis Teismas yra
pabrėžęs, kad valstybės tarnybos teisiniai santykiai – tai teisiniai santykiai tarp valstybės
tarnautojo ir valstybės, kuri šio asmens atžvilgiu atlieka darbdavio vaidmenį; šie santy‑
kiai, nepaisant panašumų, nėra tapatūs darbo santykiams, susiklostantiems tarp darbuo‑
tojo, kuris nėra valstybės tarnautojas, ir darbdavio (nesvarbu, ar susiklostantiems valsty‑
bės ar savivaldybių institucijose, ar kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose); valstybės
tarnautojai – ypatinga socialinė grupė, kurios specifiką lemia valstybės tarnybos paskirtis
ir visuomeninis reikšmingumas, todėl valstybės tarnautojų teisinis statusas, teisių ir lais‑
vių, kurias jie turi pagal Konstituciją ir įstatymus, įgyvendinimas negali neturėti reikš‑
mingų ypatumų (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. kovo 20 d. nutarimą).
50. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad konstitucinė valstybės tarnybos pa‑
skirtis, ypatingi uždaviniai, keliami valstybės tarnybai, lemia tai, kad piliečiui, stojančiam
į valstybės tarnybą, gali ir turi būti keliami tam tikri bendrieji reikalavimai – stojimo į
valstybės tarnybą bendrosios sąlygos, kurių neatitinkantis asmuo negalės tapti valstybės
tarnautoju. Minėti reikalavimai turi būti aiškūs ir bendri visiems, kurie siekia atitinka‑
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mų pareigų valstybės tarnyboje, stojančiajam į valstybės tarnybą jie turi būti nustatyti
įstatymu ir žinomi iš anksto. Iš tokių bendrųjų reikalavimų – stojimo į valstybės tarny‑
bą bendrųjų sąlygų paminėtini: lojalumas Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvar‑
kai, Konstitucijos ir teisės sistemos pagrindų (įskaitant žmogaus teisių ir laisvių katalo‑
gą) išmanymas, geras valstybinės kalbos mokėjimas, konflikto tarp siekiamų pareigų ir
privačių interesų nebuvimas (arba tokio konflikto pašalinimas iki asmeniui pradedant
eiti pareigas, kurių jis siekia) ir kt. Taip pat gali būti nustatyti bendrieji reikalavimai,
susiję su stojančiojo asmeninėmis savybėmis, reputacija, išsilavinimu ir kita (žr., pvz.,
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą).
51. Įstatymų leidėjas bendrųjų reikalavimų, keliamų kiekvienam priimamam į
valstybės tarnybą, sąrašą įtvirtino Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1–4 dalyse.
Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje išskirti tokie bendrieji priimamiems į
valstybės tarnybą asmenims keliami reikalavimai: turėti Lietuvos Respublikos pilietybę
(1 p.); mokėti valstybinę lietuvių kalbą (2 p.); būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vy‑
resnis kaip 65 metų. Reikalavimas būti ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas politinio
(asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams (3 p.); turėti to lygio
valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą (4 p.); turėti valstybės tarnautojui
privalomų jo veikloje bendrųjų gebėjimų visumą, o vadovaujantys valstybės tarnautojai –
taip pat ir privalomų jų veikloje gebėjimų vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai
ar įstaigai ar jos padaliniui visumą (5 p.).
52. Konstitucinio Teismo praktikoje pripažįstama, kad gali būti nustatytos ir kons‑
tituciškai pagrįstos bendrosios sąlygos, dėl kurių asmeniui neleidžiama stoti į valstybės
tarnybą (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą). Šių sąly‑
gų nebaigtinį sąrašą įstatymų leidėjas įtvirtino Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio
3 dalyje, pagal kurią į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo, jeigu iš
Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos, iš
valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos pateiktos informacijos apie
asmenis, atleistus iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar
pripažintus padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė
nuobauda – atleidimas iš pareigų, iš asmens, siekiančio valstybės tarnautojo statuso, už‑
pildytos deklaracijos ar kitų duomenų valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo
padaro išvadą, kad asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų (1 p.); ku‑
rio teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas yra atėmęs teismas (2 p.); kurio sutuoktinis,
partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimasis giminaitis ar
svainystės ryšiais susijęs asmuo eina valstybės tarnautojo pareigas valstybės ar savival‑
dybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu jie pagal pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo
santykiais (3 p.); įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu (4 p.); taip pat kitų
įstatymų nustatytais atvejais (6 p.).
53. Atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir Valstybės tarnybos
įstatymo 9 straipsnio nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad neturėtų susidary‑
ti tokia situacija, kai įstatymų leidėjui nustačius bendruosius reikalavimus, keliamus kie‑
kvienam priimamam į valstybės tarnybą, taip pat įtvirtinus bendrąsias sąlygas, dėl kurių
asmeniui neleidžiama stoti į valstybės tarnybą, tokiu būdu atitinkamiems asmenims apri‑
bojant galimybę vykdyti Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą vals‑
tybės tarnautojų profesinę veiklą (viešąjį administravimą), tokios viešojo administravi‑
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mo funkcijos asmeniui pavedamos atlikti pagal darbo sutartį, taip išvengiant jo atitikimo
patikrinimo bendriesiems įstatyme numatytiems reikalavimams, keliamiems kiekvienam
priimamam į valstybės tarnybą.
54. Kitas svarbus valstybės tarnybos atributas yra valstybės tarnybos sistemos vie‑
ningumo kriterijus. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje akcentuoja, kad vienas
iš valstybės tarnybos konstitucinės sampratos elementų, kartu ir reikalavimų, kurių pri‑
valu paisyti organizuojant valstybės tarnybą ir reguliuojant valstybės tarnybos santykius,
yra valstybės tarnybos sistemos vieningumas. <...> Valstybės tarnautojų pareigybių hie‑
rarchijos nustatymas ar kitoks klasifikavimas, suskirstymas į kategorijas ar pan. privalo
būti vieningas, grindžiamas tais pačiais kriterijais; neleistina, kad atskiros valstybės ins‑
titucijos ar atskiros valstybės valdžios šakos kiekviena pati sau nusistatytų atskirą valsty‑
bės tarnautojų pareigybių kategorijų sistemą (klasifikaciją), kuri nebūtų grindžiama visai
valstybės tarnybai bendrais įstatymu nustatytais kriterijais. Nustatant minėtą vieningą
sistemą būtina paisyti valdžių padalijimo principo, suponuojančio inter alia tai, kad visos
valstybės valdžios – įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė – yra lygios savo valsty‑
biniu statusu. Konkrečios valstybės tarnautojų pareigybės gali būti priskirtos tam tikrai
kategorijai (rūšiai) tik pagal šią vieningą sistemą, tačiau tai darant privalu paisyti kie‑
kvienos institucijos ir kiekvienos pareigybės ypatumų, atitinkamų valstybės tarnautojų
vykdomų funkcijų ir atsakomybės, kitų veiksnių (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarimą).
55. Pastebėtina, kad valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, šių pa‑
reigybių kategorijas ir lygius nustato Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedas (Valstybės
tarnybos įstatymo 8 str. 1 d.). Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos
vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvir‑
tinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (toliau –
ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika) (Valstybės tarnybos
įstatymo 8 str. 7 d.). Pagal šios metodikos 3 punktą, pavaldžių valstybės tarnautojų parei‑
gybių aprašymus, vadovaudamiesi Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertini‑
mo metodikoje nustatytais reikalavimais, rengia valstybės tarnautoją į pareigas priiman‑
tis asmuo arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos vadovas, kai valstybės
tarnautoją į pareigas priima ši institucija, ar jo įgaliotas asmuo, įstaigos struktūrinių pa‑
dalinių vadovai.
56. Nagrinėjamu atveju pareiškėja iki atleidimo Administracijoje ėjo Socialinės pa‑
ramos ir sveikatos skyriaus vyresniojo specialisto (B lygis, 7 kategorija) karjeros valstybės
tarnautojos pareigas. Panaikinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos ir sveikatos skyriaus veiklos nuostatų, patvirtintų Administracijos direktoriaus
2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 9‑348, 7 punkte nurodytas skyriaus tikslas – organi‑
zuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka valstybinių ir kitų išmokų skyrimą ir mokėjimą, administruoti sociali‑
nės paramos ir kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.)
skaičiavimą ir mokėjimą, socialinės paramos mokiniams teikimą, organizuoti, koordi‑
nuoti ir administruoti socialinių paslaugų teikimą, įgyvendinti Širvintų rajone valstybės
sveikatos politiką ir atlikti kitas savivaldybės funkcijas, priskirtas skyriaus kompetencijai
(I t., b. l. 89–92). Pareiškėjos eitos pareigybės paskirtis – įgyvendinti minėto skyriaus vei‑
klos tikslus, kuriais siekiama Širvintų rajono savivaldybėje užtikrinti šalpos išmokų, lai‑
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dojimo pašalpos, išmokų vaikams skyrimą ir mokėjimą (I t., b. l. 17–18).
57. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, socialinių paslaugų planavimas ir teiki‑
mas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevy‑
riausybinėmis organizacijomis; socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teiki‑
mas yra priskiriami prie savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų)
savivaldybių funkcijų (6 str. 1 d. 12 p., 43 p.). Savarankiškąsias funkcijas savivaldybės
atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruo‑
menei ir šios interesais. Įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir
įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra at‑
sakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybių
veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose,
nustatoma ir kituose teisės aktuose (Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.). Socialinių
išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skai‑
čiavimas ir mokėjimas yra priskiriamas prie valstybinių (valstybės perduotų savival‑
dybėms) funkcijų (Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 1 d. 9 p.). Valstybinės funkcijos yra
valstybės funkcijos, pagal įstatymus perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų
interesus; savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendi‑
mų priėmimo laisvę (Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 1 d. 2 p.). Papildomai pažymėtina,
jog viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės ta‑
ryba, meras, savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos), kiti savival‑
dybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldy‑
bės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje
(Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 2 d.).
58. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjos pagal pareigybę vykdytos
funkcijos, susijusios su šalpos išmokų, laidojimo pašalpos, išmokų vaikams skyrimu ir
mokėjimu, buvo susijusios su savarankiškųjų savivaldybės ir valstybės perduotų savival‑
dybėms funkcijų atlikimu. Įvertinus pareiškėjos pareigybės aprašymą bei jame nurodytas
valstybės tarnautojo funkcijas (priima, registruoja prašymus dėl šalpos išmokų, laidoji‑
mo pašalpos, transporto išlaidų tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų socialinio
pobūdžio išmokų skyrimo (7.2 p.); rengia sprendimus dėl šalpos išmokų, laidojimo pa‑
šalpos, išmokų vaikams ir kitų socialinio pobūdžio išmokų skyrimo ir mokėjimo (7.7 p.);
atlieka iki 10 proc. paskirtų išmokų vaikams kontrolės procedūras (7.8 p.) ir kt.), neabe‑
jotina, jog tokie profesinės veiklos santykiai (viešasis administravimas) savivaldybės ins‑
titucijoje – Administracijoje– atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje
apibrėžtus teisinius santykius. Taigi pareiškėja iki atleidimo iš tarnybos Administracijoje
vykdė viešojo administravimo funkcijas, kurios, kaip jau minėta anksčiau, paprastai turi
būti pavedamos atlikti valstybės tarnautojui.
59. Aptarus valstybės tarnybos santykių ypatingą išskirtinumą ir visuotinį reikš‑
mingumą, taip pat valstybės tarnybos korpusui keliamus reikalavimus ir valstybės tar‑
nautojams pavedamų funkcijų pobūdį, sugrįžtina prie pareiškėjos pareigybės panaikini‑
mo ir jos atleidimo proceso tyrimo.
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VI.
60. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, jog ver‑
tinant struktūros pakeitimus, padarytus laikantis teisės aktų reikalavimų, valstybės tar‑
nautojo interesai negali būti aukščiau už valstybės politikos interesus atitinkamoje
valstybinio sektoriaus srityje. Valstybės tarnautojų teisių galimi pažeidimai turėtų būti
konstatuojami ne per teisės aktus, apibrėžiančius valdžios institucijų veiklą, bet per teisės
normas, tiesiogiai reglamentuojančias valstybės tarnybą ir konkretaus valstybės tarnauto‑
jo teises (žr., pvz., 2008 m. birželio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556‑904/2008,
2010 m. gegužės 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662‑684/2010, 2016 m. gruo‑
džio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A‑4784‑492/2016 ir kt.). Taigi nagrinėjant
bylą toliau yra reikšminga įvertinti, ar nebuvo pažeistos pareiškėjos teisės, garantuojamos
valstybės tarnybą ir valstybės tarnautojų teises reglamentuojančių teisės normų.
61. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs naujai įsteigtame Socialinės paramos
poskyryje įsteigtų pareigybių aprašymus bei tai, kad pareiškėjos eitos pareigybės funkcijų
atlikimui po šios pareigybės panaikinimo nauja pareigybė nebuvo įsteigta, atmetė pareiš‑
kėjos teiginius, jog jos eitos pareigybės funkcijos ir paskirtis išliko ir realiai pareigybė ne‑
buvo panaikinta.
62. Nors pareiškėja, priėmus jai palankų sprendimą, apeliacinio skundo nepadavė,
iš jos atsiliepimo į apeliacinį skundą, taip pat kitų paaiškinimų matyti, jog, jos manymu,
jos pareigybės panaikinimas buvo fiktyvus. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos admi‑
nistracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnis numato bylą apeliacine tvarka nagrinė‑
jančio teismo teisę tikrinti tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtu‑
mą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie
skundo nepadavė. Vadovaudamasi tuo, taip pat proceso operatyvumo ir koncentruotumo
principais bei pabrėždama, jog ginčas žmogaus teisių apsaugos ir viešojo intereso požiū‑
riu kyla itin reikšmingoje su asmens atleidimu iš valstybės tarnybos susijusioje srityje,
be to, apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti reikšmingi su pareiškėjos atleidimu
iš valstybės tarnybos susiję duomenys, išplėstinė teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios
instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, įvertins ir pareiškėjos pareigybės
panaikinimo realumą.
63. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad
darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens) veiksmai, susiję su vals‑
tybės tarnautojo atleidimo iš pareigų vykdymu, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, ne‑
pažeisti inter alia tokių valstybės tarnybos principų, kaip įstatymų viršenybės, teisėtumo,
skaidrumo, karjeros bei tarnybinio bendradarbiavimo (Valstybės tarnybos įstatymo 3 str.
1 d.), užtikrinti visas teises ir garantijas, kurios įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų yra
garantuojamos atleidžiamiems asmenims. Iš tiesų valstybės tarnybos santykių nutrau‑
kimo teisėtumą lemia ne tik Valstybės tarnybos įstatymo numatyto pagrindo buvimas,
bet ir tinkamai atlikta (įstatyme nustatyta) valstybės tarnautojo atleidimo iš užimamų
pareigų procedūra (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A662‑1966/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 24, 2013, p. 243–263). Viena iš tokių garantijų įtvirtinta Valstybės tarny‑
bos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad karjeros valstybės tarnauto‑
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jas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros
valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į
žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnau‑
tojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas <...>.
64. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakydamas dėl Valstybės tar‑
nybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto ir 43 straipsnio 1 dalies tarpusavio ry‑
šio, yra pažymėjęs, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatytos
garantijos taikytinos tuo atveju, kai naikinama karjeros valstybės tarnautojo užimama
pareigybė. Tačiau paties pareigybės panaikinimo ši teisės norma nereglamentuoja. Tai
reiškia, kad šios normos nuostatos (suformuluotos atitinkamų garantijų pavidalu) tai‑
kytinos suponuojant situaciją, kai atitinkama pareigybė yra realiai naikinama, t. y. to‑
liau neišlieka. Todėl, sprendžiant šių nuostatų taikymo klausimą, pirmiausia yra būtina
išsiaiškinti (nustatyti) atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. nustatyti, ar nai‑
kinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau arba jų realiai atsi‑
sakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga, dėl to valstybės tarnautojas gali būti atleis‑
tas iš tarnybos tuo pagrindu, kad jo pareigybė yra panaikinta (žr., pvz., 2010 m. vasario
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143‑247/2010, 2011 m. vasario 14 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A662‑674/2011, 2011 m. sausio 27 d. nutartį administraci‑
nėje byloje Nr. A756‑346/2011, 2013 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A261‑1074/2013 ir kt.). Sprendžiant Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies
taikymo klausimą, pirmenybė turi būti teikiama su pareigybės (pa)naikinimu susijusių
teisinių santykių turiniui, o ne jų formaliai išraiškai (formai), šiuo tikslu, be kita ko, iš‑
siaiškinant (nustatant) atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. būtina nustatyti,
ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau arba jų realiai
atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos
2012 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662‑1966/2012).
65. Kaip patvirtina bylos duomenys, iki pertvarkos Socialinės paramos ir sveikatos
skyriuje buvo 15 pareigybių – 8 valstybės tarnautojai (skyriaus vedėjas (A lygis, 12 kate‑
gorija), savivaldybės gydytojas (A lygis, 10 kategorija), 2 vyriausieji specialistai (A lygis, 9
kategorija), 4 vyresnieji specialistai (B lygis, 7 kategorija) ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis (I t., b. l. 95). Po pertvarkos Socialinės paramos poskyryje įsteigtos šios pa‑
reigybės: poskyrio vedėjas (A lygis, 10 kategorija), 4 vyriausieji specialistai (A lygis, 9 ka‑
tegorija), 1 vyresnysis specialistas (B lygis, 7 kategorija) ir 4 darbo organizatoriai, dirban‑
tys pagal darbo sutartis. Naujai įsteigtame Socialinės paramos poskyryje toliau darbą tęsė
E. P. (perkelta iš B lygio, 7 kategorijos į B lygio, 7 kategorijos pareigybę), A. B. (perkelta iš
A lygio 9 kategorijos į A lygio 9 kategorijos pareigybę), I. K. (perkelta iš A lygio 9 katego‑
rijos į A lygio 9 kategorijos pareigybę), o dvi vyriausiųjų specialistų (A lygis, 9 kategorija)
pareigybės Socialinės paramos poskyryje liko neužimtos. Taigi po struktūrinių pokyčių
Socialinės paramos poskyryje vietoje anksčiau buvusių 4 vyresniųjų specialistų (B lygis,
7 kategorija) ir 2 vyriausiųjų specialistų (A lygis, 9 kategorija) pareigybių buvo įsteigta
viena B lygio 7 kategorijos Socialinės paramos poskyrio vyresniojo specialisto pareigy‑
bė (I t., b. l. 42–43) bei keturios A lygio 9 kategorijos vyriausiųjų specialistų pareigybės.
Sulyginus iki struktūrinių pertvarkymų Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje buvusių
B lygio 7 kategorijos ir A lygio 9 kategorijos pareigybių aprašymus su po struktūrinių
pertvarkymų Socialinės paramos poskyryje įsteigtų B lygio 7 kategorijos ir A lygio 9 ka‑
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tegorijos pareigybių aprašymais, darytinos tokios išvados:
1) Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus A lygio 9 kategorijos vyriausiojo speci‑
alisto pareigybės aprašymas (šias pareigas ėjo A. B., kuri ir po struktūrinių pertvarkymų
tęsė tarnybą; V t., b. l. 124–126) po struktūrinių pokyčių buvo pervadintas į Socialinės
paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio vyriausiojo speci‑
alisto pareigybę (A lygis, 9 kategorija) ir papildytas keturiomis valstybės tarnautojo funk‑
cijomis, taip pat kai kuriais specialiaisiais reikalavimais (I t., b. l. 79–81);
2) Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus A lygio 9 kategorijos vyriausiojo speci‑
alisto pareigybės aprašymas (šias pareigas ėjo I. K., kuri ir po struktūrinių pertvarkymų
tęsė tarnybą; V t., b. l. 171–172) po struktūrinių pokyčių buvo pervadintas į Socialinės
paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio vyriausiojo spe‑
cialisto pareigybę (A lygis, 9 kategorija) ir papildytas viena valstybės tarnautojo funkcija
(I t., b. l. 82–85);
3) Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus B lygio 7 kategorijos vyresniojo speci‑
alisto pareigybės aprašymas (šias pareigas ėjo E. P., kuri ir po struktūrinių pertvarkymų
tęsė tarnybą; V t., b. l. 167–169) po struktūrinių pokyčių buvo pervadintas į Socialinės
paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio vyresniojo specia‑
listo pareigybę (B lygis, 7 kategorija), o visa kita iš esmės liko nepakeista (I t., b. l. 60–62);
4) Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus B lygio 7 kategorijos vyresniojo speci‑
alisto pareigybės aprašymas (šias pareigas ėjo pareiškėja L. S.; I t., b. l. 17–18) po struk‑
tūrinių pokyčių buvo pervadintas į Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus
Socialinės paramos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybę (A lygis, 9 kategorija) ir
papildytas dvejomis valstybės tarnautojo funkcijomis, taip pat kai kuriais specialiaisiais
reikalavimais (I t., b. l. 86–88);
5) Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus B lygio 7 kategorijos vyresniojo speci‑
alisto pareigybės aprašymas (šias pareigas ėjo N. L.; V t., b. l. 112–114) ir B lygio 7 kate‑
gorijos vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas (šias pareigas ėjo D. V.; V t., b. l. 164–
165) po struktūrinių pokyčių buvo sujungti ir pervadinti į Socialinės paramos ir vaiko
teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybę
(A lygis, 9 kategorija) (I t., b. l. 67–70).
66. Taigi, kaip matyti iš to, kas išdėstyta, pareiškėjos atliktų funkcijų (administruo‑
ti šalpos išmokų, laidojimo pašalpos, išmokų vaikams skyrimą ir mokėjimą) patvirtinus
naujas pareigybes nebuvo atsisakyta, jos buvo pavestos Socialinės paramos poskyrio vy‑
riausiojo specialisto pareigybei (A lygio 9 kategorija) (I t., b. l. 60–62, 86–88). Kadangi
šiai pareigybei suteiktas aukštesnis lygis ir kategorija, atsakovas neturėjo pareigos šią
pareigybę pasiūlyti užimti pareiškėjai pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio
1 dalį. Tokiu būdu pareiškėja negalėjo toliau tęsti tarnybos ir vykdyti ankstesnių savo pa‑
reigybės funkcijų.
67. Susiklosčius tokiai faktinei situacijai, yra būtina nustatyti, kas lėmė, jog nau‑
joje Administracijos struktūroje įsteigtai pareiškėjos vykdytas funkcijas perėmusiai pa‑
reigybei buvo nustatytas aukštesnis lygis ir kategorija, taip pat, ar šis aukštesnis lygis bei
kategorija buvo nustatyti pagrįstai. Tinkamam šių aplinkybių ištyrimui būtina įvertinti,
ar Administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 10‑918 patvirtintos
Socialinės paramos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės (A lygis, 9 kategorija) ap‑
rašymas (I t., b. l. 86–88) buvo priimtas laikantis reikalavimų, kuriais vadovaujantis apra‑
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šomos ir vertinamos valstybės tarnautojų pareigybės, inter alia Valstybės tarnautojų pa‑
reigybių aprašymo ir vertinimo metodikos.
68. Pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos
4 punktą, rengdamas pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, įstaigos va‑
dovas ar jo įgaliotas asmuo arba įstaigos struktūrinio padalinio vadovas analizuoja tei‑
sės aktuose nustatytus įstaigos ir (arba) įstaigos struktūrinio padalinio uždavinius ir
funkcijas. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos ir šias pareigas
einančiam valstybės tarnautojui keliami specialūs reikalavimai, nustatyti teisės aktuose,
minėtos funkcijos ir reikalavimai turi būti nurodyti rengiamame valstybės tarnautojo pa‑
reigybės aprašyme, o 16 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojų, išskyrus statutinių
valstybės tarnautojų, pareigybių lygis ir kategorija nustatoma vadovaujantis šioje meto‑
dikoje nustatytais pareigybių vertinimo kriterijais (šios metodikos 3 priedas) ir suvieno‑
dintų pareigybių sąrašu. Tos pačios metodikos 5 punkte yra išdėstyti valstybės tarnautojo
pareigybės aprašymo rengimo etapai, o 11 punkte pažymima, kad atsižvelgiant į parei‑
gybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis ir funkcijas, nustatomi specia‑
lūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti šias pareigas einantys valstybės tarnautojai. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo
ir vertinimo metodikos 4, 5 ir 11 punktų reikalavimus, yra konstatavęs, kad valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymas ir vertinimas nėra vien formalus procesas, kurio rezul‑
tatas – valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo parengimas. Valstybės ir savivaldybių
institucija ar įstaiga visais valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo rengimo etapais
analizuoja teisės aktuose nustatytus įstaigos ir (arba) įstaigos struktūrinio padalinio už‑
davinius ir funkcijas (žr., pvz., 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A822‑2735/2012).
69. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad vals‑
tybės tarnautojo pareigybės lygio ir kategorijos pakeitimas nėra vienašališkas įstaigos
vadovo sprendimas. Papildant valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą naujomis funk‑
cijomis, turi būti įvertinta pareigybės reikšmė ir jos įtaka įstaigos veiklos rezultatams, pa‑
tikrinta, ar naujų funkcijų įrašymas turi esminės reikšmės pareigybės lygiui ir kategorijai.
Taigi valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo pareigybės lygio ir kategorijos keitimas
turi būti pagrįstas struktūrinio padalinio uždaviniais ir funkcijomis, pareigybės turiniu,
savarankiškumo, atsakomybės lygiu ir kitais vertinimo kriterijais.
70. Atsakovo teigimu, pareigybės aprašymų pokyčiai Administracijoje buvo
padaryti dėl struktūrinių pertvarkymų, kurie buvo atlikti siekiant optimizuoti
Administracijoje dirbančių darbuotojų ir valstybės tarnautojų krūvį, išvengti funkcijų
dubliavimo. Atsakovas nurodė, kad po struktūros pakeitimo buvo pasirinktas toks struk‑
tūros organizavimo modelis, kuriame didesnė dalis valstybės tarnautojų pareigybių yra A
lygio 9 kategorijos, siekiant, kad valstybės tarnautojams tektų panašus darbo krūvis bei
atsakomybės lygis. Administracija struktūrą formavo, be kita ko, siekdama efektyviai įgy‑
vendinti įstaigai priskirtas funkcijas, kartu užtikrinant, kad įstaiga galėtų tinkamai atlikti
viešojo administravimo funkcijas.
71. Kaip jau nustatyta anksčiau, nagrinėjamu atveju matyti, kad pareiškėjos eitos
pareigybės funkcijos yra tapačios Socialinės paramos poskyrio vyriausiojo specialisto pa‑
reigybei numatytoms funkcijoms (A lygis, 9 kategorija), joms taip pat numatyta ta pati
veiklos sritis. Iš atsakovo atlikto pareigybių poreikio vertinimo matyti, kad pareiškėjos at‑
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liktos funkcijos tiek, kiek jos buvo susijusios su pareiškėjos pareigybės paskirtimi priimti,
registruoti prašymus dėl šalpos išmokų, laidojimo pašalpos, transporto išlaidų tikslinių
kompensacijų skyrimo, ankstesnėje Administracijos struktūroje nebuvo dubliuojamos
(III t., b. l. 80–83) ir į naująją Administracijos Socialinės paramos poskyrio struktū‑
rą buvo perkeltos visa apimtimi. Tai rodo, jog šios funkcijos yra esminės ir reikšmingos
Administracijos veiklai. Tačiau naujos A lygio 9 kategorijos vyriausiojo specialisto parei‑
gybės aprašyme numatytos iš esmės dvi papildomos funkcijos – organizuoti viešuosius
pirkimus, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, rengti viešųjų pirkimų dokumen‑
tus ir sutarčių projektus Poskyrio kompetencijos klausimais ir kontroliuoti jų vykdymą
(7.19 p.); atlikti poskyrio vyresniojo specialisto funkcijas jų atostogų, komandiruočių, li‑
gos ir kitais atvejais, kai poskyrio vyresnysis specialistas negali eiti pareigų (7.20 p.), taip
pat numatytas atskaitingumas poskyrio vedėjui (I t., b. l. 60–62, 86–88). Nustačius, jog
keičiant valstybės tarnautojo pareigybę ji buvo papildyta minėtomis funkcijomis, kaip jau
minėta, būtina išsiaiškinti, ar šių naujų funkcijų įrašymas turi esminės reikšmės pareigy‑
bės lygiui ir kategorijai.
72. Išplėstinė teisėjų kolegija dėl naujai įsteigtai A lygio 9 kategorijos vyriausiojo
specialisto pareigybei numatytos papildomos funkcijos, susijusios su poskyrio vyresniojo
specialisto pavadavimu, pažymi, kad šiai naujai įsteigtai A lygio 9 kategorijos vyriausiojo
specialisto pareigybei pavestos iš esmės panašios funkcijos, kaip ir naujai įsteigtai vyres‑
niojo specialisto (B lygis, 7 kategorija) pareigybei. Tokias panašias funkcijas vykdančio
valstybės tarnautojo, kurio pareigybei suteiktas žemesnis lygis ir kategorija, pavadavimas
šiuo atveju nevertintina kaip aplinkybė, suteikianti pagrindą nustatyti pareigybei aukš‑
tesnį lygį ir kategoriją. Pastebėtina, jog ir pagal pareiškėjos pareigybės aprašymą (B lygis,
7 kategorija) jai galėjo būti pavedami nenuolatinio pobūdžio pavedimai tam, kad būtų
pasiekti įstaigos strateginiai tikslai (7.19 p., I t., b. l. 17–18). Antra nauja pareigybės ap‑
rašymo funkcija, įrašyta į Socialinės paramos poskyrio A lygio 9 kategorijos vyriausio‑
jo specialisto pareigybės aprašymą, yra susijusi su viešųjų pirkimų organizavimu. Tačiau
šios papildomos funkcijos įrašymo, sistemiškai įvertinus pareiškėjos pareigybės aprašy‑
mo pokyčius, taip pat nėra pagrindo vertinti kaip esminio ir lemiančio aukštesnio lygio
ir kategorijos pareigybei nustatymą. Pastebėtina, jog atsakovas nenurodė, kaip ši su vie‑
šaisiais pirkimais susijusi funkcija atitinka Socialinės paramos poskyrio uždavinius ir jam
įgyvendinti numatytas funkcijas bei kodėl ši funkcija apskritai priskirta šiai pareigybei.
Pareiškėja nurodė, kad pagrindines viešųjų pirkimų procedūras vykdo Administracijos
Investicijų skyrius, tačiau atsakovas šiuo aspektu nepateikė detalesnių paaiškinimų. Taip
pat atsakovas, struktūrinius pokyčius motyvuodamas siekiu valstybės tarnautojams pa‑
skirstyti panašų darbo krūvį bei atsakomybės lygį, bylos nagrinėjimo metu nepateikė ar‑
gumentų, jog viešųjų pirkimų organizavimo funkcija reikšmingai padidina valstybės tar‑
nautojo, einančio šias pareigas, krūvį ir atsakomybę.
73. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad iš bylos
duomenų šiuo atveju negalima spręsti, jog atsakovas, keisdamas pareiškėjos pareigybės
aprašymą, analizavo teisės aktuose nustatytus Administracijos struktūrinio padalinio
(Socialinės paramos poskyrio) uždavinius ir funkcijas ar pagrindė pareiškėjos pareigybės
aprašymo pakeitimą, nustatant aukštesnį pareigybės lygį ir kategoriją, struktūrinio pada‑
linio uždaviniais ir funkcijomis, pareigybės turiniu, savarankiškumo, atsakomybės lygiu
ar kitais vertinimo kriterijais. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju naujai
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įsteigtai pareigybei numatytos papildomos dvi funkcijos nesudaro pagrindo daryti išva‑
dą, kad tokiu būdu šią pareigybę užimančiam valstybės tarnautojui numatomas didesnis
darbo krūvis ar atsakomybė, sudarantys pagrindą numatyti šiai pareigybei aukštesnį lygį
ir kategoriją. Kiti pareigybės aprašymo pakeitimai, tokie kaip skyriaus pavadinimo pakei‑
timas ar numatytas atskaitingumas poskyrio vedėjui, taip pat nevertintini kaip esminiai.
74. Išplėstinė teisėjų kolegija akcentuoja, kad nagrinėjamu atveju yra svarbios ir
kitos su pareiškėjos pareigybės panaikinimu susijusios aplinkybės, kurios turi būti ver‑
tinamos kompleksiškai. Visų pirma, naują Administracijos struktūroje patvirtintą vyres‑
niojo specialisto pareigybę (B lygis, 7 kategorija) užimančiam valstybės tarnautojui, kurio
veiklos sritis – administruoti socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, piniginės
socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teiki‑
mą, pareigybės aprašyme (I t., b. l. 60–62) numatytas iš esmės toks pat funkcijų pobūdis,
kaip ir naujai įsteigtai vyriausiojo specialisto pareigybei (A lygis, 9 kategorija) dėl šalpos
išmokų, laidojimo pašalpos, išmokų vaikams teikimo (ankstesnės pareiškėjos funkci‑
jos). Matyti, jog skiriasi tik administruojamos paramos ir išmokų pobūdis. Iš to galima
spręsti, jog atsakovas, keisdamas pareigybių aprašymus, nebuvo nuoseklus. Visų antra,
2016 m. kovo 31 d. Administracijos direktorius su G. O. sudarė darbo sutartį Nr. 957
Administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos
poskyrio vyresniojo specialisto pareigoms (II t., b. l. 181–182). Šių pareigų pareigybės
aprašymo funkcijos iš esmės analogiškos pareiškėjos eitos pareigybės funkcijoms. Taigi
Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį atitinkantys valstybės tarnautojų profesi‑
nės veiklos santykiai (viešojo administravimo funkcijos) buvo pavesti vykdyti pagal dar‑
bo sutartį, kas nesiderina su šiame procesiniame sprendime išplėstinės teisėjų kolegijos
pateiktu išaiškinimu. Atsakovas teigia, kad nuo 2015 m. gruodžio 11 d. iki 2016 m. kovo
31 d. pareiškėjos vykdytas funkcijas atliko kiti skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai,
tačiau atsižvelgiant į išaugusį darbo krūvį, išaugusį paslaugų poreikį ir siekiant operaty‑
viai išspręsti susidariusią padėtį, buvo priimtas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį,
atlikti pareiškėjos vykdytas funkcijas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinky‑
bės patvirtina, kad pareiškėjos atliktos pareigybės funkcijos buvo esminės ir reikalingos
tinkamam Administracijos veiklos užtikrinimui.
75. Be to, iš atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų matyti, jog
2016 m. birželio 14 d. Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriuje nurodytos to‑
kios pareigybės: skyriaus vedėjas (A lygis, 14 kategorija), Socialinės paramos poskyryje –
poskyrio vedėjas (A lygis, 10 kategorija), 2 vyriausieji specialistai (A lygis, 9 kategorija),
2 vyresnieji specialistai (A lygis, 9 kategorija ir 1 pagal darbo sutartį), taip pat 4 darbo
organizatoriai, dirbantys pagal darbo sutartis (V t., b. l. 77). Taigi matyti, kad Socialinės
paramos poskyryje ginčo nagrinėjimo laikotarpiu apskritai neliko B lygio 7 kategorijos
vyresniojo specialisto pareigybės. Tai rodo, jog Administracija yra linkusi gana dažnai
keisti pareigybes ir jų aprašymus.
76. Tad konstatavus, jog naujai įsteigtai Socialinės paramos poskyrio vyriausiojo
specialisto pareigybei (A lygis, 9 kategorija), kurios pareigybės aprašymo funkcijos iš es‑
mės tapačios pareiškėjos eitos pareigybės funkcijoms, nepagrįstai numatytas aukštesnis ly‑
gis ir kategorija, taip pat kompleksiškai įvertinus kitas anksčiau išdėstytas aplinkybes, nėra
pagrindo pripažinti, kad atlikus Administracijos struktūrinius pertvarkymus buvo realiai
panaikinta Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė, ku‑
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rią užėmė pareiškėja, ir įsteigta nauja pareigybė. Bylos faktinių aplinkybių visuma sudaro
pagrindą pareiškėjos pareigybės panaikinimą vertinti kaip fiktyvų. Nustačius tai, jog aukš‑
tesnis pareigybės lygis ir kategorija šiuo atveju naujai įsteigtai Socialinės paramos posky‑
rio vyriausiojo specialisto pareigybei (A lygis, 9 kategorija), kurios pareigybės aprašymo
funkcijos iš esmės tapačios pareiškėjos, buvo suteikta nepagrįstai, taip pat tai, jog tokių pat
funkcijų vykdymui anksčiau buvo numatytas žemesnis išsilavinimo reikalavimas, naujoms
pareigoms numatytas ne žemesnio kaip aukštojo universitetinio ar jam prilyginto socialinių
mokslų studijų srities viešojo administravimo arba socialinio darbo studijų krypties išsi‑
lavinimo reikalavimas taip pat negali būti vertinamas kaip pagrįstas. Išplėstinė teisėjų ko‑
legija papildomai pažymi, kad dirbtinai nustatytos sąlygos neturėtų paneigti asmens teisės
likti tarnyboje, o struktūriniai pertvarkymai neturėtų būti naudojami kaip pagrindas atleisti
valstybės tarnautojus. Tik toks vertinimas gali užtikrinti veiksmingą, o ne formalų, teisės
aktuose valstybės tarnautojams numatytų garantijų įgyvendinimą.
77. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas ne‑
pagrįstai atmetė pareiškėjos argumentus, kad jos eitos pareigybės funkcijos ir paskirtis
išliko ir realiai pareigybė nebuvo panaikinta.
78. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos atleidimą pripažino neteisėtu dėl to,
kad atsakovas, vykdydamas pareiškėjos atleidimo iš valstybės tarnybos procedūras, iš es‑
mės paneigė jai įstatymų garantuotą teisę būti paskirtai į kitas karjeros valstybės tarnau‑
tojų pareigas (Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 1 d.).
79. Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš
valstybės tarnybos, panaikinus jo pareigybę struktūrinių pertvarkymų pagrindu, teisė‑
tumo prioritetiniai klausimai paprastai yra susiję su pareigybės panaikinimo realumu, o
tyrimas dėl kitų valstybės tarnautojo atleidimo procedūros aspektų, tokių kaip siūlymas
užimti kitas pareigas, turėtų būti atliekamas po to. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuo‑
ja, kad nuosekliai tikrinant pareiškėjos atleidimo iš valstybės tarnybos pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą procedūrą nustatyta, jog pareiškėjos
teisės buvo pažeistos fiktyviai panaikinant jos pareigybę, ir šis pagrindas yra pakanka‑
mas šiuo atveju Administracijos direktoriaus Įsakymą pripažinti neteisėtu, todėl tolesnis
pareiškėjos atleidimo iš valstybės tarnybos procedūros tyrimas nėra būtinas, įskaitant ir
aplinkybių, susijusių su pareiškėjos teise būti paskirtai į kitas karjeros valstybės tarnau‑
tojų pareigas ir jos pirmumu likti darbe, vertinimą. Išplėstinė teisėjų kolegija nutaria,
kad atsižvelgus į šiame procesiniame sprendime padarytas išvadas ir nustatytas faktines
aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamoji dalis keistina, kons‑
tatuojant, jog Įsakymas, kuriuo pareiškėja atleista iš pareigų, pripažintinas neteisėtu dėl
fiktyvaus pareiškėjos užimtos Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
vyresniojo specialisto (B lygis, 7 kategorija) pareigybės panaikinimo. Toks pirmosios ins‑
tancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies pakeitimas nevertintinas kaip atsa‑
kovo padėties pabloginimas, kadangi, pirmosios instancijos teismui sprendimą iš esmės
priėmus pareiškėjos naudai, tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuoja‑
mosios dalies pakeitimu galutinis bylos rezultatas nėra pakeičiamas ir jokių papildomų
pareigų atsakovui nėra sukuriama.
80. Konstatavus, jog Administracijos direktoriaus Įsakymas, kuriuo pareiškėja at‑
leista iš pareigų, negali būti laikomas tesėtu ir pagrįstu, toliau pasisakytina dėl neteisėto
pareiškėjos atleidimo iš valstybės tarnybos padarinių.
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VII.
81. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs pareiškėjos atleidimą neteisėtu ir
panaikinęs Įsakymą, grąžino pareiškėją į Administracijos Socialinės paramos ir sveika‑
tos skyriaus vyresniojo specialisto (B lygis, 7 kategorija) arba lygiavertes valstybės tar‑
nautojo pareigas, vadovaudamasis Darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalimi, ir įpareigojo
Administraciją išmokėti pareiškėjai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pra‑
vaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
82. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi grąžinti
pareiškėją į Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniojo specialisto (B lygis, 7 ka‑
tegorija) arba lygiavertes valstybės tarnautojo pareigas ir nurodo, jog tokio struktūrinio
padalinio apskritai nėra. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ar
pareiškėja atitinka pareigybėms Administracijoje keliamus reikalavimus.
83. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad 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.), t. y. Valstybės tarnybos įstatyme yra expressis verbis
(aiškiais žodžiais; tiesiogiai) įtvirtintas subsidiarus kitų teisės aktų taikymas. Atsižvelgiant
į tai, kad Valstybės tarnybos įstatyme nėra numatytos teisinės pasekmės, kai valstybės
tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas neteisėtu, sistemiškai su Valstybės tarny‑
bos įstatymo normomis taikytinos Darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios netei‑
sėto atleidimo iš darbo pasekmes (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 ir kt.).
84. 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 kito‑
je darbovietėje. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, jog jeigu teismas nustato, kad dar‑
buotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organi‑
zacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos
dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia
darbuotojui šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vi‑
dutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teis‑
mo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu
darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis
yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.
85. Kai teismas, nagrinėdamas bylą dėl atleidimo iš darbo (tarnybos) pripažinimo
neteisėtu, nustato, jog darbuotojo (tarnautojo) atleidimas iš darbo (tarnybos) neteisėtas,
tai kiekvienu atveju privalo išspręsti neteisėto atleidimo iš darbo padarinių klausimą, at‑
sižvelgiant į tai, kuris iš Darbo kodekso 300 straipsnio 3 ir 4 dalyje numatytų darbuo‑
tojo (tarnautojo) teisių gynimo būdų konkrečiu atveju taikomas, privalo priteisti jam
įstatymo nurodytas išmokas, nepaisant to, yra pareikštas toks prašymas ar ne (žr., pvz.,
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartį administracinė‑
je byloje Nr. A520‑3147/2012). Teismai, parinkdami vieną iš šių alternatyvių darbuotojo
(tarnautojo) teisių gynimo būdų, turi savo pasirinkimą argumentuotai pagrįsti ir siekti,
kad priimtu sprendimu būtų užtikrinta darbuotojų (tarnautojų) teisių apsauga ir įvykdy‑
tas socialinis teisingumas, šie teisių gynimo būdai yra skirti pirmiausia darbuotojų (tar‑
nautojų) interesams ginti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.
vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261‑329/2013, 2016 m. gruodžio 5 d. nu‑
tartį administracinėje byloje Nr. A‑4600‑520/2016). Be to, Darbo kodekso 300 straipsnio
3 dalies nuostata įtvirtina darbuotojo (nagrinėjamu atveju – valstybės tarnautojo) pažeis‑
tų teisių gynimo būdą, skirtą kompensuoti darbuotojui kylančius neigiamus padarinius
dėl jo neteisėto atleidimo iš darbo. Tokia kompensacija atlieka socialinę funkciją, saugo
darbuotojus (įskaitant ir valstybės tarnautojus) nuo pajamų netekimo ir veikia preven‑
ciškai darbdavius (nagrinėjamu atveju – viešojo administravimo institucijų vadovus),
kad jie neteisėtai neatleidinėtų darbuotojų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. liepos 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552‑2748/2012, 2013 m.
gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261‑1074/2013).
86. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde nurodė reikalavimą grąžinti ją į tarny‑
bą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Pažymėtina,
jog Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, kuriame pareigas ėjo pareiškėja,
Administracijos struktūroje nėra, dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai nuro‑
dė, kad pareiškėja grąžintina į eitas arba lygiavertes pareigas (lygiavertes B kategorijos,
7 lygio karjeros valstybės tarnautojo pareigas). Tokiu sprendimu nesuvaržoma atsakovo
diskrecija spręsti klausimus, susijusius su įstaigos (institucijos) organizacine struktū‑
ra. Toks vertinimas atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (žr.,
pvz., 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662‑1966/2012, 2013 m.
sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520‑3147/2012). Išplėstinė teisėjų kolegi‑
ja, kaip ir pirmosios instancijos teismas, nenustatė aplinkybių, kad pareiškėja į pirmes‑
nį darbą negali būti grąžinama dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių
priežasčių arba dėl to, kad jai gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti (Darbo ko‑
dekso 300 str. 4 d.). Be to, kaip matyti iš Administracijos pateikto Administracijos direk‑
toriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 10‑437 patvirtinto Valstybės tarnautojų ir dar‑
buotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo (V t., b. l. 74–81), Socialinės
paramos poskyryje užimtos 8 pareigybės, nors po pertvarkos Socialinės paramos posky‑
ryje įsteigta 10 pareigybių. Taip pat pastebėtina, jog Taryba 2016 m. birželio 30 d. spren‑
dimu Nr. 1‑214 pakeitė savo struktūrą, numatydama Vaikų teisių apsaugos skyrių ir
Socialinės paramos skyrių.
87. Pirmosios instancijos teismas, kaip minėta, pareiškėjai priteisė vidutinį darbo
užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo pareiškėjos atleidimo iš tarnybos iki
teismo sprendimo įvykdymo dienos. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, pri‑
teisdamas pagal Darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalį vidutinį darbo užmokestį už visą
priverstinės pravaikštos laiką, turi iš šios sumos išskaityti darbuotojo (tarnautojo) gau‑
tą išeitinę išmoką (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo
26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756‑3178/2011, 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutar‑
tį administracinėje byloje Nr. A‑4135‑662/2016). Pastebėtina, jog atleidžiant pareiškėją,
jai buvo išmokėta trijų mėnesių iki pareigybės panaikinimo jos gauto vidutinio darbo
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užmokesčio išeitinė išmoka Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio nustatyta tvarka
(1 287,81 Eur + 853,44 Eur = 2 141,25 Eur (V t., b. l. 51–52). Todėl šioje dalyje pirmo‑
sios instancijos teismo sprendimas keistinas, sumažinant priteistą išmokos už priversti‑
nę pravaikštą sumą išmokėtos išeitinės išmokos dydžiu. Pareiškėjai priteistinas vidutinis
darbo užmokestis už priverstinę pravaikštą nuo pareiškėjos atleidimo iš tarnybos dienos
(2015 m. gruodžio 11 d.) iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2017 m. vasario
7 d.) imtinai. Iš Administracijos pažymos apie vidutinį darbo užmokestį matyti, kad vi‑
dutinis pareiškėjos darbo užmokestis už vieną darbo dieną buvo 33,89 Eur, o už vieną
mėnesį – 711,69 Eur (I t., b. l. 117). Taigi pareiškėjai priteistina suma už 1 metus 1 mėnesį
ir 19 darbo dienų sudaro 7 754,63 Eur: 711,69 Eur x 13 mėn. + 33,89 Eur x 19 d. d. –
2 141,25 Eur. Be to, pareiškėjai iš atsakovo priteistinas vidutinis darbo užmokestis po
33,89 Eur už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną iki šio procesinio sprendimo
įvykdymo dienos, pradedant skaičiuoti šį terminą kitą dieną nuo šios nutarties įsiteisėji‑
mo dienos.
88. Byloje nėra duomenų, jog pareiškėja būtų įsidarbinusi kitoje darbovietėje
(IV t., b. l. 138), dėl to nėra pagrindo mažinti priteistiną vidutinį darbo užmokestį už pri‑
verstinės pravaikštos laiką.
VIII.
89. Atsakovas apeliaciniame skunde prašė priteisti iš pareiškėjos visas atsakovo
byloje patirtas teismo išlaidas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje spren‑
dimas priimtas pareiškėjos naudai, o nežymus pirmosios instancijos teismo sprendimo
pakeitimas šiuo atveju nesuponuoja, jog atsakovui turėtų būti priteisiamas teismo išlaidų
atlyginimas, dėl to šis jo prašymas netenkintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo
44 str. 1 d.).
90. Pareiškėja pateikė prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame
detalizuota, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą (IV t., b. l. 1–15) parengimą pareiškė‑
ja patyrė 300 Eur išlaidų, už 2016 m. rugpjūčio 29 d. paaiškinimų ir papildomų įrody‑
mų teikimą po bylos nagrinėjimo atnaujinimo (IV t., b. l. 134–136) – 150 Eur išlaidų,
už 2016 m. rugsėjo 13 d. paaiškinimų ir papildomų įrodymų teikimą (taip pat ir gautų
pasikreipus į Valstybės tarnybos departamentą) po atsakovo 2016 m. rugsėjo 9 d. paaiš‑
kinimų (V t., b. l. 61–65) – 150 Eur, už 2017 m. sausio 18 d. papildomų paaiškinimų,
atsikertant į atsakovo 2016 m. lapkričio 14 d. pateiktus papildomus paaiškinimus ir įro‑
dymus, – 100 Eur, už 2017 m. sausio 18 d. atstovavimą teisme – 50 Eur, iš viso – 750 Eur
išlaidų.
91. Teismo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įsta‑
tymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII‑1029 redakcija) 44 straipsnis, Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnis ir Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R‑85 patvirtintos Rekomendacijos dėl ci‑
vilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę
pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R‑77 išdėsty‑
tos nauja redakcija) (toliau – ir Rekomendacijos). 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, o 44 straipsnio 6 dalis numato, kad pro‑
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ceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstova‑
vimo išlaidas.
92. Pareiškėjai atstovavo advokatė Gitana Gudaitė, kurios įgaliojimus patvirtina
2016 m. sausio 4 d. atstovavimo sutartis (I t, b. l. 24). Patirtas teismo išlaidas (750 Eur)
pareiškėja pagrindė 2016 m. birželio 22 d. lėšų pavedimo nurodymu Nr. 894, kurio pa‑
skirtis – honoraras už teisines paslaugas, rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, (IV t.,
b. l. 98) ir 2017 m. sausio 18 d. pinigų priėmimo kvitu (serija LAT, Nr. 880014).
93. Rekomendacijų 7 punkte numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokes‑
čio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskai‑
čiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos de‑
partamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimą
į apeliacinį skundą taikytinas 1,3 koeficientas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą paruoš‑
tas 2016 m. birželio 22 d., taigi už jį priteistina maksimali suma yra 983,97 Eur (1,3 x
756,9 Eur), o pareiškėja patyrė 300 Eur išlaidas.
94. Pagal Rekomendacijų 8.16 punktą, už kitą dokumentą, kuriame pareikštas pra‑
šymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai taikytinas 0,4 koeficientas. Už 2016 m.
rugpjūčio 29 d. paaiškinimų teikimą (IV t., b. l. 134–136) maksimali priteisina suma yra
299,20 Eur (0,4 x 748 Eur), o pareiškėja prašo priteisti 150 Eur. Už 2016 m. rugsėjo 13 d.
paaiškinimų teikimą (V t., b. l. 61–65) maksimali priteisina suma taip pat yra 299,20 Eur
(0,4 x 748 Eur), o pareiškėja patyrė 150 Eur išlaidų. Už 2017 m. sausio 18 d. papildomų
paaiškinimų teikimą maksimali priteisina suma yra 317,32 Eur (0,4 x 793,3 Eur), o pa‑
reiškėja patyrė 100 Eur išlaidas.
95. Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikia‑
mas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte
nurodytus maksimalius dydžius ir į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiš‑
kumą; specialių žinių reikalingumą; ankstesnį dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į
kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumos dydį; teisinių
paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas
svarbias aplinkybes. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi (IV t., b. l. 122–129) Administracija
ir pareiškėja buvo įpareigoti pateikti nurodytą informaciją ir įrodymus. Vadovaudamasi
minėta nutartimi, pareiškėja pateikė 2016 m. rugpjūčio 29 d. paaiškinimą (IV t.,
b. l. 134–136). Tačiau 2016 m. rugsėjo 13 d. paaiškinimą (V t., b. l. 61–65), reaguodama
į atsakovo pateiktus paaiškinimus, pareiškėja pateikė savo iniciatyva, todėl atsižvelgus į
Rekomendacijų 2 punktą, taip pat kompleksišką teisinių paslaugų pobūdį, vertintina, jog
už pastarųjų paaiškinimų parengimą teismo išlaidos (150 Eur) pareiškėjai neatlygintinos.
Atsižvelgus į tai, taip pat įvertinus kitus pareiškėjos atstovės pateiktus procesinius doku‑
mentus, jų turinį ir juose išdėstytus argumentus, tai, jog nagrinėjamas ginčas buvo susi‑
jęs su didele faktinių aplinkybių gausa ir didele teisiškai reikšmingų aplinkybių apimtimi,
tai, jog pareiškėjos patirtos teismo išlaidos neviršija maksimalių pagal Rekomendacijas
priteistinų sumų, spręstina, jog pareiškėjai priteistina jos prašoma už atsiliepimo į ape‑
liacinį skundą (300 Eur) ir dviejų rašytinių paaiškinimų (250 Eur) parengimą patirtų
išlaidų suma.
96. Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavi‑
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mo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo dery‑
bose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų
sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą nurodytas
0,1 koeficientas. Rekomendacijų 9 punkte nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko
suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinamas: iki 30 mi‑
nučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme posėdis vyko 2017 m. sausio 18 d., jis truko nuo 10.12 val. iki
11.37 val., t. y. 1 val. 25 min. Už vieną atstovavimo valandą teisme pagal Rekomendacijų
8.19 punktą priteistina 79,33 Eur (0,1 x 793,3 Eur). Pareiškėja prašo priteisti 50 Eur.
Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą už vienos valandos
atstovavimą teisme, pareiškėjai priteistina jos prašoma 50 Eur suma.
97. Įvertinus tai, kas išdėstyta, pareiškėjai priteistina 600 Eur (300 Eur + 250 Eur
+ 50 Eur) teismo išlaidų atlyginimo suma iš atsakovo Administracijos (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 44 str. 1–2 d., 6 d.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
45 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 1 ir 3 dalimis, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti
iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendimo rezo‑
liucinės dalies trečią pastraipą pakeisti ir išdėstyti ją taip:
„Priteisti pareiškėjai L. S. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos
7 754,63 Eur (septynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt keturis eurus šešiasde‑
šimt tris euro centus) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo
atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir po 33,89 Eur (trisdešimt
tris eurus aštuoniasdešimt devynis euro centus) vidutinio darbo užmokesčio už kiekvie‑
ną priverstinės pravaikštos darbo dieną nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki teismo
sprendimo įvykdymo dienos“.
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendi‑
mo dalį palikti nepakeistą.
Priteisti pareiškėjai L. S. 600 Eur (šešis šimtus eurų) teismo išlaidų, patir‑
tų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės
administracijos.
Nutartis neskundžiama.
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3.4.2. Dėl nepriekaištingos reputacijos sampratos priimant į valstybės tarnautojo
pareigas
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktą, į valstybės tar‑
nautojo pareigas negali būti priimtas asmuo, jeigu iš Korupcijos prevencijos įstatymo
nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos <...> valstybės tarnautoją į pareigas
priimantis asmuo padaro išvadą, kad asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos rei‑
kalavimų. Šios teisės normos taikymo požiūriu asmens nepriėmimas į valstybės tarnybos
pareigas yra galimas tik tuo atveju, kai joje nurodytais būdais gauta informacija apie
užimti tam tikras valstybės tarnautojo pareigas pretenduojantį asmenį leidžia daryti išva‑
dą, kad šis asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.
Asmens nepriekaištingos reputacijos samprata yra pateikta specialiojoje Valstybės
tarnybos įstatymo normoje – 31 straipsnyje. Šioje teisės normoje yra pateiktas baigti‑
nis atvejų, kai asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, sąrašas, ku‑
ris negali būti plečiamas ar plečiamai interpretuojamas, nes priešingu atveju būtų
pažeisti Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti ir viešojo administravimo
subjektams privalomi paisyti pagrindiniai valstybės tarnybos įstatymo viršenybės ir
teisėtumo principai.
Specialiųjų tyrimų tarnybos surinktoje ir į pareigas asmenį skiriančiam ar pasky‑
rusiam subjektui pateiktoje informacijoje apie šį asmenį (Korupcijos prevencijos įstaty‑
mo 9 str. 2 d.) gali būti ir informacija, kuri yra reikšminga asmens pripažinimui neturinčiu
nepriekaištingos reputacijos (Valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 1 d.). Tačiau asmuo gali
būti pripažintas neturinčiu nepriekaištingos reputacijos tik tuo atveju, jeigu apie jį gauta
informacija atitinka nors vieną iš Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje ap‑
tartą punktą. Tai reiškia, kad kiti asmens, pretenduojančio užimti tam tikras valstybines
pareigas, asmeninių savybių vertinimai (patikimumas, lojalumas ir pan.) Valstybės tarny‑
bos įstatymo taikymo prasme negali būti suprantami kaip atskiri ir savarankiški asmens
(jo turimų savybių) vertinimo kriterijai, o turi būti aiškinami tik šio įstatymo naudojamos
sampratos „nepriekaištinga reputacija“ kontekste, t. y. visi kiti hipotetiškai galimi asmens
vertinimai neturi išeiti iš šios sampratos įstatymo nustatyto apibūdinimo ribų.
Administracinė byla Nr. A‑675‑143/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑04629‑2015‑2
Procesinio sprendimo kategorija 21.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. balandžio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos
pirmininkė),
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teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo J. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teis‑
mo 2016 m. vasario 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. L. skun‑
dą atsakovui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, tretiesiems
suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Jaunimo
reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įsakymo panai‑
kinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas J. L. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) kreipėsi su skundu
(I t., b. l. 1–12) į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ir Socialinės ap‑
saugos ir darbo ministras) 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. P1‑70 „Dėl sprendimo
nepriimti J. L. į konkurso būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas“ (toliau – ir Įsakymas) ir įpareigoti
atsakovą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau – ir atsa‑
kovas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) iš naujo svarstyti klausimą dėl jo priėmi‑
mo į konkurso būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – ir Jaunimo reikalų departamentas) direktoriaus pareigas.
Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. liepos 22 d. buvo pripažintas laimėjusiu
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. balandžio 30 d. skelbtą viešą konkur‑
są Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pareigoms eiti, tačiau skundžiamu įsaky‑
mu nuspręsta nepriimti jo į konkurso būdu laimėtas pareigas. Įsakymas buvo priimtas
vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 dalimi, įvertinus Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir Specialiųjų tyrimų tarnyba) 2015 m.
rugpjūčio 12 d. ir 2015 m. rugpjūčio 14 d. raštus bei papildomai pateiktą informaciją.
Paminėtų raštų neįslaptintoje dalyje nebuvo jokios neigiamos informacijos, dėl kurios jis
negalėtų būti paskirtas į Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pareigas. Su įslaptin‑
ta raštuose pateikta informacija jam nebuvo leista susipažinti. Pareiškėjas tvirtino, kad jis
atitinka nepriekaištingai reputacijai keliamus reikalavimus, nustatytus Valstybės tarnybos
įstatymo 31 straipsnyje, ir nėra jokių kitų Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 da‑
lyje įtvirtintų pagrindų nepriimti jo į Jaunimo reikalų departamento direktoriaus parei‑
gas. Įsakyme nėra nurodytas konkretus Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintas pagrin‑
das, kuriuo remiantis atsisakyta priimti jį į konkurso būdu laimėtas pareigas. Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.
A1‑240 patvirtintame Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus pareigybės aprašyme (toliau – ir Pareigybės aprašymas) nėra
nustatyto specialaus reikalavimo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus
išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptin‑
ta informacija, taigi Įsakymas nebuvo grindžiamas Valstybės tarnybos įstatymo 9 straips‑
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nio 6 dalimi. Pareiškėjo nuomone, Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 dalyje
nėra įtvirtintas pagrindas, kuriuo remiantis gali būti priimtas sprendimas neskirti kon‑
kursą laimėjusio asmens į pareigas, todėl Įsakymas buvo priimtas nesant įstatyme nusta‑
tyto pagrindo. Pažymėjo, jog Įsakymas buvo priimtas remiantis įslaptinta informacija,
su kuria jis nebuvo supažindintas. Jis nėra teistas, dėl jo nėra vykdomas joks ikiteismi‑
nis tyrimas, jis taip pat nerengia jokios nusikalstamos veikos, nėra padaręs jokios kitos
veikos, nurodytos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje. Vilniaus miesto
savivaldybės administracijoje jis eina Jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pareigas, kurioms
taikytini iš esmės tokie patys reikalavimai, kaip ir Jaunimo reikalų departamento direk‑
toriaus pareigybei, todėl nesuprantama, kodėl jis negali eiti pastarųjų pareigų. Teigė, kad
atitinka visus konkurso pareigybei keliamus reikalavimus: turi daugelio metų patirtį dar‑
bo su jaunimu bei jaunimo politikos srityse, 2014 m. Lietuvos jaunimo organizacijų ta‑
rybos buvo pripažintas labiausiai nusipelniusiu jaunimui žmogumi. Jo darbas jaunimo
politikos srityje buvo teigiamai įvertintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos,
Jaunimo reikalų departamento, Vilniaus miesto jaunimo organizacijų. Pareiškėjo ma‑
nymu, Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakovui pateikta informacija yra mažų mažiausiai
mažareikšmiai ir atsitiktiniai faktai ar aplinkybės, negalintys būti pagrindu neskirti jo į
konkurso būdu laimėtas pareigas. Atkreipė dėmesį, kad iki Įsakymo pasirašymo viešoje
erdvėje buvo pasirodę spekuliatyvūs straipsniai apie jo kandidatūrą, tačiau juose nebuvo
jokių faktų, dėl kurių negalėtų eiti laimėtų pareigų.
Atsakovas atsiliepime į skundą (I t., b. l. 40–47) prašė atmesti skundą kaip
nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad 2015 m. balandžio 30 d. paskelbė viešą konkursą Jaunimo
reikalų departamento direktoriaus pareigoms eiti, kurį laimėjo pareiškėjas. Socialinės ap‑
saugos ir darbo ministras su 2015 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (2.28‑7) SD‑4926 kreipėsi
į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir paprašė pateikti informaciją apie pareiškėją. Specialiųjų
tyrimų tarnyba 2015 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. 4‑01‑5833 nurodė, kad Policijos depar‑
tamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informavo, jog apie pre‑
vencinio poveikio priemonių taikymą asmeniui pagal Organizuoto nusikalstamumo už‑
kardymo įstatymą informacijos neturi. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Personalo departamento Vidaus reika‑
lų pareigūnų registre, Administracinių teisės pažeidimų registre ir Eismo įvykių infor‑
macinėje sistemoje, 2015 m. rugpjūčio 3 d. duomenimis, informacijos apie pareiškėją ir
jam skirtas galiojančias administracines nuobaudas nėra. Valstybinė mokesčių inspekci‑
ja prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pareiškėją neigiamai
charakterizuojančios informacijos neturi. Specialiųjų tyrimų tarnyba 2015 m. rugpjūčio
14 d. raštu Nr. 4‑01‑5896 informavo atsakovą, kad 2015 m. rugpjūčio 13 d. gavo papildo‑
mos informacijos apie pareiškėją, tačiau dėl jos pagrįstumo institucijai kilo abejonių, to‑
dėl buvo pradėtas gautos informacijos patikrinimas. Specialiųjų tyrimų tarnyba 2015 m.
rugpjūčio 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrui pateikė įslaptintą informaciją apie
papildomai gautos informacijos patikrinimo rezultatus. Vadovaudamasis Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 dalimi ir įvertinęs visą Specialiųjų tyrimų tarnybos
pateiktą informaciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministras priėmė Įsakymą, kuriame
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nusprendė nepriimti pareiškėjo į konkurso būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamen‑
to direktoriaus pareigas. Pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašytinai supažin‑
dintas su Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta neįslaptinta informacija apie jį ir Įsakymu.
Tvirtino, kad Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis
bei nuodugniai išanalizavus visą pareiškėjo pateiktą ir iš kompetentingų valstybės ins‑
titucijų gautą informaciją. Pažymėjo, kad asmens tinkamumas eiti valstybės tarnautojo
pareigas neatsiejamai susijęs su jo patikimumu valstybės tarnyboje. Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija padarė išvadą, kad pareiškėjas neatitinka valstybės tarnautojui kelia‑
mų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, todėl negalėjo jo skirti eiti Jaunimo reikalų
departamento direktoriaus pareigas. Atsakovas nurodė, kad neturėjo nei teisės, nei parei‑
gos supažindinti pareiškėją su jam pateikta Specialiųjų tyrimų tarnybos įslaptinta infor‑
macija, tuo labiau kad, atskleidus įslaptintą informaciją, tai padariusiems asmenims būtų
taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Priimant Įsakymą, buvo įvertinta
Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka gauta informacija apie pareiškėją, as‑
mens, siekiančio valstybės tarnautojo statuso, užpildyta deklaracija ir kiti duomenys bei
padaryta išvada, kad pareiškėjas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, o
Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymoje pateikta informacija Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai leido abejoti pareiškėjo patikimumu. Šių aplinkybių negalima vertinti kaip
mažareikšmių. Atsakovo nuomone, Įsakymas atitinka Viešojo administravimo įstaty‑
mo 8 straipsnio 1 dalies administraciniam aktui keliamus reikalavimus: jame nurodytas
atsisakymo neskirti pareiškėjo į pareigas pagrindas, sprendimo argumentacija, jo ap‑
skundimo tvarka. Tai, kad Įsakyme nurodyta Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straips‑
nio 12 dalis, negali būti pagrindas jį panaikinti. Kitų teisės aktų nuostatų nenurodymas
Įsakyme turi būti vertinamas visų faktinių aplinkybių kontekste. Įvertinus Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 dalies turinį, akivaizdu, kad tokį sprendimą dėl kon‑
kursą laimėjusio valstybės tarnautojo galima priimti tik vadovaujantis Valstybės tarnybos
įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi. Be to, tai nesukliudė pareiškėjui tinkamai realizuoti savo
teisės ir nustatyta tvarka apskųsti Įsakymą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
(toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarime nurodė, kad įsta‑
tymų leidėjas ne tik gali, bet ir privalo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris leistų
patikrinti siekiančių eiti pareigas valstybės tarnyboje asmenų patikimumą – lojalumą
Lietuvos valstybei, reputaciją ir t. t. Pretendentų į pareigas valstybės tarnyboje patiki‑
mumas turi būti tikrinamas dar prieš jiems pradedant eiti pareigas. Piliečiui, stojančiam
į valstybės tarnybą, gali ir turi būti keliami tam tikri bendrieji reikalavimai – stojimo į
valstybės tarnybą bendrosios sąlygos, kurių neatitinkantis asmuo negalės tapti tarnauto‑
ju. Gali būti nustatyti bendrieji reikalavimai, susiję su stojančiojo asmeninėmis savybė‑
mis, reputacija, išsilavinimu ir kt.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 5 d. sprendimu (I t.,
b. l. 142–149) atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.
Teismas nustatė, kad ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Socialinės apsau‑
gos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. P1‑70, kuriuo pareiškėjo nu‑
spręsta nepriimti į konkurso būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamento direktoriaus
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pareigas, teisėtumo ir pagrįstumo.
Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas nesutiko su Įsakymu, teigdamas, kad į konkur‑
so būdu laimėtas pareigas jis nebuvo priimtas nesant įstatyme nustatyto pagrindo. Be to,
Įsakymas buvo priimtas remiantis įslaptinta informacija, su kuria nebuvo supažindintas.
Pareiškėjo nuomone, jis atitinka visus konkurso pareigybei keliamus reikalavimus bei
nėra kitų Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnyje išvardytų apribojimų paskirti jį į pa‑
minėtas pareigas, o Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakovui pateikta informacija yra maža‑
reikšmiai ir atsitiktiniai faktai ar aplinkybės, negalintys būti pagrindu neskirti į konkurso
būdu laimėtas pareigas.
Teismas nustatė, kad Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis Korupcijos prevenci‑
jos įstatymo 9 straipsnio 12 dalimi bei įvertinus visą Specialiųjų tyrimų tarnybos pateik‑
tą, taip pat ir teisės aktų nustatyta tvarka įslaptintą, informaciją apie pareiškėją. Teismas
vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 3 da‑
limi, rėmėsi Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimu.
Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (to‑
liau – ir Valstybės saugumo departamentas) su 2015 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. 19‑2476
pateikė teismui išslaptintą 2015 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. 19‑1582, siųstą Specialiųjų
tyrimų tarnybai. Remdamasis šiuo raštu, teismas nustatė, kad, 2011 m. duomenimis,
pareiškėjas aktyviai dalyvavo Rusijos tėvynainių organizacijų Lietuvoje veikloje. Jis taip
pat yra buvęs Jaunimo iniciatyvinės grupės ir Rusų kultūros centro vadovas, Lietuvos
rusakalbių jaunimo organizacijų asociacijos ir Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ tarybos narys. Pareiškėjo veikla dažniausiai pasireiškia kultūros ren‑
ginių, parodų, koncertų, minėjimų rengimu ir jų koordinavimu, jis aktyviai dalyvavo
Rusijos tėvynainių koordinacinės tarybos veikloje, posėdžiuose, beveik visada būdavo
kviečiamas į Rusijos Federacijos ambasadoje Lietuvoje organizuojamus renginius ir pri‑
ėmimus. Valstybės saugumo departamento duomenimis, pareiškėjas palaikė ryšius su
Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje darbuotojais, kuruojančiais tėvynainių klausi‑
mus. Be to, Rusijos Federacijos institucijos ir nevyriausybinės organizacijos finansiškai
remia pareiškėjo veiklą. Jis organizuoja ir veda festivalius „Jaunimas prieš terorą“ ir „XXI
a. jaunimas“, skirtus paminėti įvairius Rusijos valstybinių švenčių jubiliejus. Pareiškėjas
aktyviai dalyvavo siekiant suvienyti Europos Sąjungos šalyse gyvenantį socialiai aktyvų
rusakalbį jaunimą steigiant organizaciją „Europos rusakalbio jaunimo aljansas“. Jis rūpi‑
nasi Baltarusijos piliečių organizacijų įkūrimu bei registracija Lietuvoje. Teismo nuomo‑
ne, Valstybės saugumo departamento 2015 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. 19‑1582 pateikti
faktai yra pakankami bylai išspręsti. Kadangi šis raštas buvo įstatymų nustatyta tvarka iš‑
slaptintas ir pateiktas į administracinę bylą, pareiškėjas turėjo teisę su juo susipažinti bei
patikslinti skundą, atsižvelgdamas į pateiktą informaciją, arba teismo posėdyje pateikti
argumentus, paneigiančius joje nurodytus faktus, ir šia teise pasinaudojo, todėl pareiš‑
kėjo teiginius dėl negalėjimo tinkamai ginti savo interesų teisme bei teisės į nuodugnų
ir objektyvų bylos išnagrinėjimą pažeidimo teismas atmetė kaip nepagrįstus. Įstatymų
nustatyta tvarka išslaptinus dalį apie pareiškėją turimos informacijos, jam tapo žinomos
priežastys, lėmusios Socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimą.
Teismas nurodė, kad atvejai, kada asmuo negali būti priimamas į valstybės tarnau‑
tojo pareigas, nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1–6 punktuose.
Teismas atsižvelgė į šias teisės normas. Teismas taip pat vadovavosi Lietuvos Respublikos
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Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinto Konkursų į valstybės
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 78, 79 punktais.
Specialiųjų tyrimų tarnybos, kaip oficialiai teikiančios informaciją apie asmenį, siekiantį eiti
arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, institucijos, tokio pobū‑
džio veikla reglamentuojama Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje (1, 2, 3, 12 d.).
Pažymėjo, jog viešos informacijos pateikimas šios teisės normos taikymo požiūriu yra leis‑
tinas, todėl tokia informacija atsakovo taip pat galėjo būti įvertinama turimos apie pareiškė‑
ją informacijos visumos kontekste. Iš Įsakymo turinio nematyti, kad atsakovas atsižvelgė į
viešai skelbiamą informaciją apie pareiškėją, todėl teismas viešoje erdvėje pasirodžiusių pa‑
reiškėjo teismui pateiktų straipsnių, kuriuose yra informacijos apie jį, neanalizavo.
Teismas nurodė, kad teisinius santykius dėl asmens priėmimo į valstybės tarnauto‑
jų pareigas reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas. Šio įstatymo 31 straipsnio 1 daly‑
je bei 9 straipsnio 3 dalies 1 punkte imperatyviai nustatyta, kad neturintis nepriekaištin‑
gos reputacijos asmuo negali eiti valstybės tarnautojo pareigų. Šio imperatyvo paisymas
taip pat yra privalomas valstybės tarnautojui veiklos etikos principo – pavyzdingumo –
laikymosi prasme (Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 8 p.). Asmens galimybė eiti tam
tikras pareigas valstybės tarnyboje Valstybės tarnybos įstatymo yra nulemta nepriekaiš‑
tingos reputacijos turėjimo. Tai reiškia, kad kiti asmens, pretenduojančio eiti tam tikras
valstybines pareigas, asmeninių savybių vertinimai (patikimumas, lojalumas ir pan.)
Valstybės tarnybos įstatymo taikymo prasme negali būti suprantami kaip atskiri ir sa‑
varankiški asmens (jo turimų savybių) vertinimo kriterijai, o turi būti aiškinami tik šio
įstatymo vartojamos sampratos „nepriekaištinga reputacija“ kontekste. Nepriekaištingos
reputacijos sąvokos apibūdinimas nėra pateiktas nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei ki‑
tuose valstybės tarnautojo veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, tačiau jos samprata
yra nurodyta Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje (1–8 p.). Valstybės tarny‑
bos įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priiman‑
tis asmuo įstatymų nustatytais atvejais privalo, o kitais atvejais (gavęs duomenų, keliančių
pagrįstų abejonių dėl asmens atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams) turi
teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas,
įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie tokį asmenį jų turimą informaciją. Institucijos,
įstaigos ir įmonės tokią informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas
nuo prašymo pateikti tokią informaciją gavimo dienos, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.
Teismas nustatė, kad, vadovaudamasis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straips‑
nio 1 dalimi, Socialinės apsaugos ir darbo ministras kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą,
prašė pateikti informaciją apie pareiškėją ir tokią informaciją gavo. Teismo nuomone, pa‑
reiškėjo dalyvavimas Rusijos tėvynainių organizacijų Lietuvoje veikloje ir kiti ryšiai lei‑
džia abejoti šio asmens patikimumu bei lojalumu Lietuvos valstybei. Įvertinęs tai, teismas
konstatavo, kad pareiškėjas buvo pagrįstai pripažintas nesančiu nepriekaištingos reputa‑
cijos. Valstybės saugumo departamento 2015 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. 19‑1582 nuro‑
dytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip mažareikšmės, kadangi pareiškėjo veikla su
Rusijos Federacija susijusiose organizacijose nebuvo vienkartiniai veiksmai, juose mato‑
mas sistemiškumas.
Teismas, be to, nustatė, kad asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ pirmininkė
2016 m. sausio 15 d. rašte Nr. 1601‑01 patvirtino, jog pareiškėjas nuo 2005 m. iki 2007 m.
dalyvavo organizuojant festivalį „Jaunimas prieš terorą“, o nuo 2010 m. iki 2011 m. – fes‑
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tivalį „XXI a. jaunimas“. 2015 m. nė vienas iš paminėtų festivalių nebuvo organizuotas.
Šiame rašte taip pat pažymėta, kad festivalis „XXI a. jaunimas“ yra skirtas suvienyti ru‑
sakalbių tautinių mažumų visuomenines organizacijas ir didinti jų matomumą. Paminėti
festivaliai nebuvo skirti Rusijos valstybinių švenčių jubiliejams paminėti. Iš Vilniaus jau‑
nimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ 2016 m. sausio 14 d. rašto Nr. SD‑16‑001
matyti, kad ši sąjunga neturi tarybos, o pareiškėjas niekada nebuvo Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ valdybos nariu. Teismo nuomone, šie raštai
taip pat nepaneigia Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktos informacijos. Pareiškėjas teis‑
mo posėdyje neneigė, kad dalyvavo festivaliuose „Jaunimas prieš terorą“ ir „XIX a. jau‑
nimas“ ir dėl jų konsultavo organizatorius, o aplinkybė, jog paskutinius 3–4 m. jis ne‑
prisideda prie nurodytų renginių, nepaneigia iš dalies išslaptintame Valstybės saugumo
departamento 2015 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. 19‑1582 pateiktų aplinkybių, kuriomis
teismas neturėjo pagrindo abejoti. Aplinkybė, kad Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“ neturi valdymo institucijos – tarybos, nepaneigė pareiškėjo dalyvavi‑
mo šios sąjungos veikloje.
Teismas pažymėjo, jog Įsakyme yra nurodytas tiek atsisakymo skirti į pareigas pa‑
grindas, tiek jo argumentacija. Nors Įsakyme nėra pažymėta, kad pareiškėjas į konkur‑
so būdu laimėtas pareigas nebuvo priimtas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo
9 straipsnio 3 dalies 1 punktu, tai nesudaro pagrindo panaikinti Įsakymą.
Teismo vertinimu, administracinėje byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirti‑
na, kad į konkurso būdu laimėtas pareigas pareiškėjas nebuvo paskirtas ne dėl to, kad
neatitiko Pareigybės aprašyme nustatytų reikalavimų, o dėl to, jog negali būti laikomas
turinčiu nepriekaištingą reputaciją. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teiginiai dėl jo šiuo
metu einamos bei konkurso būdu laimėtos pareigybių, jų panašumų ir skirtumų neturėjo
reikšmės nagrinėjamam ginčui. Tai, kad pareiškėjas dirba Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėju bei jam reikštos padėkos ir teikti apdo‑
vanojimai, nesudarė pagrindo pripažinti, jog pareiškėjas nepagrįstai buvo nepriimtas į
konkurso būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pareigas.
Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visetą, atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą,
konstatavo, kad atsakovas, išsamiai įvertinęs pareiškėjo pateiktą ir visą iš kompetentingų
valstybės institucijų gautą informaciją, padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas neatitinka
nepriekaištingos reputacijos kriterijaus, ir nusprendė jo nepriimti į konkurso būdu lai‑
mėtas pareigas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas
Nr. P1‑70 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nebuvo pagrindo jo panaikinti. Pripažinus prašo‑
mą panaikinti įsakymą teisėtu ir pagrįstu, negalėjo būti patenkintas ir pareiškėjo skundo
reikalavimas įpareigoti atsakovą iš naujo svarstyti klausimą dėl jo priėmimo į konkurso
būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pareigas. Atsižvelgęs į tai, teis‑
mas atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą (ABTĮ 88 str. 1 p.).
III.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde (I t., b. l. 152–162) prašo panaikinti Vilniaus apy‑
gardos administracinio teismo 2016 m. vasario 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendi‑
mą – patenkinti skundą, taip pat priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
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1. Teismas išimtinai vadovavosi prielaidomis, rėmėsi teisminio bylos nagrinė‑
jimo metu nepatikrintais įrodymais ir nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administraci‑
nio teismo formuojamos praktikos. Toks įrodymų vertinimas (remiantis prielaidomis ir
spėlionėmis) negali būti laikomas pagrįstu ir teisingu. Teismas nepagrįstai atmetė atsa‑
kovo prašymą išreikalauti iš Specialiųjų tyrimų tarnybos papildomus dokumentus, juos
išslaptinti tam, kad būtų įsitikinta, jog atsakovui ir teismui pateiktose pažymose nurody‑
ta informacija yra tapati. Atsakovui iškėlus abejonę dėl duomenų pagrįstumo, nepaisant
to, jog byloje liko neaišku, ar būtent Valstybės saugumo departamento 2015 m. rugpjū‑
čio 12 d. raštu Nr. 19‑1582 rėmėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras, priimdamas
Įsakymą, teismas nurodė, jog paminėtu Valstybės saugumo departamento raštu pateikti
faktai yra pakankami bylai išspręsti. Teismas, neatsižvelgęs į atsakovo nurodytus argu‑
mentus dėl Valstybės saugumo departamento pateiktos pažymos patikimumo ir atitiki‑
mo duomenims, kurių pagrindu buvo priimtas Įsakymas, taip pat į pareiškėjo pateiktus
įrodymus, kurie paneigia Valstybės saugumo departamento pažymoje nurodytus duo‑
menis, nepagrįstai, neteisėtai nurodė, jog pareiškėjo pateikti raštai nepaneigia Specialiųjų
tyrimų tarnybos pateiktos informacijos, o pažymoje pateiktomis aplinkybėmis neturi pa‑
grindo abejoti. Teismas buvo nenuoseklus, nes iš visų surinktų ir nesurinktų įrodymų iš‑
rinko tik tam tikrus įrodymus, kuriuos interpretavo atsakovo naudai, taip nenustatė visų
reikšmingų aplinkybių, dėl kurių priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas. Valstybės
saugumo departamento pažyma išslaptinta tik iš dalies. Nėra aišku, ar teismas, priimda‑
mas sprendimą, nesirėmė ir įslaptintoje pažymos dalyje esančia informacija, ar ši infor‑
macija nesudarė įtakos teismo vidiniam įsitikinimui vertinant įrodymus, nėra pasisaky‑
ta, ar teismui buvo pateikta visa išslaptinta informacija, ar tik tokia pažyma, kurią gavo
pareiškėjas. Pripažinus teismo sprendimą ir Įsakymą (priimtas remiantis visa Specialiųjų
tyrimų tarnybos pateikta informacija) teisėtais, būtų pažeista pareiškėjo teisė į teisingą
bylos nagrinėjimą.
2. Pareiškėjas atitinka nepriekaištingai reputacijai keliamus reikalavimus
(Valstybės tarnybos įstatymo 31 str.) bei nėra jokių kitų Valstybės tarnybos įstatymo
9 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų pagrindų nepriimti jo į Jaunimo reikalų departamento di‑
rektoriaus pareigas. Tuo labiau kad atsakovas Įsakyme nenurodė konkretaus Valstybės
tarnybos įstatyme įtvirtinto pagrindo, kuriuo atsisakyta priimti pareiškėją į konkurso
būdu laimėtas pareigas (Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. 3 d.). Taigi sprendimas nepri‑
imti pareiškėjo į pareigas nebuvo grindžiamas kuriuo nors iš Valstybės tarnybos įstatymo
9 straipsnio 3 dalyje išvardytų pagrindų. Pareigybės aprašyme nėra numatyto specialaus
reikalavimo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens
patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
(Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. 6 d., Aprašo 77, 79, 81 p. ir kt.). Sprendimas nepriimti
pareiškėjo į pareigas nebuvo grindžiamas Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 6 da‑
lies pagrindu. Atsisakymas nepriimti pareiškėjo į konkurso būdu laimėtas Jaunimo rei‑
kalų departamento direktoriaus pareigas grindžiamas būtent Korupcijos prevencijos įsta‑
tymo 9 straipsnio 12 dalimi. Korupcijos prevencijos įstatyme nėra įtvirtintas pagrindas,
kuriuo vadovaujantis gali būti priimtas sprendimas neskirti į pareigas konkursą laimėju‑
sį asmenį, todėl Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas vien dėl šios priežasties, t. y. tuo,
kad atsakovo sprendimas priimtas nesant įstatyme nustatytam pagrindui. Sprendimas yra
nepagrįstas objektyviai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nelaikytinas objektyviu ir
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pagrįstu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme.
3. Teismas privalėjo atsižvelgti ir vertinti pareiškėjo pateiktus dokumentus, kurie
sukėlė abejonių Valstybės saugumo departamento pažymos patikimumu. Atsakovas ne‑
įrodė, jog šioje pažymoje pateikti neginčijamai teisingi duomenys. Įsakyme nėra pažy‑
mėta, kad pareiškėjas į konkurso būdu laimėtas pareigas nebuvo priimtas vadovaujantis
Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktu. Pagrindinės Specialiųjų ty‑
rimų tarnybos renkamos ir teikiamos informacijos apie tam tikrą asmenį pobūdis yra
nurodytas (atskleistas) tik Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje. Todėl
informacijos apie pareiškėją, pateiktos Valstybės saugumo departamento pažymoje, pri‑
pažinti atitinkančia Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte nuro‑
dytai informacijai nėra teisinio pagrindo, o atsakovas neturėjo teisinio pagrindo remtis
ja vertindamas pareiškėjo tinkamumą užimti pareigas. Informacija Valstybės saugumo
departamento pažymoje (kuri yra išslaptinta) vertintina kaip nepagrįsta nuomonė, kurios
pateikimo Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis nenumato. Remiantis šia infor‑
macija, kuri paneigta pareiškėjo pateiktais dokumentais, priimtas Įsakymas Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalies pagrindu yra nepagrįstas. Pareiškėjo daly‑
vavimas organizuojant švietėjiškus festivalius, pagalba rengiant kultūrinius renginius,
parodas, dalyvavimas Rusijos Federacijos ambasadoje organizuojamuose renginiuose ir
priėmimuose ar kitose neuždraustose organizacijose nepatenka nei į vieną iš Valstybės
tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatytų atvejų. Valstybės tarnybos įstatymo
31 straipsnio (kartu ir Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. 3 d.) taikymo požiūriu paminėta
pareiškėjo veikla su Rusijos Federacija susijusiose organizacijose negali būti traktuojama
kaip aplinkybė, leidžianti jį laikyti neturinčiu nepriekaištingos reputacijos. Atsižvelgtina
į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį administraci‑
nėje byloje Nr. A143‑1105/2014. Nepagrįstai pareiškėjas negali užimti Jaunimo reikalų
departamento direktoriaus pareigų, nors jis sėkmingai užima Jaunimo reikalų skyriaus
vedėjo pareigas Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, kurioms taikytini iš esmės
identiški reikalavimai, kaip ir pareigoms, į kurias atsakovas atsisakė priimti pareiškėją.
Yra pagrindas manyti, kad toks atsakovo ir teismo sprendimas gali būti vertinamas kaip
politinis ir diskriminuojantis, nes pareiškėjas yra rusakalbis, dirbo Rusų kultūros centro
vadovu, bendravo su rusakalbiu jaunimu, vykdė švietėjišką veiklą rusų, o ne vienos iš
Europos Sąjungos valstybės, kalba.
Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą (I t., b. l. 173–182) prašo Vilniaus apygar‑
dos administracinio teismo 2016 m. vasario 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliaci‑
nį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su
apeliaciniu skundu argumentai:
1. Teismas nustatė ir objektyviai įvertino visus bylai reikšmingus aplinkybes ir įro‑
dymus, tinkamai išaiškino ir pritaikė teisės normas, nenukrypo nuo teismų praktikos ir
priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą. Teismas buvo aktyvus – išreikalavo teisėtam ir
pagrįstam sprendimui priimti būtinus įrodymus, t. y. įslaptintą informaciją, kuria rem‑
tasi priimant Įsakymą, teismo posėdžio metu teikė klausimus pareiškėjui ir atsakovui
dėl pareiškėjo skunde ir Valstybės saugumo departamento 2015 m. rugpjūčio 12 d. raš‑
to Nr. 19‑1582 išraše nurodytų aplinkybių. Nėra pagrindo teigti, kad teismas vadovavosi
prielaidomis ar nepatikrintais įrodymais. Teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrin‑
do abejoti Valstybės saugumo departamento rašte pateiktos išslaptintos informacijos
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teisingumu, nes pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų šią informaciją. Teismas
atliko išsamų ir visapusišką įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje. Tai, kad Valstybės
saugumo departamento rašte išslaptintos informacijos turinys nėra priimtinas pareiš‑
kėjui, negali suponuoti, jog Valstybės saugumo departamento pateikta informacija yra
surinkta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir dėl to negali būti laikoma įrodymu na‑
grinėjamoje byloje. Buvo atliktas išsamus informacijos apie pareiškėją patikrinimas, tai
atsakovui neleido abejoti pateiktos informacijos patikimumu. Pareiškėjo dalyvavimas
tėvynainių organizacijų Lietuvoje veikloje, kiti ryšiai leidžia abejoti šio asmens patiki‑
mumu bei lojalumu Lietuvos valstybei, Valstybės saugumo departamento rašte nurody‑
tos aplinkybės negali būti vertinamos kaip mažareikšmės, kadangi pareiškėjo veikla su
Rusijos Federacija susijusiose organizacijose nebuvo vienkartiniai veiksmai, juose mato‑
mas sistemiškumas. Teismui Valstybės saugumo departamentas pateikė visą, t. y. įskaitant
ir įslaptintą, informaciją, kuri buvo pateikta atsakovui kreipusis į Specialiųjų tyrimų tar‑
nybą prieš skiriant pareiškėją į Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pareigas, taigi
teismui buvo prieinama informacija, kuria remiantis priimtas Įsakymas. Teismas pagrįs‑
tai laikė, kad Valstybės saugumo departamento rašte pateiktos išslaptintos informacijos
pakanka priimti pagrįstą ir teisėtą sprendimą, nes sprendime pateikta detali ir visapusiš‑
ka įrodymų analizė, pritaikytos teisės normos pagrindžia faktą, kad pareiškėjas neatitin‑
ka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir dėl to pagrįstai nebuvo priimtas į Jaunimo
reikalų departamento direktoriaus pareigas.
2. Teismas pagrįstai konstatavo, jog nors Įsakyme nėra pažymėta, kad pareiškėjas į
konkurso būdu laimėtas pareigas nebuvo priimtas vadovaujantis Valstybės tarnybos įsta‑
tymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktu, tai nesudaro pagrindo panaikinti Įsakymą. Įsakyme
nurodytas tiek atsisakymo neskirti pareiškėjo į pareigas pagrindas, tiek sprendimo argu‑
mentacija, jo apskundimo tvarka. Tai, kad jame kaip teisinis pagrindas priimti sprendimą
nurodyta Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 dalis, negali būti pagrindas pa‑
naikinti sprendimą, nes tarp tariamo pažeidimo ir pareiškėjo neskyrimo į pareigas nėra
priežastinio ryšio. Kitų teisės aktų nuostatų nenurodymas pačiame Įsakyme turi būti ver‑
tinamas visų faktinių aplinkybių kontekste. Teismas pagrįstai konstatavo, kad Įsakymas
yra pagrįstas, nes jį priimant buvo įvertinta pareiškėjo pateikta ir iš kompetentingų vals‑
tybės institucijų gauta informacija bei padaryta išvada, kad pareiškėjas neatitinka neprie‑
kaištingos reputacijos reikalavimų, Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta informacija atsa‑
kovui pagrįstai leido abejoti pareiškėjo nepriekaištinga reputacija, o nustatytų aplinkybių
negalima vertinti mažareikšmėmis. Teismas, išnagrinėjęs bylą, taip pat nenustatė, kad
atsakovas, priimdamas Įsakymą, būtų pažeidęs pagrindines procedūras, turėjusias užti‑
krinti sprendimo priėmimo teisėtumą, todėl Įsakymas yra teisėtas.
3. Teismas pagrįstai konstatavo, kad neturi pagrindo abejoti Valstybės saugumo
departamento rašte pateiktos išslaptintos informacijos teisingumu, nes pareiškėjas nepa‑
teikė informacijos, paneigiančios šios informacijos teisingumą, o atsakovas neturi parei‑
gos įrodyti Valstybės saugumo departamento rašte nurodytos informacijos teisingumą
ir (ar) kvestionuoti jos surinkimo teisėtumą. Teismas, susipažinęs su Valstybės saugumo
departamento rašte pateikta informacija, įvertinęs visus nagrinėjant bylą surinktus įro‑
dymus, taip pat pareiškėjo ir atsakovo teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus dėl išslap‑
tintos informacijos vertinimo ir reikšmės sprendžiant, ar pareiškėjas neatitinka neprie‑
kaištingos reputacijos, pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas neatitinka nepriekaištingos
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reputacijos reikalavimų. Tai, kad pareiškėjas dirba Vilniaus miesto savivaldybės adminis‑
tracijos Jaunimo skyriaus vedėju bei jam reikštos padėkos ir teikti apdovanojimai, nesu‑
daro pagrindo pripažinti, jog pareiškėjas nepagrįstai buvo nepriimtas į konkurso būdu
laimėtas Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pareigas. Teiginys, kad atsakovo ir
teismo priimtas sprendimas gali būti vertinamas kaip politinis ir diskriminuojantis, yra
visiškai nepagrįstas, paremtas interpretacinio pobūdžio pasvarstymais.
4. Pareiškėjas nepateikė su advokato pagalbos apmokėjimu susijusių išlaidų patvir‑
tinančių įrodymų, todėl šios išlaidos nepriteistinos.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime į apeliacinį
skundą (I t., b. l. 167–172) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. va‑
sario 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Specialiųjų tyrimų tarnyba nurodo, kad teismas, įvertinęs surinktų įrodymų vise‑
tą bei atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, priėmė skundžiamą sprendimą. Apeliacinis
skundas iš esmės grindžiamas bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių subjektyviu
interpretavimu. Teismas ištyrė visus byloje esančius reikšmingus įrodymus pagal ABTĮ
57 straipsnio 6 dalyje nustatytas taisykles ir jais pagrindė savo išvadą, kaip to reikalau‑
ja ABTĮ 86 straipsnio 2 dalis ir 87 straipsnio 4 dalis. Surinktų įrodymų buvo pakanka‑
mai priimti skundžiamą sprendimą. Teigia, jog abejoti Specialiųjų tyrimų tarnybos, kaip
oficialiai teikiančios informaciją apie asmenį, siekiantį eiti ar einantį pareigas valstybės
ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, institucijos, veikla, kuri reglamentuota Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnyje, ar Valstybės saugumo departamento 2015 m. rug‑
pjūčio 12 d. rašte Nr. 19‑1582 pateikta informacija teismas neturėjo jokio pagrindo.
Specialiųjų tyrimų tarnyba gavo įslaptintą informaciją iš Valstybės saugumo departa‑
mento, pakartotinai kreipdamasi į Valstybės saugumo departamentą inicijavo šios in‑
formacijos patikrinimą, kaip tai numato Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio
9 dalis. Gavus Valstybės saugumo departamento atsakymą dėl informacijos patikrinimo,
išimtinai pateiktos informacijos pagrindu buvo paruoštas Specialiųjų tyrimų tarnybos
2015 m. rugpjūčio 21 d. raštas Nr. 3S‑01‑541 atsakovui, kuriame išdėstytos informaci‑
jos pagrindu apeliantas nebuvo priimtas į Jaunimo reikalų departamento direktoriaus
pareigas. Apelianto argumentai, jog atsakovui pateikta informacija gali nesutapti su
Valstybės saugumo departamento 2015 m. rugpjūčio 12 d. Specialiųjų tyrimų tarnybai
skirtame rašte pateikta informacija, nepagrįsti, kadangi Specialiųjų tyrimų tarnyba pa‑
teikė Socialinės apsaugos ir darbo ministrui raštą, kuriuo remiantis buvo priimtas gin‑
čijamas įsakymas, būtent Valstybės saugumo departamento pateiktos informacijos (kuri
yra šioje administracinėje byloje) pagrindu, jokia kita papildoma informacija atsakovui
nebuvo pateikta, o Specialiųjų tyrimų tarnyba, vykdydama teismo įpareigojimą, kreipė‑
si į Valstybės saugumo departamentą, kaip įslaptintos informacijos rengėją, dėl infor‑
macijos išslaptinimo, kadangi pati tokio sprendimo priimti neturėjo teisinio pagrindo.
Išslaptinus dalį apie pareiškėją turimos informacijos, jam tapo žinomos priežastys, fakti‑
niai duomenys, objektyviai patvirtinantys ir sudarantys pagrindą abejoti jo patikimumu
ir lėmę Įsakymo priėmimą. Teismo sprendimas grindžiamas ne vien tik valstybės paslaptį
sudarančia informacija, bet ir informacija, kuri buvo išslaptinta įstatymų nustatyta tvar‑
ka, todėl negalima sutikti, jog pareiškėjo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą buvo pažeis‑
ta. Valstybės saugumo departamentas perdavė Specialiųjų tyrimų tarnybai turimą žval‑
gybos informaciją apie pareiškėją, kurią Specialiųjų tyrimų tarnyba perdavė atsakovui.
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Valstybės saugumo departamento pateikta informacija sudarė prielaidas atsakovui suabe‑
joti apelianto lojalumu Lietuvos valstybei, jo reputacijos nepriekaištingumu, tokią pačią
išvadą, įvertinęs surinktus įrodymus bei teisinį reguliavimą, padarė ir teismas. Teismas
tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes
administracinei bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuo‑
jančias teisės normas, nenukrypo nuo formuojamos praktikos.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Iš bylos matyti, kad pareiškėjas, dalyvavęs atsakovo 2015 m. balandžio 30 d. pa‑
skelbtame konkurse Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo mi‑
nisterijos direktoriaus pareigoms užimti, 2015 m. liepos 22 d. buvo pripažintas laimėjusiu
šį konkursą. Tačiau šioje administracinėje byloje jo skundžiamu 2015 m. rugpjūčio 24 d.
įsakymu Nr. P1‑70 nebuvo priimtas į nurodytas pareigas. Iš Įsakymo matyti, kad teisi‑
niu jo priėmimo pagrindu buvo nurodyta Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio
12 dalis, faktiniu pagrindu – informacijos apie pareiškėją, pateiktos Specialiųjų tyrimų
tarnybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. 4‑01‑5833 ir 2015 m. rugpjūčio 14 d. raštu
Nr. 4‑01‑5896, bei papildomai pateiktos įslaptintos informacijos visuma (I t., b. l. 62).
Pareiškėjas nesutikimą su Įsakymu grindžia dviem aspektais: Įsakymo neteisėtumu
ir jo nepagrįstumu. Todėl nagrinėjamoje administracinėje byloje yra būtina įvertinti by‑
loje susiklosčiusią situaciją teisės taikymo prasme (patikrinti Įsakymą teisėtumo aspektu)
bei ginčo teisiniams santykiams taikytinos teisės požiūriu reikšmingo fakto nustatymo
prasme (patikrinti Įsakymą jo pagrįstumo aspektu).
Pasisakydama dėl teisės taikymo byloje nagrinėjamoje situacijoje, teisėjų kole‑
gija pirmiausia pažymi, kad ginčo teisiniams santykiams (t. y. situacijai, kai sprendžia‑
mas klausimas dėl konkursą užimti tam tikras valstybės tarnautojo pareigas laimėjusio
asmens priėmimo arba nepriėmimo į šias pareigas) turi būti taikoma specialiai tokiems
teisiniams santykiams (priėmimui į valstybės tarnautojų pareigas) reglamentuoti skirta
teisės norma – Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnis. Pagal bylai aktualų šio straips‑
nio 3 dalies 1 punktą (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI‑2041 redakcija), į valstybės
tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo, jeigu iš Korupcijos prevencijos įstatymo
nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos, iš valstybės tarnybos tvarkymo funk‑
cijas atliekančios įstaigos pateiktos informacijos apie asmenis, atleistus iš valstybės tar‑
nautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar pripažintus padariusiais tarnybinį
nusižengimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų,
iš asmens, siekiančio valstybės tarnautojo statuso, užpildytos deklaracijos ar kitų duome‑
nų valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo padaro išvadą, kad asmuo neatitin‑
ka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Tai reiškia, kad šios teisės normos taikymo
požiūriu asmens nepriėmimas į valstybės tarnybos pareigas yra galimas tik tuo atveju,
kai joje nurodytais būdais gauta informacija apie užimti tam tikras valstybės tarnauto‑
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jo pareigas pretenduojantį asmenį leidžia daryti išvadą, kad šis asmuo neatitinka neprie‑
kaištingos reputacijos reikalavimų. Šiame kontekste pažymėtina, kad Įsakyme paminėta
nuoroda į Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 dalį (Valstybės tarnybos įstaty‑
mo 9 str. 3 d. 1 p. taikymo prasme) leidžia daryti išvadą, kad byloje nagrinėjamoje situa‑
cijoje buvo pritaikytas būtent Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka informa‑
cijos apie pareiškėją gavimo būdas.
Asmens nepriekaištingos reputacijos samprata yra pateikta specialiojoje Valstybės
tarnybos įstatymo normoje – 31 straipsnyje. Pagal nagrinėjamai bylai aktualią šio straips‑
nio 1 dalį (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI‑2041 redakcija), asmuo negali būti laiko‑
mas nepriekaištingos reputacijos ir eiti valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis:
1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusi‑
kaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį
ar nepanaikintą teistumą;
3) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo vals‑
tybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižen‑
gimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji
metai;
4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta
turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
5) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
6) atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už šio Įstatymo 29 straipsnio 6 dalies
1–4 ir 7, 8, 9 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio Įstatymo 30 straips‑
nio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų
būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos
arba nuo pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo treji metai;
7) atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo su‑
laužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo
treji metai;
8) atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį
įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės aktuose nu‑
statytų etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitin‑
kama veikla praradimo dienos nepraėjo treji metai.
Aiškindama šią nagrinėjamai bylai aktualią teisės normą, teisėjų kolegija pirmiau‑
sia pažymi, kad joje yra pateiktas baigtinis atvejų, kai asmuo negali būti laikomas neprie‑
kaištingos reputacijos, sąrašas, kuris negali būti plečiamas ar plečiamai interpretuojamas,
nes priešingu atveju būtų pažeisti Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti ir
viešojo administravimo subjektams privalomi paisyti pagrindiniai valstybės tarnybos
įstatymo viršenybės ir teisėtumo principai. Kalbant apie Valstybės tarnybos įstatymo
31 straipsnį, pažymėtina ir tai, kad laikantis konstitucinių teisinės valstybės bei teisinio
tikrumo principų nėra galima ir toleruotina situacija, kai vienos iš svarbiausių žmogaus
vertybių – nepriekaištingos reputacijos – aiškinimas viešojo administravimo srityje ne‑
būtų tiksliai apibrėžtas įstatymo lygmeniu, t. y. kad toks aiškinimas priklausomai nuo
tam tikrų, nors ir pakankamai svarbių, aplinkybių būtų paliktas viešojo administravimo
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subjekto (šiuo atveju atsakovo) diskrecijai. Tam tikri sugriežtinti reikalavimai asmeniui,
pretenduojančiam užimti tam tikras pareigas valstybės tarnyboje, gali būti nustatyti tik
pareigybių, kurias užimti yra siekiama, aprašyme, tačiau negali būti taikomi asmens at‑
žvilgiu laisvai ir plečiamai aiškinant įstatymo nustatytus tokio pobūdžio reikalavimus.
Priešingu atveju būtų pažeisti ne tik paminėti teisinės valstybės ir teisinio tikrumo prin‑
cipai, bet ir žmogaus lygybės prieš įstatymą principas (žr. Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143‑1105/2014).
Pasisakydama dėl Korupcijos prevencijos įstatymo taikymo byloje nagrinėja‑
moje situacijoje, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau aptartą šio įstatymo sąsają su
Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktu, pažymi, kad informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonė‑
je, pateikimą reglamentuoja Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis. Informacijos,
kuri yra pateikiama šios teisės normos pagrindu, apibūdinimas yra pateiktas aptariamo
straipsnio 2 dalyje. Straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nurodyta, kad informacija apie asmenį
renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus
specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne. Aiškindama pastarąją nuosta‑
tą sąsajos tarp Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio ir pirmiau aptartos Valstybės
tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies kontekste, teisėjų kolegija, viena vertus, pažymi,
kad joje yra įtvirtinta savarankiška (prioritetinė) informacijos, nurodytos (atskleistos)
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, reikšmė. Kita vertus, tai nereiškia,
kad Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje aprašytoje informacijoje gali
būti ir Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies taikymo prasme reikšminga in‑
formacija, leidžianti daryti išvadą, kad asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos re‑
putacijos. Kitaip tariant, Specialiųjų tyrimų tarnybos surinktoje ir į pareigas asmenį ski‑
riančiam ar paskyrusiam subjektui pateiktoje informacijoje apie šį asmenį (Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 str. 2 d.) gali būti ir informacija, kuri yra reikšminga asmens pri‑
pažinimui neturinčiu nepriekaištingos reputacijos (Valstybės tarnybos įstatymo 31 str.
1 d.). Tačiau pabrėžtina, kad asmuo gali būti pripažintas neturinčiu nepriekaištingos
reputacijos tik tuo atveju, jeigu apie jį gauta informacija atitinka nors vieną iš Valstybės
tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje aptartą punktą. Tai reiškia, kad kiti asmens, pre‑
tenduojančio užimti tam tikras valstybines pareigas, asmeninių savybių vertinimai (pa‑
tikimumas, lojalumas ir pan.) Valstybės tarnybos įstatymo taikymo prasme negali būti
suprantami kaip atskiri ir savarankiški asmens (jo turimų savybių) vertinimo kriterijai,
o turi būti aiškinami tik šio įstatymo naudojamos sampratos „nepriekaištinga reputacija“
kontekste, t. y. visi kiti hipotetiškai galimi asmens vertinimai neturi išeiti iš šios sampra‑
tos įstatymo nustatyto apibūdinimo ribų.
Pasisakydama dėl nagrinėjamai bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, teisėjų ko‑
legija pažymi ir akcentuoja, kad skundžiamame įsakyme nurodyti informacijos apie pa‑
reiškėją šaltiniai (paminėti Specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. raštas
Nr. 4‑01‑5833 ir 2015 m. rugpjūčio 14 d. raštas Nr. 4‑01‑5896 bei papildomai pateikta
įslaptinta informacija) yra reikšmingi nagrinėjamai bylai tik tiek, kiek juose nurodyti fak‑
tai yra aptarti (įvertinti) pirmosios instancijos teismo, remiantis Valstybės saugumo de‑
partamento 2015 m. rugpjūčio 12 d. rašto išslaptinta dalimi, t. y faktai, kurie teismo buvo
pripažinti pakankamais išspręsti bylą. Todėl, laikydamasi pirmosios instancijos teismo
nurodytų įrodymų įvertinimo ribų ir jų neperžengdama, teisėjų kolegija patikrina būtent
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šios (pirmosios instancijos teismo įvertintos) informacijos apie pareiškėją reikšmingumą
pirmiau aptarto Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies taikymo prasme.
Pirmosios instancijos teismas (remdamasis paminėta Valstybės saugumo departa‑
mento 2015 m. rugpjūčio 12 d. rašto dalimi) nustatė, kad, 2011 m. duomenimis, pareiš‑
kėjas aktyviai dalyvavo Rusijos tėvynainių organizacijų Lietuvoje veikloje. Jis taip pat yra
buvęs Jaunimo iniciatyvinės grupės ir Rusų kultūros centro vadovas, Lietuvos rusakalbių
jaunimo organizacijų asociacijos ir Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas
stalas“ tarybos narys. Pareiškėjo veikla dažniausiai pasireiškia kultūros renginių, parodų,
koncertų, minėjimų rengimu ir jų koordinavimu, jis aktyviai dalyvavo Rusijos tėvynainių
koordinacinės tarybos veikloje, posėdžiuose, beveik visada būdavo kviečiamas į Rusijos
Federacijos ambasadoje Lietuvoje organizuojamus renginius ir priėmimus. Valstybės
saugumo departamento duomenimis, pareiškėjas palaikė ryšius su Rusijos Federacijos
ambasados Lietuvoje darbuotojais, kuruojančiais tėvynainių klausimus. Be to, Rusijos
Federacijos institucijos ir nevyriausybinės organizacijos finansiškai remia pareiškėjo vei‑
klą. Jis organizuoja ir veda festivalius „Jaunimas prieš terorą“ ir „XXI a. jaunimas“, skir‑
tus paminėti įvairius Rusijos valstybinių švenčių jubiliejus. Pareiškėjas aktyviai dalyvavo
siekiant suvienyti Europos Sąjungos šalyse gyvenantį socialiai aktyvų rusakalbį jaunimą
steigiant organizaciją „Europos rusakalbio jaunimo aljansas“. Jis rūpinasi Baltarusijos pi‑
liečių organizacijų įkūrimu bei registracija Lietuvoje.
Teisėjų kolegija, vertindama šias pirmosios instancijos teismo nurodytas faktines
aplinkybes pirmiau aptartų Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies (kartu ir
šio įstatymo 9 str. 3 d. 1 p.) taikymo prasme, pažymi, kad nei kiekviena iš šių aplinky‑
bių atskirai, nei jų visuma neatitinka nė vieno iš asmens nepriekaištingos reputacijos
neturėjimo nustatymo kriterijaus, kurie nurodyti (konkrečiai išvardyti) Valstybės tarny‑
bos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje. Kaip jau buvo pasakyta, šis kriterijų sąrašas negali
būti plečiamas ar plečiamai interpretuojamas, o asmens, pretenduojančio užimti tam
tikras valstybines pareigas, asmeninių savybių vertinimai (patikimumas, lojalumas ir
pan.) Valstybės tarnybos įstatymo taikymo prasme turi būti aiškinami tik šio įstatymo
naudojamos sampratos „nepriekaištinga reputacija“ kontekste. Todėl pirmosios instanci‑
jos teismo nurodyti pareiškėjo veikla bei jo asmeniniai ryšiai byloje taikytinos teisės (t. y.
Valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 1 d. ir 9 str. 3 d. 1 p. taikymo) požiūriu, kolegijos ma‑
nymu, negali būti pripažinti tinkamu faktiniu pagrindu laikyti pareiškėją neatitinkančiu
nepriekaištingos reputacijos asmeniu.
Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pri‑
taikė materialinės teisės normas (Valstybės tarnybos įstatymo 31 ir 9 str.) ir dėl to netei‑
singai įvertino byloje esančius įrodymus. Todėl teismo priimtas sprendimas negali būti
pripažintas teisingu ir pagrįstu ir yra naikintinas (ABTĮ 143 str.).
Pareiškėjo teismui pareikštas reikalavimas – įpareigoti atsakovą Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją iš naujo svarstyti klausimą dėl jo
priėmimo į konkurso būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės ap‑
saugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas – tenkintinas (ABTĮ 88 str. 2 p.).
Pareiškėjo apeliaciniame skunde pateiktas prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo
kolegijos nenagrinėjamas, nes jis neatitinka ABTĮ 45 straipsnyje nustatytų reikalavimų
tokio pobūdžio prašymo turiniui.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d.
įstatymo Nr. VIII‑1029 redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) 140 straipsnio 1 da‑
lies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 5 d. sprendimą
panaikinti.
Panaikinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. P1‑70 „Dėl sprendimo nepriimti J. L. į konkurso būdu lai‑
mėtas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos di‑
rektoriaus pareigas“ ir įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministeriją iš naujo svarstyti klausimą dėl pareiškėjo J. L. priėmimo į konkurso
būdu laimėtas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe‑
rijos direktoriaus pareigas.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.5. Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl
valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
3.5.1. Dėl Turizmo direktyvos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje tinkamumo
Dėl valstybės atsakomybės už privatiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę
žalą, kilusią dėl ES teisės pažeidimo
1. Nei Turizmo įstatyme, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio
7 d. nutarimu Nr. 1421 patvirtintame Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus
prievolių įvykdymo tvarkos apraše nėra reglamentuotas turistų patirtų nuostolių da‑
lies, likusios po Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo
tvarkos aprašo 33 punkte nustatyto kompensavimo, atlyginimas, nors 1990 m. birželio
13 d. Tarybos direktyvos 90/314 EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų
7 straipsnis draudžia nacionalinės teisės aktus, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiek‑
ti to, kad vartotojui realiai būtų užtikrinta, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atve‑
ju visi jo sumokėti pinigai bus grąžinti ir jis bus repatrijuotas.
Nagrinėjamu atveju susidarė situacija, jog kelionių organizatoriui tapus nemo‑
kiam, jo organizuota kelionė neįvyko, o pareiškėjas gavo tik dalį už kelionę sumokėtų pi‑
nigų, kadangi Turizmo įstatymo 8 straipsnio nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonės buvo nepakankamos. Kitaip tariant, nacionaliniais teisės aktais nustatytas tei‑
sinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 90/314 7 straipsnyje įtvirtinto
visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y.
neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjo) teisių apsaugos. Taigi Lietuvos valstybė šiuo
atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 90/314 7 straipsnį.
Tai, kad Ūkio ministerija nėra gavusi jokių kompetentingų Europos Sąjungos ins‑
titucijų ar Teisingumo Teismo sprendimų, kurie konstatuotų, kad Lietuvos Respublika
netinkamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą 90/314, negali būti laikoma tinkamo
Direktyvos 90/314 perkėlimo į nacionalinę teisę patvirtinimo pagrindu.
2. Bendrijos teisė suteikia teisę gauti žalos atlyginimą, jei tenkinamos trys sąlygos:
i) pažeista teisės norma buvo siekiama suteikti asmenims teisių; ii) pažeidimas yra pakan‑
kamai akivaizdus; iii) yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp nustatytos valstybei pareigos
pažeidimo ir nukentėjusių asmenų patirtos žalos.
Direktyvos 90/314 7 straipsnio turinys ir tikslas, kaip jie išaiškinti Teisingumo Teismo
praktikoje, atskleidžia, kad šia norma netiesiogiai (t. y. nustatant kelionių organizatoriui
ir (arba) kelionių pardavimo agentui reikalavimą pateikti pakankamas garantijas, kad
įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas) aiškiai
siekiama suteikti asmenims teisę į sumokėtų pinigų grąžinimą ir repatrijavimą kelionių or‑
ganizatoriaus nemokumo atveju. Todėl pirmoji valstybės atsakomybės už žalą pažeidus
Europos Sąjungos teisę kilimo sąlyga laikytina nustatyta.

271

I. Administracinių teismų praktika

Nacionalinis reglamentavimas apribojo dengtinos rizikos dydį garantija, kurią
vartotojams privalo suteikti kelionių organizatorius arba kelionių pardavimo agentas,
t. y. nacionalinis reglamentavimas turi tokį ribojantį poveikį, todėl yra akivaizdžiai nesu‑
derinamas su minėtoje direktyvoje nustatytomis pareigomis ir sudaro pakankamai rimtą
Sąjungos teisės pažeidimą, kaip jis yra aiškinamas Teisingumo Teismo praktikoje. Tokiu
būdu antroji valstybės atsakomybės už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę kilimo sąly‑
ga laikytina nustatyta.
Jei Direktyvos 90/314 7 straipsnis būtų tinkamai įgyvendintas Lietuvos Respublikos
teisėje, kelionių organizatoriaus nemokumo (bankroto) atveju asmeniui būtų kompen‑
suota visa už neįvykusią kelionę sumokėta suma. Tačiau kadangi Direktyvos 90/314
7 straipsnis nebuvo tinkamai įgyvendintas, nagrinėjamu atveju asmeniui už neįvykusią
kelionę buvo kompensuota tik dalis jo sumokėtos sumos. Todėl tarp minėto ES teisės pa‑
žeidimo ir asmens patirtos turtinės žalos ES teisės taikymo prasme yra tiesioginis prie‑
žastinis ryšys. Tokiomis aplinkybėmis trečioji valstybės atsakomybės už žalą pažeidus
Europos Sąjungos teisę kilimo sąlyga laikytina nustatyta.
Taigi, nacionaliniais teisės aktais šiuo atveju nebuvo užtikrintas Direktyvos 90/314
garantuojamas turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimas kelionės or‑
ganizatoriaus nemokumo atveju, dėl to pareiškėjai patyrė turtinę žalą – tiesioginius nuos‑
tolius, kuriuos valstybė turi atlyginti.
Administracinė byla Nr. eA‑990‑502/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑04100‑2015‑6
Procesinio sprendimo kategorija: 1.2.2; 1.2.3; 20.2.3.1; 20.2.3.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gegužės 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei‑
sėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos
Volskienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administra‑
cinę bylą pagal pareiškėjo U. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administraci‑
nio teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo U. V.
skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministe‑
rijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – bankrutuojančiai uždarajai akcinei ben‑
drovei „Freshtravel“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarajai akcinei bendro‑
vei „Valdsita“, ir Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, dėl žalos
atlyginimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas U. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 594,02 Eur
turtinę žalą, 300 Eur neturtinę žalą ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Pareiškėjas nurodė, kad jis su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ (to‑
liau – ir kelionių organizatorius) sudarė kelionės sutartį ir pagal ją kelionės organiza‑
toriui sumokėjo 625 Eur sumą, tačiau dėl organizatoriaus nemokumo (bankroto) pa‑
reiškėjo įsigyta kelionė neįvyko. Pareiškėjas, siekdamas, kad jam būtų kompensuota
pagal kelionės sutartį sumokėta pinigų suma, 2014 m. gruodžio 12 d. Valstybinio turiz‑
mo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) pateikė prašymą.
2015 m. rugpjūčio 4 d. pareiškėjas gavo Departamento raštą „Dėl kompensacijos už UAB
„Freshtravel“ nesuteiktas paslaugas“ Nr. SD‑856, kuriame nurodoma, kad pareiškėjui už
UAB „Freshtravel“ bankroto nesuteiktas paslaugas bus kompensuota tik 30,98 Eur suma.
Pareiškėjas su kompensuojama suma nesutiko. Pareiškėjas teigė, kad už kelionę, kuri
neįvyko, draudimo kompanija pareiškėjui jau yra kompensavusi 30,98 Eur sumą, t. y.
4,96 proc. sumokėtos sumos. Pareiškėjo teigimu, jam išmokėta kompensacijos suma nea‑
titinka 1990 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 90/314/EEB
Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (toliau – ir Direktyva 90/314) numa‑
tytos kompensuojamos sumos. Direktyvos 90/314 7 straipsnyje nustatyta, kad „Kelionių
organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti
pakankamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atve‑
ju bus repatrijuotas. Direktyvos 90/314 8 straipsnyje nurodyta, kad valstybės narės gali
priimti arba pateikti griežtesnes vartotojų teisių gynimo nuostatas šios direktyvos tai‑
kymo srityje. Šiuo atveju keliautojai, kurie UAB „Freshtravel“ bankroto metu buvo už‑
sienio valstybėse, buvo repatrijuoti, o tiems, kurie neišvyko į kelionę (tarp jų ir pareiš‑
kėjas) buvo grąžinta tik 4,96 proc. sumokėtos sumos. Nurodytos aplinkybės patvirtina,
kad draudimo sumos, kuria buvo apdrausta UAB „Freshtravel“ veikla, neužteko visiškai
įgyvendinti Direktyvoje 90/314 keliamus reikalavimus. Pareiškėjo teigimu, draudimo su‑
mos nepakako dėl tos aplinkybės, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir
Turizmo įstatymas) 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytas reikalavimas užtikrinti prie‑
voles ne mažesne, kaip 7 proc. kelionių organizatoriaus praėjusių kalendorinių metų me‑
tinių įplaukų suma, yra nepakankamas ir neatitinka Direktyvos 90/314 nuostatų. Todėl
priimdama Turizmo įstatymą ir nustatydama tokią mažą reikalavimų užtikrinimų sumą,
Lietuvos valstybė pažeidė minėtos Direktyvos 90/314 nuostatas. Dėl tokių Lietuvos vals‑
tybės veiksmų pareiškėjas patyrė nuostolius, nes užuot pagal Direktyvą 90/314/EEB pri‑
valomos kompensuoti visos sumokėtos sumos, jam buvo kompensuota tik 4,96 proc.
Pareiškėjas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo
Teismas, ESTT) suformuluota praktika (1999 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo
sprendimas byloje Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister ir kt. prieš
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Republik Österreich, C‑140/97, EU:C:1999:306; 2012 m. vasario 16 d. sprendimas byloje
Jürgen Blödel-Pawlik prieš HanseMerkur Reiseversicherung AG, C‑134/11, EU:C:2012:98;
2014 m. sausio 16 d. nutartis byloje Ilona Baradics ir kiti prieš QBE Insurance
(Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe ir Magyar Állam, C‑430/13, EU:C:2014:32), teigė,
kad Lietuvos valstybė, nustatydama 7 procentų dydžio garantijos sumą, iš esmės pažeidė
Direktyvą 90/314, todėl kelionių organizatoriui UAB „Freshtravel“ esant nemokiam, pri‑
valo kompensuoti pareiškėjui visą jo sumokėtą sumą. Pareiškėjas pažymėjo, kad 2015 m.
balandžio 29 d. Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl turis‑
tų visų sumokėtų sumų grąžinimo ir repatrijavimo kelionių organizatoriaus nemokumo
atveju, pažeidimo Nr. 2015‑4017. Būtent po šios procedūros Lietuvos Respublikos Seimo
Ekonomikos komitete buvo svarstomas patobulintas Turizmo įstatymo pataisų projektas,
kuriame nustatomos griežtesnės prievolių užtikrinimo sąlygos, terminai ir prievolių už‑
tikrinimo sumos. Pareiškėjo teigimu, pirmiau nurodyti Europos Komisijos veiksmai pa‑
tvirtina aplinkybę, jog Lietuvos valstybė netinkamai perkėlė Direktyvos 90/314 nuostatas
į Turizmo įstatymą. Pareiškėjas pažymėjo, kad jam yra žinoma apie UAB „Freshtravel“
bankrotą bei apie tai, kad dėl bankroto bylos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir tei‑
gė, kad šiuo atveju nėra jokių garantijų, užtikrinančių, kad bankroto proceso metu jam
bus grąžinta visa sumokėta suma, todėl tokios garantijos nebuvimas iš esmės pažeidžia
Direktyvą 90/314 ir ESTT suformuotą praktiką. Pareiškėjas nurodė, kad dėl netinkamai
į nacionalinę teisęs perkeltos Direktyvos 90/314 jis patyrė ne tik finansinius nuostolius,
tačiau ir neturtinę žalą, nes neišvyko į ilgai planuotas atostogas, tai sukėlė nepatogumus
bei dvasinius išgyvenimus.
Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, atsiliepime į patiks‑
lintą skundą nurodė nesutinkanti su pareiškėjo skundu ir prašė bylą nutraukti arba skun‑
dą atmesti.
Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog Direktyva 90/314 į na‑
cionalinę teisę perkelta netinkamai. Pažymėjo, kad Turizmo įstatyme (įstatymo redak‑
cija, galiojusi nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. lapkričio 1 d.), atsižvelgiant į tuo‑
metinę turizmo rinkoje susiklosčiusią situaciją, buvo sugriežtinta kelionių organizatorių
prievolių įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo tvarka, padidinti prievolių įvykdymo
užtikrinimo sumų procentiniai apskaičiavimo dydžiai, nustatyti kiti saugikliai ir reika‑
lavimai dėl tinkamo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo. 2011 m.
birželio 22 d. priimant Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI‑1496, buvo vyk‑
doma pareiga perkelti Direktyvos 90/314 nuostatas į nacionaline teisę ir buvo pagrįstai
manoma, jog šiame įstatymo nustatytas teisinis reguliavimas bus pakankamas užtikrin‑
ti turistų teises kelionių organizatorių nemokumo atvejais. Atsakovas teigė, kad nė vie‑
na Turizmo įstatymo nuostata, reglamentuojanti kelionių organizatoriaus prievolių įvyk‑
dymo užtikrinimą, nei su tuo susiję Turizmo įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai nėra
pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ir (arba) įstatymams, todėl jie yra galiojantys
ir teisėti. Ūkio ministerija nėra gavusi jokių kompetentingų Europos Sąjungos instituci‑
jų ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, kurie konstatuotų, kad Lietuvos
valstybė netinkamai į nacionalinę teisę – Turizmo įstatymą – perkėlė Direktyvą 90/314.
Turizmo įstatyme nurodyta, kad juo įgyvendinama Direktyva 90/314. Taigi Turizmo įsta‑
tymas atitinka Konstituciją ir Europos Sąjungos teisę, kol nėra konstatuota priešingai.
Todėl šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad Direktyva 90/314 į nacionalinę teisę perkelta
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netinkamai. Atsakovas pabrėžė, kad visi skundo reikalavimai grindžiami pareiškėjo nuo‑
mone, todėl teismui siekiant nustatyti skundo reikalavimų pagrįstumą, reikėtų nagrinėti
Direktyvos 90/314 perkėlimo į nacionalinę teisę klausimą. Kadangi tokio klausimo na‑
grinėjimas nėra priskirtas teismo kompetencijai, byla, kaip nepriskirtina administracinių
teismų kompetencijai, nutrauktina Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
ABTĮ) 101 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu. Be to, pareiškėjas prašė teismo įver‑
tinti Turizmo įstatymą ir įstatymų leidėjo veiksmus politinio ir ekonominio tikslingumo
požiūriu, nors tokių veiksmų atlikimas taip pat nepriskirtinas administracinio teismo
kompetencijai (ABTĮ 3 str. 2 d.). Nenustačius, kad valstybė atliko neteisėtus veiksmus,
atsakovo teigimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK)
6.271 straipsniu, nėra teisinio pagrindo priteisti pareiškėjui turtinę žalą, atsiradusią dėl
UAB „Freshtravel“ nemokumo. Vadovaujantis CK 6.271 ir 6.754 straipsniais, reikalavi‑
mas atlyginti neturtinę žalą taip pat atmestinas kaip nepagrįstas, nes neįvykus kelionei,
neegzistuoja teisinis pagrindas neturtinei žalai priteisti ir nenustatyta viena iš valstybės
deliktinės atsakomybės atsiradimo sąlygų (valdžios institucijos atlikti neteisėti veiksmai).
Be to, pareiškėjas neįrodė, jog patyrė neturtinę žalą ir nepateikė jokių įrodymų, patvir‑
tinančių jo prašomos atlyginti 300 Eur neturtinės žalos dydį. Atsakovas pažymėjo, kad
pareiškėjas žalos atlyginimo turėtų reikalauti iš jam žalą sukėlusio privataus juridinio as‑
mens – UAB „Freshtravel“, kuriam Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nu‑
tartimi civilinėje byloje Nr. B2‑478‑653/2015 iškelta bankroto byla. Taip pat pareiškėjas
turi teisę Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 ir 112 straipsniuose
nustatyta tvarka pareikšti civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlygini‑
mo UAB „Freshtravel“ bei šios įmonės akcininkų atžvilgiu atliekamame ikiteisminiame
tyrime Nr. 01‑2‑00078‑14.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio turizmo departamentas prie Ūkio mi‑
nisterijos atsiliepime į skundą su pareiškėjo skundu nesutiko.
Paaiškino, kad Departamentas nėra atsakingas už Direktyvos 90/314 perkėli‑
mą į Lietuvos Respublikos teisę. Nurodė, kad tinkamai pagal savo kompetenciją atliko
Departamentui priskirtas UAB „Freshtravel“ stebėsenos ir priežiūros funkcijas. UAB
„Freshtravel“ veikla buvo apdrausta bendrai 202 734 Eur suma dviejose bendrovė‑
se. Ši suma atitiko ir viršijo Turizmo įstatymo reikalavimus, nes UAB „Freshtravel“ pa‑
skutinių keturių ketvirčių įplaukos sudarė 757 495 Eur, o 7 proc. šios sumos sudarė tik
53 024 Eur. Tuo pačiu atsakovas nurodė, kad Departamento veiksmai, susiję su pasirū‑
pinimu į užsienį išvykusiais turistais bei draudimo sumos paskirstymu tarp paslaugų ne‑
gavusių asmenų atitiko Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1421 patvirtin‑
to Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo
29.1 ir 33 punktų nuostatas. Atsakovas nurodė, kad gavęs kelionių organizatoriaus UAB
„Freshtravel“ pranešimą apie nemokumą, vadovaudamasis Turizmo įstatymo nuostato‑
mis skubiai ėmėsi priemonių atstovauti kelionių organizavimo paslaugų vartotojų intere‑
sams – nedelsdamas pranešė turistams apie įvykį, vykdė užsienyje likusių turistų perve‑
žimą užsakomaisiais skrydžiais, apmokėdamas juos draudimo lėšomis, inicijavo turistų
pretenzijų apie jų patirtus nuostolius surinkimą ir nuostolių kompensavimo procedūrą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Freshtravel“, atstovaujamas bankroto admi‑
nistratoriaus UAB „Valdsita“, atsiliepime į skundą prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.
Paaiškino, kad UAB „Freshtravel“ turėjo Turizmo įstatyme bei kituose teisės ak‑
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tuose nustatytus kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo draudimus, kurių draudi‑
mo sumos atitiko galiojančių teisės aktų reikalavimus. Kelionių organizatoriaus prievo‑
lių įvykdymo draudimo sumos buvo apskaičiuotos pagal bendrovės oficialius finansinius
duomenis, kuriuos bendrovė teikė atsakingoms institucijoms.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 30 d. sprendimu pareiš‑
kėjo skundą atmetė.
Teismas nustatė, kad pareiškėjas su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“
2014 m. lapkričio 5 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią pareiškė‑
jas sumokėjo 625 Eur sumą už kelionę. Dėl apyvartinių lėšų trūkumo kelionių organi‑
zatoriui UAB „Freshtravel“ 2014 m. lapkričio 14 d. nutraukus ūkinę veiklą, pareiškėjas
2014 m. gruodžio 12 d. pateikė Departamentui prašymą inicijuoti UAB „Freshtravel“
sumokėtų pinigų kompensavimo procedūrą. Departamentas 2015 m. liepos 27 d. raštu
„Dėl kompensacijos už UAB „Freshtravel“ nesuteiktas paslaugas“ Nr. SD‑856 pranešė
pareiškėjui, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d.
nutarimu „Dėl kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisy‑
klių patvirtinimo“ Nr. 756 patvirtintu Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus
prievolių įvykdymo tvarkos aprašu, dėl UAB „Freshtravel“ bankroto už nesuteiktas pas‑
laugas draudimo bendrovės Ergo Insurance SE Lietuvos filialas kompensuos pareiškė‑
jui 30,98 Eur sumą, kuri sudaro 4,96 proc. nuo kiekvieno turisto įmokėtos ir nuostoliais
pripažintos sumos, taip pat nurodė, kad pareiškėjas, siekdamas atgauti likusią už kelio‑
nę sumokėtą sumos dalį, kuri nebus kompensuota panaudojant UAB „Freshtravel“ turė‑
to draudimo lėšas, turi naudotis kitais savo teisių gynimo būdais Lietuvos Respublikos
įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktuose nustatyta tvarka. Teismas, remdamasis
Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, patvirtino, kad BUAB
„Freshtravel“ bankroto administratorius UAB „Valdsita“ Vilniaus apygardos teismui
2015 m. lapkričio 20 d. pateikė tvirtinti 812-os BUAB „Freshtravel“ kreditorių finansinius
reikalavimus 1 451 622,82 Eur sumai, kurioje buvo ir pareiškėjo finansinis reikalavimas
625,00 Eur sumai (civ. byla Nr. B2‑2316‑653/2016).
Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju kelionių organizatoriaus UAB
„Freshtravel“ prievolių įvykdymo užtikrinimas buvo atliekamas, vadovaujantis nuo
2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. lapkričio 1 d. galiojusia 1998 m. kovo 19 d. Lietuvos
Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII‑667 redakcija. Minėta Turizmo įstatymo redak‑
cija išdėstyta 2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo
įstatymu Nr. XI‑1496. Ginčo teisiniam santykiui aktualios Turizmo įstatymo redakcijos
1 straipsnyje nustatyta, kad šis įstatymas nustato turizmo verslo organizavimo principus,
reikalavimus turizmo paslaugų teikimui ir turistų teisių apsaugai, valstybės ir savivaldy‑
bių institucijų kompetenciją turizmo srityje. Pagal Turizmo įstatymo 2 straipsnio 15 dalį,
kelionių organizatorius yra turizmo paslaugų teikėjas, rengiantis organizuotas turistines
keliones, teikiantis kitas turizmo paslaugas ir parduodantis jas turizmo paslaugų vartoto‑
jams tiesiogiai arba per kelionių agentūras ar kelionių agentus. Turizmo paslaugų teikimo
sutartis yra rašytinis susitarimas, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius įsipareigo‑
ja už atlyginimą kitai šaliai – turistui užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas
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įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas (Turizmo įstatymo
2 str. 35 d.). Kelionių organizatoriaus pažymėjimas, suteikiantis teisę nuolat vykdyti ke‑
lionių organizatoriaus veiklą, išduodamas norinčiam teikti kelionių organizavimo pas‑
laugas Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjui, jeigu jis atitinka Turizmo įstaty‑
mo 4 straipsnio 5 dalies 1–4 punktuose numatytus reikalavimus, tarp jų ir reikalavimą
turėti šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytą prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį
dokumentą (Turizmo įstatymo 4 str. 5 d. 2 p.).
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nesutiko su jam kom‑
pensuojama suma ir prašė priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės visą patirtą tur‑
tinę žalą, kurios nepadengia išmokėta 30,98 Eur draudimo išmoka, taip pat ir neturti‑
nę žalą. Reikalavimą atlyginti patirtą žalą pareiškėjas grindė tuo, kad Lietuvos valstybė
netinkamai perkėlė į nacionalinę teisę Direktyvos 90/314/EEB nuostatas. Pareiškėjas
teigė, kad Turizmo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytas reikalavimas už‑
tikrinti prievoles ne mažesne kaip 7 proc. kelionių organizatoriaus praėjusių kalendo‑
rinių metų metinių įplaukų suma, neužtikrina, jog vartotojams būtų tinkamai ir laiku
atlyginta jų patirta žala turizmo paslaugų tiekėjo nemokumo atveju, todėl toks teisinis
reguliavimas neatitinka Direktyvos 90/314, kuri, pareiškėjo teigimu, nustato, kad kelio‑
nių organizatoriaus nemokumo atveju turi būti kompensuojama visa sumokėta suma,
nuostatų. Teismas akcentavo, jog nagrinėjamu atveju tam, kad atsirastų teisinis pagrin‑
das tenkinti pareiškėjo reikalavimą priteisti iš Lietuvos valstybės patirtą žalą (tiek tur‑
tinę, tiek neturtinę), būtina nustatyti visas viešosios atsakomybės sąlygas, t. y. įrodyti,
kad Lietuvos valstybė netinkamai perkėlė į nacionalinę teisę Direktyvos 90/314 nuosta‑
tas, kad tokiais Lietuvos valstybės neteisėtais veiksmais pareiškėjui buvo padaryta žala ir
kad tarp Lietuvos valstybės neteisėtų veiksmų ir reikalaujamos atlyginti žalos yra prie‑
žastinis ryšys. Nenustačius bent vienos viešosios atsakomybės sąlygų, valstybės civilinė
atsakomybė negalima.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje taikytinoje Turizmo įstatymo
redakcijoje nurodoma, kad minėtas įstatymas įgyvendina 1990 m. birželio 13 d. Tarybos
direktyvą Nr. 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų. 2011 m.
birželio 22 d. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI‑1496
projektą, kuriuo Turizmo įstatymas išdėstytas nauja redakcija, parengė ir Lietuvos
Respublikos Seimui pateikė Seimo narių grupė, šio įstatymo projektas buvo tobulin‑
tas Seimo Ekonomikos komitete. Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymu, lyginant su iki
2011 m. rugsėjo 1 d. galiojusia šio įstatymo redakcija, buvo sugriežtinta kelionių organi‑
zatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo tvarka, padidinti prievolių įvyk‑
dymo užtikrinimo sumų procentiniai apskaičiavimo dydžiai, nustatyti kiti reikalavimai,
siekiant užtikrinti tinkamą kelionių organizatorių prievolių įvykdymą. Nurodytos aplin‑
kybės sudaro pagrindą teigti, kad priimant Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymą, buvo
vykdoma Lietuvos Respublikos pareiga perkelti Direktyvos 90/314 nuostatas į nacionali‑
nę teisę.
Teismas pabrėžė, kad nė viena iš Turizmo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių
kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą, taip pat su kelionių organizato‑
riaus prievolių įvykdymo užtikrinimu susiję Turizmo įstatymo įgyvendinamieji teisės ak‑
tai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu „Dėl kelionės or‑
ganizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 756
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patvirtintas Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvar‑
kos aprašas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1421
patvirtintas Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvar‑
kos aprašas ir kt.) nėra pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai
ir (arba) įstatymams, todėl šie teisės aktai yra galiojantys ir teisėti. Lietuvos Respublika
taip pat nėra gavusi jokių kompetentingų Europos Sąjungos institucijų ir Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, kuriuose būtų konstatuojama, kad Lietuvos
Respublika netinkamai į nacionalinę teisę (nagrinėjamu atveju – į Turizmo įstatymą)
perkėlė Direktyvą 90/314. Aplinkybė, kad Europos Komisijoje prieš Lietuvos Respubliką
2015 m. balandžio 29 d. buvo pradėta Europos Sąjungos teisės pažeidimų procedūra
Nr. 2015/4017 dėl Direktyvos 90/314/EEB galbūt netinkamo perkėlimo ir įgyvendinimo,
pati savaime nepatvirtina fakto, kad Lietuvos Respublika į nacionalinę teisę netinkamai
perkėlė Direktyvos 90/314 nuostatas, nes minėta procedūra šiuo metu dar nėra užbaigta
ir sprendimas joje nėra priimtas.
Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad
Lietuvos Respublika netinkamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvos 90/314 nuostatas.
Byloje nenustačius, kad nagrinėjamu atveju valstybė atliko neteisėtus veiksmus, vadovau‑
jantis CK 6.271 straipsniu, nėra teisinio pagrindo priteisti pareiškėjui iš Lietuvos valsty‑
bės turtinę ir neturtinę žalą.
III.
Pareiškėjas U. V. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apy‑
gardos administracinio teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimą ir skundą tenkinti.
Pareiškėjas pažymi, kad jam už neįvykusią kelionę buvo kompensuota 30,98 Eur,
t. y. 4,96 proc. jo sumokėtos sumos. Pareiškėjo nuomone, teismo argumentas, jog jis,
siekdamas atgauti sumokėtą kelionės sumą, turi naudotis kitais savo teisių gynimo būdais
Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, yra nepagrįstas, kadangi ši
teismo nuostata neatitinka Direktyvos 90/314 nuostatų. Pareiškėjas pažymi, kad aiškin‑
damas Direktyvą 90/314 ESTT nurodė, jog Direktyvos 90/314 7 straipsnyje nustatyti įpa‑
reigojimai laikomi tinkamai perkelti į nacionalinius teisės aktus tik tada, jeigu nesvarbu,
kokiu būdu jais pasiekiamas rezultatas – vartotojui realiai užtikrinamas visų jo sumokėtų
pinigų grąžinimas ir jo repatrijavimas kelionių organizatoriaus nemokumo atveju. Šiuo
atveju pareiškėjui nebuvo užtikrintas jo įmokėtų įmokų grąžinimas ir Direktyvoje 90/314
numatytas rezultatas nebuvo pasiektas. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Direktyvoje
90/314 nėra įtvirtinta, jog vartotojas sumokėtų sumų turi ieškoti tam tikrais būdais, susi‑
jusiais su bankroto įstatymais ar kitais teisės aktais. Direktyvoje 90/314 aiškiai įtvirtinta,
jog esant kelionių organizatoriaus nemokumui vartotojas turi būti repatrijuotas arba jam
grąžinamos visos jo sumokėtos pinigų sumos. Pareiškėjo vertinimu, Vilniaus apygardos
teismo sprendimas, kuriame nurodyta, jog pareiškėjas savo sumokėtą sumą turi prisiteisti
Įmonių bankroto įstatyme numatyta tvarka, yra neteisėtas.
Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad Turizmo
įstatyme numatytos garantijos yra tinkamos ir nepažeidžia nei Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, nei kitų teisės aktų nuostatų. Pareiškėjas nurodo, kad toks teismo aiški‑
nimas prieštarauja Direktyvoje 90/314 numatytoms taisyklėms, nes: 1) teismas sprendi‑
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me rėmėsi tik nacionaliniais teisės aktais ir neatsižvelgė į Direktyvoje 90/314 numatytas
nuostatas, o tai prieštarauja 1969 m. Vienos Konvencijoje dėl tarptautinių sutarčių nu‑
matytam principui, jog negalima remtis nacionaline teise siekiant pateisinti tarptautinių
įsipareigojimų nesilaikymą; 2) teismas nepagrįstai nustatė, kad 4,96 proc. sumokėta suma
yra tinkamas atlyginimas; 3) pirmosios instancijos teismas nesirėmė ESTT išaiškinimu,
jog teismai privalo aiškinti nacionalines nuostatas, ypač tas, kurios įgyvendina Europos
Sąjungos teisės aktus. Remdamasis šiais argumentais, pareiškėjas teigia, jog pirmosios
instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas.
Pareiškėjas pažymi, kad, remiantis Direktyvos 90/314 nuostatomis ir ESTT iš‑
aiškinimais, pareiškėjui turėjo būti kompensuota visa jo sumokėta suma, tačiau dėl
Direktyvai 90/314 prieštaraujančių Turizmo įstatymų nuostatų buvo kompensuota tik
maža sumos dalis. Nagrinėjamoje situacijoje akivaizdu, kad Turizmo įstatymas nepaten‑
kina Direktyvos 90/314 tikslų – vartotojui realiai užtikrinamas visų jo sumokėtų pinigų
grąžinimas ir jo repatrijavimas kelionių organizatoriaus nemokumo atveju, todėl atsa‑
komybę už netinkamai perkeltą Direktyvą 90/314 turi prisiimti Lietuvos valstybė. Taip
pat pareiškėjas pažymi, kad apie tai, jog Direktyvos 90/314 nuostatos į Turizmo įstaty‑
mą yra perkeltos netinkamai, įrodo ir Europos Komisijos pradėta pažeidimo procedūra
prieš Lietuvą bei informacija apie tai, kad po pažeidimo procedūros pradėjimo buvo pa‑
teiktos Turizmo įstatymo pataisos, numatančios didesnes draudimo apsaugas. Pareiškėjo
pateiktos informacijos apie pažeidimo procedūrą teismas nelaikė tinkama ir priimdamas
sprendimą jos nevertino. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad pareiškėjas dėl UAB
„Freshtravel“ nemokumo patyrė 594,02 Eur turtinę žalą, ši žala atsirado dėl nepakan‑
kamos draudimo apsaugos, numatytos Turizmo įstatyme, jei Direktyvos 90/314 nuosta‑
tos į Lietuvos Respublikos teisės aktus būtų perkeltos tinkamai, pareiškėjui minėta žala
nebūtų atsiradusi.
Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, pateikė atsiliepimą į
pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriame prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo skundą atmesti.
Ūkio ministerijos įsitikinimu, nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta ir neegzistuo‑
ja deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus. 2011 m.
birželio 22 d. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI- 1496
projektą, kuriuo Turizmo įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija, parengė ir Lietuvos
Respublikos Seimui pateikė Seimo narių grupė, įstatymo projektas buvo tobulintas Seimo
Ekonomikos komitete. Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymu buvo sugriežtinta kelionių
organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo tvarka, padidinti prievolių
įvykdymo užtikrinimo sumų procentiniai apskaičiavimo dydžiai, nustatyti kiti saugikliai
bei reikalavimai dėl tinkamo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo.
Rengiant Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir jį priimant, buvo atsižvelgta į
tuometinę situaciją turizmo rinkoje ir siekta turistų ir kelionių organizatorių interesų pu‑
siausvyros, t. y. nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų turistų teises į teisingą
žalos atlyginimą, kelionių organizatoriaus nemokumo atveju neapribotų kelionių orga‑
nizatorių paslaugas teikiančių verslo subjektų galimybių išlikti ir veikti turizmo rinkoje.
Kaip matyti, Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektu buvo siekiama įgyvendinti
Direktyvą 90/314, užtikrinant, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju vartoto‑
jams bus garantuojamas visų sumokėtų pinigų grąžinimas ir jų repatrijavimas. Taigi pri‑
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imant Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymą, buvo vykdoma pareiga perkelti Direktyvos
90/314 nuostatas į nacionalinę teisę ir buvo pagrįstai manoma, jog įstatyme nustatomas
teisinis reguliavimas yra pakankamas, siekiant užtikrinti turistų teises kelionių organiza‑
torių nemokumo atvejais. 2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo
pakeitimo įstatymu Nr. XI‑1496 nauja redakcija išdėstytame Turizmo įstatyme yra aiškiai
nustatyta, kad jis įgyvendina Direktyvą 90/314.
Direktyvos 90/314 7 straipsnis numato, jog kelionių organizatorius ir (arba) ke‑
lionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakankamas garantijas,
kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas,
į Turizmo įstatymą buvo perkelta tinkamai, kadangi tokia pareiga kelionių organizato‑
riui buvo nustatyta Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje. Be to, lyginant Direktyvos
90/314 7 straipsnio ir Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies (įskaitant šios dalies 1 ir
2 punktų) nuostatas, aiškiai matyti, kad Direktyvos 90/314 7 straipsnis į Turizmo įstaty‑
mo 8 straipsnio 1 dalį yra perkeltas ne tik pagal savo esmę ir prasmę, bet ir iš esmės pa‑
žodžiui. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad pareiškėjui žala dėl UAB „Freshtravel“ ne‑
mokumo atsirado dėl to, kad valstybė netinkamai į Turizmo įstatymą perkėlė Direktyvą
90/314. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pareiškėjas žalą galėjo patirti tik dėl UAB
„Freshtravel“ veiksmų, t. y. dėl to, kad UAB „Freshtravel“ nesilaikė Turizmo įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos turėti laidavimą, laidavimo draudimą ar garan‑
tiją, kurie paaiškėjus, kad UAB „Freshtravel“ negali vykdyti turizmo paslaugų sutarčių,
užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą bei sumokėtų pinigų grąžini‑
mą turistui, todėl neegzistuoja joks priežastinis ryšys tarp valstybės veiksmų perkeliant
Direktyvą 90/314 į nacionalinę teisę bei pareiškėjo patirtos žalos.
Ūkio ministerija pažymi, kad nė viena iš Turizmo įstatymo nuostatų, reglamen‑
tuojančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą, nei su kelionių or‑
ganizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimu susiję Turizmo įstatymo įgyvendinamieji
teisės aktai nėra pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir (arba)
įstatymams, todėl šie teisės aktai yra galiojantys ir teisėti.
Ūkio ministerija taip pat pažymi, kad nėra gavusi jokių kompetentingų Europos
Sąjungos institucijų ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, kurie konsta‑
tuotų, kad Lietuvos Respublika netinkamai į nacionalinę teisę (šiuo konkrečiu atveju – į
Turizmo įstatymą) perkėlė Direktyvą 90/314. Taip pat atsakovas pažymi, jog skunde pa‑
reiškėjo nurodoma Europos Komisijos pradėta Europos Sąjungos teisės pažeidimų pro‑
cedūra Nr. 2015/4017 dėl Direktyvos 90/314 galbūt netinkamo perkėlimo ir įgyvendi‑
nimo, yra vykdoma dėl kitos, ankstesnės nei ginčui aktuali (nuo 2006 m. sausio 1 d. iki
2011 m. rugsėjo 1 d. galiojusios) Turizmo įstatymo redakcijos, tad sprendimas atliekamo‑
je pažeidimų procedūroje, koks jis bebūtų, neturės jokios reikšmės šios bylos ginčo baig‑
čiai. Atsakovas paaiškina, kad pradėta pažeidimų procedūra nėra užbaigta ir sprendimas
joje nėra priimtas. Tai, kad galimo pažeidimo procedūra yra pradėta, savaime nereiškia,
jog į Turizmo įstatymą buvo netinkamai perkelta Direktyvos 90/314 7 straipsnio nuosta‑
ta, ir kad atlikus galimo pažeidimo tyrimą, pažeidimas bus konstatuotas. Yra galimas ir
visiškai priešingas sprendimas, t. y. kad į Turizmo įstatymą perkeliant Direktyvos 90/314
nuostatas, pažeidimas nebus nustatytas.
Ūkio ministerija pažymi, kad teisės aktai nenustato, jog neturtinė žala atlyginama
kelionės neįvykimo atveju. Pagal CK 6.754 straipsnio 5 dalį, jeigu dėl netinkamo sutar‑
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ties vykdymo, už kurį atsako kelionės organizatorius, turisto pagrįsti ir protingi lūkesčiai
neišsipildo ir dėl to turistas lieka kelione nepatenkintas, jis turi teisę reikalauti atlyginti
ir neturtinę žalą, o atlygintinos neturtinės žalos dydis šiuo atveju negali viršyti trigubos
kelionės kainos. Lingvistiškai aiškinant CK 6.754 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą teisės nor‑
mą, matyti, kad įstatymų leidėjas neturtinės žalos atlyginimą sieja su įvykusios kelionės
metu neišsipildžiusiais turisto pagrįstais ir protingais lūkesčiais, dėl kurių turistas lieka
kelione nepatenkintas. Iš minėto teisinio reguliavimo akivaizdu, kad pareiga atlyginti
neturtinę žalą siejama su jau prasidėjusia kelione, t. y. su jau prasidėjusiu konkrečių tu‑
rizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytų paslaugų teikimu, ir turisto pagrįstų lūkesčių
dėl teikiamų paslaugų neišsipildymu, kai, suteikus paslaugas, turistas lieka nepatenkintas
kelione. Tačiau aptariama teisės norma nenustato galimybės atlyginti neturtinę žalą dėl
apskritai neįvykusios kelionės. Kadangi pareiškėjo kelionė net neprasidėjo, todėl neeg‑
zistuoja CK 6.754 straipsnio 5 dalyje nustatytas pagrindas pareiškėjui atlyginti neturtinę
žalą. Kadangi neturtinė žala atlyginama tik įstatymo nustatytais atvejais, o šiuo atveju jos
atlyginimo įstatymas nenustato, todėl nėra pagrindo ją atlyginti. Pareiškėjas teismui ne‑
pateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jam padarytos neturtinės žalos realumą, t. y. kad jis
iš tiesų patyrė nepatogumus ir dvasinius išgyvenimus, nei įrodymų, pagrindžiančių pra‑
šomos atlyginti neturtinės žalos dydį. Nagrinėjamu atveju, kai įstatymas nenumato ne‑
turtinės žalos atlyginimo, vien tik pareiškėjo teiginio apie tariamai patirtą neturtinę žalą
nepakanka – tokie teiginiai turi būti pagrįsti įrodymais. Atsakovas mano, kad pareiškėjas
neįrodė neturtinės žalos padarymo fakto, kadangi jo teiginiai apie tariamai patirtą ne‑
turtinę žalą yra grindžiami tik deklaratyvaus pobūdžio įrodymais, nepagrįstais bendro
pobūdžio nusiskundimais ir abstrakčiais argumentais, kurių pareiškėjas nedetalizavo.
Nesant įrodyto neturtinės žalos fakto, nėra pagrindo atlyginti neturtinę žalą.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teise‑
nos įstatymo redakcija, galiojusia iki 2016 m. liepos 1 d. (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo
Nr. VIII‑1927 redakcija), kadangi byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta iki
2016 m. liepos 1 d.
Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios
dėl Lietuvos valstybės, tikėtina, netinkamo 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos
Nr. 90/314/EEB Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų nuostatų, susijusių
su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo są‑
lygų, perkėlimo į nacionalinės teisės aktus, atlyginimo.
Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas su kelionių orga‑
nizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų sutartį. Kelionių organizatorius
tapo nemokus ir dėl to kelionės nesuorganizavo, o pareiškėjui buvo grąžinta ne visa už
įsigytą kelionės paketą sumokėta suma, todėl jis patyrė nuostolių.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad saugant ir ginant
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žmogaus (ir apskritai asmens – ne tik fizinio, bet ir juridinio) teises ir laisves inter alia
žmogaus orumą, ypatinga svarba tenka žalos atlyginimo institutui. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos materialinės ir
moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Taigi būtinumas atlyginti asmeniui pa‑
darytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. ir 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Šis
konstitucinis principas neatsiejamas nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto
teisingumo principo: įstatymais turi būti sudarytos visos reikiamos teisinės prielaidos
padarytą žalą atlyginti teisingai. Taigi Konstitucija imperatyviai reikalauja įstatymu nu‑
statyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmuo, kuriam neteisėtais veiksmais buvo padaryta
žala, visais atvejais galėtų reikalauti teisingo tos žalos atlyginimo ir tą atlyginimą gauti
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas).
CK 6.249 straipsnio 1 dalyje turtinė žala apibrėžta kaip asmens turto netekimas
arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, ku‑
rias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Šio kodekso 6.263 straipsnio
1 dalyje nustatyta kiekvieno asmens (taip pat ir valstybės valdžios institucijų) pareiga lai‑
kytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam
asmeniui žalos. Šios pareigos nevykdymas užtraukia civilinę atsakomybę.
Pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų
neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus
valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Tai reiškia,
kad CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms:
neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiks‑
mų (neveikimo) ir žalos. Neteisėtu aktu CK 6.271 straipsnio 3 dalies prasme laikomas ir
neteisėtas veiksmas, ir neveikimas, kurie tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ar
interesams.
Reikalavimas atlyginti žalą privalo būti tenkinamas tik nustačius viešosios atsako‑
mybės sąlygas: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveiki‑
mą (vilkinimą atlikti veiksmus), žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp
valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos.
Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad nagrinėjamu atveju valstybė atliko
neteisėtus veiksmus ir vadovaudamasis CK 6.271 straipsniu konstatavo, jog teisinio pa‑
grindo priteisti pareiškėjui iš Lietuvos valstybės turtinę ir neturtinę žalą nėra, todėl pa‑
reiškėjo skundą atmetė.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad Direktyvos 90/314 nuostatos į
Turizmo įstatymą perkeltos netinkamai, tačiau pirmosios instancijos teismas, priimda‑
mas sprendimą byloje, nepaisė galimybės tiesiogiai remtis Direktyvos 90/314 nuostato‑
mis, nesirėmė nagrinėjamai situacijai aktualiais Teisingumo Teismo išaiškinimais.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ūkio ministerija, atsakovas) atsi‑
liepime į apeliacinį skundą nurodo, kad nėra nustatyta ir neegzistuoja deliktinės atsako‑
mybės sąlyga, kad valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus. Atsakovo teigimu, Turizmo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektu Nr. XI‑14961 buvo siekiama įgyvendinti Direktyvą
90/314, užtikrinant, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju vartotojams bus už‑
tikrinamas visų sumokėtų pinigų grąžinimas ir jų repatrijavimas, taigi priimant Turizmo
įstatymo pakeitimo įstatymą buvo vykdoma pareiga perkelti Direktyvos 90/314 nuostatas
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į nacionalinę teisę ir buvo pagrįstai manoma, kad įstatyme nustatomas teisinis reguliavi‑
mas bus pakankamas užtikrinti turistų teises kelionių organizatoriaus nemokumo atve‑
jais. Direktyvos 90/314 7 straipsnis į Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį yra perkeltas
ne tik pagal savo esmę ir prasmę, bet ir iš esmės pažodžiui, todėl, Ūkio ministerijos nuo‑
mone, nėra jokio pagrindo teigti, kad pareiškėjui žala dėl UAB „Freshtravel“ nemokumo
atsirado dėl netinkamo Direktyvos 90/314 perkėlimo.
V.
Dėl Direktyvos 90/314 nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę tinkamumo
Kaip minėta, nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos,
atsiradusios dėl Lietuvos valstybės, tikėtina, netinkamo 1990 m. birželio 13 d. Tarybos
direktyvos Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB) nuostatų,
susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompen‑
savimo sąlygų, perkėlimo į nacionalinės teisės aktus, atlyginimo.
Direktyvos 90/314 7 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata, kad kelionių organizato‑
rius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakan‑
kamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus
repatrijuotas.
Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos 90/314 nuostatas, nurodė, kad pa‑
gal Direktyvos 90/314 7 straipsnį kelionių organizatorius turi pateikti pakankamas ga‑
rantijas, kad nemokumo ar bankroto atveju sumokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas
bus repatrijuotas, nes šių garantijų paskirtis – apsaugoti vartotoją nuo finansinės rizikos,
susijusios su kelionių organizatoriaus nemokumu arba bankrotu (1996 m. spalio 8 d.
ESTT sprendimo Dillenkofer ir kt., C‑178/94, C‑179/94, C‑188/94, C‑189/94 ir C‑190/94,
EU:C:1996:375, 34 ir 35 p.).
Be to, reikia priminti, jog Direktyvos 90/314 7 straipsnyje numatytas įpareigojimas
pasiekti tam tikrą rezultatą, t. y. užtikrinti kelionių paketo pirkėjų teisę į garantuotą su‑
mokėtų pinigų grąžinimą ir repatriaciją kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto
atveju, taip pat tai, kad šia garantija vartotojas bus apsaugotas nuo nemokumo, nesvarbu,
dėl kokių priežasčių, padarinių (1999 m. birželio 15 d. ESTT sprendimo Rechberger ir kt.,
C‑140/97, EU:C:1999:306, 74 p.). Tokį Direktyvos 90/314 7 straipsnio aiškinimą patvir‑
tina ir ja siekiamas tikslas – užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį (žr. minėto ESTT
sprendimo Dillenkofer ir kt. 39 p.).
Teisingumo Teismas yra aiškiai konstatavęs, kad nei Direktyvos 90/314 kons‑
tatuojamosiose dalyse, nei 7 straipsnio tekste nenumatyta, kad įmanoma apriboti šia‑
me straipsnyje numatytą garantiją. Be to, minėtame 7 straipsnyje nustatyti įpareigojimai
laikomi tinkamai perkelti nacionalinės teisės aktais tik tada, jeigu nesvarbu kokiu būdu
jais pasiekiamas rezultatas – vartotojui realiai užtikrinamas visų jo sumokėtų pinigų grą‑
žinimas ir jo repatrijavimas kelionių organizatoriaus nemokumo atveju (žr. minėto ESTT
sprendimo Rechberger ir kt., 63, 64 p.).
Nagrinėdamas situaciją, kai tik dalis apeliantų pagrindinėje byloje sumokė‑
tų pinigų buvo grąžinti remiantis Direktyvos 90/314 7 straipsnyje numatyta garantija,
Teisingumo Teismas yra aiškiai nurodęs, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pa‑
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teikęs teismas, kuris vienintelis kompetentingas aiškinti ir taikyti nacionalinę teisę, turi
nustatyti, ar, atsižvelgiant į konkrečią garantijos dydžio apskaičiavimo tvarką, tokia padė‑
tis susiklostė dėl nacionalinės teisės aktų leidėjo įtvirtintos sistemos, pagal kurią numaty‑
tas nepakankamas vartotojo sumokėtų pinigų grąžinimas ir galimo repatrijavimo išlaidų
padengimas tiek, kiek pagal šios sistemos struktūrą neįmanoma atsižvelgti į įvykius na‑
grinėjamame ekonominiame sektoriuje. Atsižvelgdamas į tai, Teisingumo Teismas kons‑
tatavo, kad Direktyvos 90/314 7 straipsnis aiškintinas taip, kad juo draudžiami nacionali‑
nės teisės aktai, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiekti to, kad vartotojui realiai būtų
užtikrinta, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visi jo sumokėti pinigai bus
grąžinti ir jis bus repatrijuotas (2014 m. sausio 16 d. ESTT nutarties Ilona Baradics ir kt.
prieš QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe ir Magyar Állam, C‑430/13,
EU:C:2014:32, 39–41 p.).
Direktyva 90/314 įgyvendinama Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu (2011 m.
birželio 22 d. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI‑1496
priedo 1 p.).
Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kelionių organizatoriai, siū‑
lantys parduoti organizuotas turistines keliones, privalo turėti galiojantį draudimo įmo‑
nės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją,
kurie kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti: 1) turisto
grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokė‑
tų pinigų sumos, atitinkančios nesuteiktų paslaugų kainą, grąžinimą turistui, jei prasidė‑
jus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės toliau
vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties; 2) už organizuotą turistinę kelionę turisto
sumokėtų pinigų grąžinimą turistui, jei dar neprasidėjus organizuotai turistinei kelionei
paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės pradėti vykdyti turizmo paslaugų teikimo
sutarties.
To paties įstatymo straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje nuolat
veikiančių kelionių organizatorių, kelionių agentūrų ar kelionių agentų prievolių įvykdy‑
mas užtikrinamas galiojančiu draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimu
arba finansų įstaigos laidavimu ar garantija. Kelionių organizatoriai, kelionių agentūros ir
kelionių agentai privalo individualiai pasirašyti prievolių įvykdymo laidavimo draudimo
sutartį su draudimo įmone arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos sutartį su finansų
įstaiga, pagal kurią draudimo įmonė arba finansų įstaiga įsipareigoja sutartyje nustatyta
suma kompensuoti turisto nuostolius, atsiradusius dėl turizmo paslaugų teikėjo prievolių
turistui neįvykdymo.
To paties straipsnio 4 dalis nustato, kad kelionių organizatoriaus prievolių, atsi‑
randančių šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma yra
ne mažesnė kaip 7 procentai kelionių organizatoriaus praėjusių kalendorinių metų me‑
tinių įplaukų. Kai pasirašomų draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo drau‑
dimo sutarties arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos sutarties galiojimo laiko‑
tarpis yra nuo trijų mėnesių iki vienerių metų, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma
apskaičiuojama pagal kelionių organizatoriaus praėjusių kalendorinių metų atitinkamo
laikotarpio įplaukas.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju kelionių organizatorius
UAB „Freshtravel“ dvejose bendrovėse savo veiklą buvo apdraudęs bendrai 202 734 eurų
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sumai, kuri, Turizmo departamento teigimu, netgi gerokai viršijo minėto Turizmo įsta‑
tymo 8 straipsnio reikalavimus. Todėl šiuo aspektu atmestinas atsakovo argumentas, kad
pareiškėjas galėjo patirti žalą tik dėl UAB „Freshtravel“ veiksmų, t. y. dėl to, kad šis kelio‑
nių organizatorius nesilaikė Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos
turėti laidavimą, laidavimo draudimą ar garantiją. Taip pat reikia pabrėžti, kad bendra
turistų patirtų nuostolių suma dėl šio kelionių organizatoriaus nemokumo, Turizmo de‑
partamento teigimu, sudarė 734 090 eurų. Kitaip tariant, kelionių organizatoriaus UAB
„Freshtravel“ veiklos draudimo suma, viršijusi Turizmo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nu‑
matytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos minimalią ribą, buvo bent tris kartus ma‑
žesnė už bendrą turistų nuostolių, patirtų dėl UAB „Freshtravel“ nemokumo, sumą.
Šiuo aspektu aktualus Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos apra‑
šo, išdėstyto nauja redakcija 2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 1426 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutari‑
mo Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apra‑
šo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Aprašas) 33 punktas. Vadovaujantis juo, jeigu
bendra turistų pareikštų reikalavimų suma yra didesnė už laidavimo draudimo sutartyje
nustatytą laidavimo draudimo sumą ar jos likutį, laidavimo draudimo išmoka pirmiau‑
sia mokama už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esančio ir neturinčio galimybės sa‑
varankiškai grįžti į Lietuvos Respubliką turisto organizuoto grąžinimo į išvykimo vietą
Lietuvos Respublikoje išlaidas ir su tuo susijusias kitas pagrįstas išlaidas, o likusi suma
paskirstoma proporcingai turistų pareikštų reikalavimų dydžiui (Aprašo 29.2–29.4 ir
29.1 punktuose nurodytais atvejais – negautų paslaugų vertei atlyginti). Nagrinėjamu
atveju Turizmo departamentas įvykdė kompensavimo draudimo lėšomis procedūrą va‑
dovaudamasis šiuo reguliavimu. Primintina, kad tokiu būdu pareiškėjui buvo kompen‑
suota 4,96 proc. jo sumokėtos už neįvykusią kelionę sumos.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nei Turizmo įstatyme, nei Apraše nėra re‑
glamentuotas turistų patirtų nuostolių dalies, likusios po Aprašo 33 punkte nustatyto
kompensavimo, atlyginimas, nors, kaip jau buvo minėta, Direktyvos 90/314 7 straipsnis
draudžia nacionalinės teisės aktus, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiekti to, kad
vartotojui realiai būtų užtikrinta, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visi jo
sumokėti pinigai bus grąžinti ir jis bus repatrijuotas.
Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra apibendrinęs savo prak‑
tikoje (žr. 2012 m. gegužės 18 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį
administracinėje byloje Nr. A556‑105/2012) Europos Sąjungos teisės normos yra sude‑
damoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis (Lietuvos Respublikos konstitucinio
akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 d.). Europos Sąjungos di‑
rektyvos yra privalomos kiekvienai valstybei narei, kuriai jos skirtos, dėl rezultato, kurį
reikia pasiekti. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos pasirenka direktyvų įgyvendini‑
mo formą ir būdus (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 str. 3 d.). Kaip pažymi‑
ma nuoseklioje Teisingumo Teismo praktikoje, aiškinančioje direktyvų nuostatas, valsty‑
bėms narėms direktyvoje yra numatyta pareiga imtis visų būtinų atitinkamos direktyvos
veiksmingumą užtikrinančių priemonių, atsižvelgiant į jos siekiamą tikslą (šiuo aspektu
žr., pvz., 1984 m. balandžio 10 d. ESTT sprendimą byloje Sabine von Colson ir Elisabeth
Kamann prieš Land Nordrhein-Westfalen, 14/83, EU:C:1984:153, 15 p., 2008 m. balandžio
15 d. sprendimą byloje Impact prieš Minister for Agriculture and Food ir kt., C‑268/06,
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EU:C:2008:223, 40 p.). Valstybėms narėms kylanti pareiga pagal direktyvą pasiekti joje
numatytą rezultatą ir pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį pareiga imtis
visų bendrų ar specialių priemonių užtikrinti šios pareigos įvykdymą privaloma visoms
valstybių narių valdžios institucijoms, įskaitant ir teismus, jiems vykdant savo kompe‑
tenciją (žr. minėto ESTT sprendimo byloje Impact 41 p.). Būtent nacionaliniai teismai
turi užtikrinti asmenų teisinę apsaugą, jiems suteiktą pagal Sąjungos teisės nuostatas, ir
visišką šių nuostatų veiksmingumą (žr. minėto ESTT sprendimo byloje Impact 42 p.).
Taikydami nacionalinę teisę, nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo labiau atsižvelgda‑
mi į direktyvos tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas rezultatas ir taip
būtų laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio trečios pastrai‑
pos (šiuo aspektu žr. jau minėto ESTT sprendimo von Colson ir Kamann 26 p.; 1990 m.
lapkričio 13 d. ESTT sprendimą byloje Marleasing SA prieš La Comercial Internacional
de Alimentacion SA, C‑106/89, EU:C:1990:395, 8 p., 2004 m. spalio 5 d. ESTT sprendi‑
mą sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. prieš Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut
eV, C‑397/01, C‑398/01, C‑399/01, C‑400/01, C‑401/01, C‑402/01 ir C‑403/01,
EU:C:2004:584, 113 p.). Reikalavimas aiškinti nacionalinę teisę Sąjungos teisę atitinkan‑
čia prasme išplaukia iš pačios Sutarties sistemos, kadangi toks aiškinimas leidžia bylą na‑
grinėjančiam nacionaliniam teismui pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką Sąjungos
teisės veiksmingumą (šiuo klausimu žr. jau minėto ESTT sprendimo sujungtose bylose
Pfeiffer ir kt. 114 p.). Be to, iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos aišku, kad
visais atvejais, kai direktyvos nuostatos savo turiniu yra besąlygiškos ir pakankamai tiks‑
lios, asmenys gali jomis remtis nacionaliniuose teismuose prieš valstybę, jei per nuro‑
dytą laikotarpį jos neperkėlė direktyvos į nacionalinę teisę ar ją perkėlė neteisingai (žr.
1991 m. lapkričio 19 d. ESTT sprendimą sujungtose bylose Francovich ir kt. prieš Italijos
valstybę, C‑6/90 ir C‑9/90, EU:C:1991:428, 11 p., 2002 m. liepos 11 d. ESTT sprendimą
Marks & Spencer prieš Commissioners of Customs & Excise, C‑62/00, EU:C:2002:435,
25 p., jau minėto ESTT sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. 103 p.). Jeigu naciona‑
linės teisės negalima aiškinti ir taikyti pagal Sąjungos teisės reikalavimus, nacionaliniai
teismai ir administraciniai valdžios organai privalo taikyti visą Sąjungos teisę ir ginti pa‑
gal ją suteikiamas asmenų teises ir prireikus netaikyti bet kurios jai prieštaraujančios na‑
cionalinės teisės nuostatos (žr., pvz., 2010 m. lapkričio 25 d. ESTT sprendimą byloje Fuß
prieš Stadt Halle, C‑429/09, EU:C:2010:717, 40 p.).
Dėl nagrinėjamu atveju turimos nacionalinio teismo kompetencijos papildo‑
mai nurodytina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Europos
Sąjungos teisės aktų galią Lietuvos teisės sistemoje, yra aiškiai nurodęs, jog Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje ne tik yra įtvirtintas principas, kad tais atvejais, kai naciona‑
linis teisės aktas nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarp‑
tautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis, bet ir – Europos Sąjungos teisės
atžvilgiu – yra expressis verbis (tiesiogiai) nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos
Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuos‑
tatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisi‑
niu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia
jų teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 14 d. nutarimas).
Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės normų kolizijos aspektu būtina pažymė‑
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ti ir tai, kad nacionalinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, įpareigotas
taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veiki‑
mą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms priešta‑
raujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir šis teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši
nuostata bus panaikinta teisėkūros arba kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis (pvz.,
žr. Teisingumo Teismo 1978 m. kovo 9 d. sprendimo byloje Simmenthal, 106/77, 21 ir
24 p.; 2003 m. kovo 20 d. sprendimo byloje Kutz-Bauer, C‑187/00, 73 p.; 2005 m. gegu‑
žės 3 d. sprendimo sujungtose bylose Berluskoni ir kt., C‑387/02, C‑391/02 ir C‑403/02,
72 p.; 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo byloje Filipiak, C‑314/08, 81 p.). Tokios prak‑
tikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje bylo‑
je Nr. A492‑12/2011, taip pat 2015 m. balandžio 9 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A‑928‑492/2015).
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta pirmiau, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmo‑
sios instancijos teismas turėjo pareigą aktualias minėtų nacionalinių teisės aktų nuosta‑
tas aiškinti ir šį ginčą išspręsti, atsižvelgdamas į Direktyvos 90/314 7 straipsnio nuostatas
bei tikslus, tam, kad būtų užtikrintas visiškas Europos Sąjungos teisės veiksmingumas,
bet šios pareigos nevykdė. Deklaratyviai nurodęs Direktyva 90/314 siekiamą vieną iš
tikslų ir kelias šio teisės akto nuostatas, pirmosios instancijos teismas visiškai neanali‑
zavo Direktyvos 90/314 7 straipsnio turinio ir jį aiškinančios Teisingumo Teismo prak‑
tikos. Tuo metu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad priimant Turizmo įstaty‑
mo pakeitimo įstatymą buvo vykdoma Lietuvos Respublikos pareiga perkelti Direktyvos
90/314/EEB nuostatas į nacionaline teisę. Tokios išvados buvo prieita atsižvelgus į tai,
kad: i) byloje taikytinoje Turizmo įstatymo redakcijoje nurodoma, kad minėtas įstatymas
įgyvendina 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų
ir organizuotų išvykų paketų; ii) 2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos turizmo
įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI‑1496 projektą, kuriuo Turizmo įstatymas išdėstytas
nauja redakcija, parengė ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikė Seimo narių grupė, šio
įstatymo projektas buvo tobulintas Seimo Ekonomikos komitete; iii) Turizmo įstatymo
pakeitimo įstatymu, lyginant su iki 2011 m. rugsėjo 1 d. galiojusia šio įstatymo redakcija,
buvo sugriežtinta kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo
tvarka, padidinti prievolių įvykdymo užtikrinimo sumų procentiniai apskaičiavimo dy‑
džiai, nustatyti kiti reikalavimai siekiant užtikrinti tinkamą kelionių organizatorių prie‑
volių įvykdymą. Teisėjų kolegija atmeta tokius pirmosios instancijos teismo argumentus,
nes nurodytos aplinkybės savaime nesudaro pagrindo konstatuoti tinkamo Direktyvos
90/314 7 straipsnio perkėlimo neišanalizavus šio straipsnio turinio bei jo aiškinimo
Teisingumo Teismo praktikoje ir neįvertinus, ar nacionalinis reguliavimas yra pakanka‑
mas, kad būtų visiškai pasiektas minėto Direktyvos 90/314 straipsnio tikslas. Atsakovas ir
pirmosios instancijos teismas nurodo, kad Ūkio ministerija nėra gavusi jokių kompeten‑
tingų Europos Sąjungos institucijų ar Teisingumo Teismo sprendimų, kurie konstatuotų,
kad Lietuvos Respublika netinkamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą 90/314, tačiau
teisėjų kolegijos nuomone, tai negali būti laikoma tinkamo Direktyvos 90/314 perkėlimo
į nacionalinę teisę patvirtinimo pagrindu.
Teisėjų kolegija, įvertinusi visas minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad nagrinė‑
jamu atveju susidarė situacija, jog kelionių organizatoriui tapus nemokiam, jo organi‑
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zuota kelionė neįvyko, o pareiškėjas gavo tik dalį už kelionę sumokėtų pinigų, kadangi
Turizmo įstatymo 8 straipsnio nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės
buvo nepakankamos. Kitaip tariant, nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis regu‑
liavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 90/314 7 straipsnyje įtvirtinto visiško
turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neuž‑
tikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjo) teisių apsaugos. Taigi, teisėjų kolegija konstatuo‑
ja, kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 90/314
7 straipsnį.
VI.
Dėl turtinės žalos atlyginimo
Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo priteisti iš Lietuvos valstybės 594,02 Eur
turtinę žalą, nes iš 625 Eur sumos, pareiškėjo sumokėtos už neįvykusią kelionę, jam buvo
kompensuota tik 30,98 Eur.
Atsakovas su tokiu reikalavimu nesutinka, nurodydamas, kad nenustačius valsty‑
bės neteisėtų veiksmų, neegzistuoja viena iš civilinės atsakomybės sąlygų, būtinų atlyginti
turtinę žalą.
Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką valstybės atsakomybės už pri‑
vatiems asmenims padarytą žalą jai pažeidus Sąjungos teisę principas yra būdingas su‑
tarčių, kuriomis ji grindžiama, sistemai (šiuo klausimu žr. 1991 m. lapkričio 19 d. ESTT
sprendimo byloje Andrea Francovich ir Danila Bonifaci ir kt. prieš Italijos Respubliką,
C‑6/90 ir C‑9/90, EU:C:1991:428, 35 p; 1996 m. kovo 5 d. ESTT sprendimo byloje
Brasserie du Pêcheur SA prieš Bundesrepublik Deutschland ir The Queen prieš Secretary
of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd ir kt., C‑46/93 ir C‑48/93, EU:C:1996:79,
31 p.; 2009 m. kovo 24 d. ESTT sprendimo Heemskerk BV ir Firma Schaap prieš
Productschap Vee en Vlees, C‑445/06, EU:C:2008:650, 19 p.).
Teisingumo Teismas taip pat ne kartą yra pabrėžęs, kad nepažeisdama teisės į žalos
atlyginimą, kurios pagrindas tiesiogiai įtvirtintas Sąjungos teisėje, kai tik tam reikalingos
sąlygos yra patenkintos, valstybė privalo atlyginti padarytos žalos pasekmes remdama‑
si nacionaline teise dėl atsakomybės ir atsižvelgdama į tai, kad nacionalinės teisės aktais
nustatytos žalos atlyginimo sąlygos negali būti mažiau palankios už tas, kurios susijusios
su panašiais nacionaline teise grindžiamais reikalavimais (lygiavertiškumo principas), ir
negali būti tokios, kad dėl jų taptų beveik neįmanoma arba pernelyg sudėtinga gauti ža‑
los atlyginimą (veiksmingumo principas) (šiuo klausimu žr. 2003 m. rugsėjo 30 d. ESTT
sprendimo byloje Gerhard Köbler prieš Republik Österreich, C‑224/01, EU:C:2003:513,
58 p. ir 2007 m. kovo 13 d. ESTT sprendimo Test Claimants in the Thin Cap Group
Litigation prieš Commissioners of Inland Revenue, C‑524/04, EU:C:2007:161, 123 p.).
Teisingumo Teismas praktiką dėl valstybės atsakomybės už žalą pažeidus Europos
Sąjungos teisę ėmė formuoti 1991 m. lapkričio 19 d. sprendime sujungtose bylose
Andrea Francovich ir Danila Bonifaci ir kt. prieš Italijos Respubliką, C‑6/90 ir C‑9/90,
EU:C:1991:428. Šiame sprendime Teisingumo Teismas nurodė, kad atsakomybė už priva‑
tiems asmenims padarytą žalą dėl Bendrijos teisės pažeidimų, priskiriamų valstybei, yra
neatskiriama Sutarties sistemos dalis. Valstybių narių pareiga atlyginti žalą taip pat grin‑
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džiama Europos Bendrijos sutarties 5 straipsniu (Europos Sąjungos sutarties 4 straips‑
nio), pagal kurį valstybės narės imasi visų atitinkamų bendrų ar specialiųjų priemonių,
kad užtikrintų savo pareigų pagal Bendrijos teisę vykdymą. Viena iš tokių pareigų yra
panaikinti neteisėtas Bendrijos teisės pažeidimo pasekmes.
Minėta Teisingumo Teismas praktika buvo išplėtota 1996 m. kovo 5 d. Teisingumo
Teismo sprendime sujungtose bylose Brasserie du Pêcheur SA prieš Bundesrepublik
Deutschland ir The Queen prieš Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd
ir kt., C‑46/93 ir C‑48/93, EU:C:1996:79. Teisingumo Teismas buvo prašomas konkrečiai
nurodyti sąlygas, kuriomis Bendrijos teisė garantuoja teisę į valstybei narei priskirtinu
Bendrijos teisės pažeidimu asmenims padarytos žalos atlyginimą. Teisingumo Teismas
konstatavo, kad Bendrijos teisė suteikia teisę gauti žalos atlyginimą, jei tenkinamos trys
sąlygos: i) pažeista teisės norma buvo siekiama suteikti asmenims teisių; ii) pažeidimas
yra pakankamai akivaizdus; iii) yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp nustatytos valstybei
pareigos pažeidimo ir nukentėjusių asmenų patirtos žalos.
Vertindama pirmąją sąlygą nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija pastebi,
kad Teisingumo Teismas tik nedaugelyje bylų išsamiai vertino, kaip reikėtų paaiškinti, ar
ES teisės norma siekiama suteikti teises asmeniui. Teisės doktrinoje teigiama, kad apiben‑
drinus pirmosios atsakomybės sąlygos turinio aiškinimą Teisingumo Teismo praktikoje,
formuluojamos tokios šios sąlygos turinio aiškinimo taisyklės: i) vertinant, ar ES teisės
norma buvo siekiama suteikti teises asmeniui, tikslinga atsižvelgti ne tik į teisės normos
turinį, bet ir į jos tikslą; ii) konkreti ES teisės norma teises gali suteikti tiek tiesiogiai, tiek
netiesiogiai, todėl asmens teisės gali kilti iš pareigų, kurias valstybėms narėms nustato ES
teisė; iii) gali būti atsižvelgta į tai, ar ES teisės normos tikslas buvo asmens teisių apsau‑
ga, ar ši norma buvo tiesiogiai veikianti (Vaitkevičiūtė, A. Valstybių narių atsakomybė už
žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę: daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S).
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 103, 105).
Atsižvelgdama į išdėstytas taisykles teisėjų kolegija pakartoja, kad Teisingumo
Teismas yra aiškiai nurodęs, kad Direktyvos 90/314 7 straipsnyje nustatytų garantijų
paskirtis – apsaugoti vartotoją nuo finansinės rizikos, susijusios su kelionių organiza‑
toriaus nemokumu arba bankrotu (1996 m. spalio 8 d. ESTT sprendimo Dillenkofer ir
kt., C‑178/94, C‑179/94, C‑188/94, C‑189/94 ir C‑190/94, EU:C:1996:375, 34 ir 35 p.).
Tame straipsnyje nustatyti įpareigojimai laikomi tinkamai perkelti nacionalinės teisės ak‑
tais tik tada, jeigu nesvarbu kokiu būdu jais pasiekiamas rezultatas – vartotojui realiai
užtikrinamas visų jo sumokėtų pinigų grąžinimas ir jo repatrijavimas kelionių organiza‑
toriaus nemokumo atveju (žr. minėto ESTT sprendimo Rechberger ir kt., 63, 64 p.). Kitaip
tariant, Direktyvos 90/314 7 straipsnio turinys ir tikslas, kaip jie išaiškinti Teisingumo
Teismo praktikoje, atskleidžia, kad šia norma netiesiogiai (t. y. nustatant kelionių orga‑
nizatoriui ir (arba) kelionių pardavimo agentui reikalavimą pateikti pakankamas garanti‑
jas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas)
aiškiai siekiama suteikti asmenims teisę į sumokėtų pinigų grąžinimą ir repatrijavimą
kelionių organizatoriaus nemokumo atveju. Todėl pirmoji valstybės atsakomybės už žalą
pažeidus Europos Sąjungos teisę kilimo sąlyga laikytina nustatyta.
Dėl pažeidimo pakankamo akivaizdumo, kaip valstybės atsakomybės už žalą pa‑
žeidus ES teisę kilimo sąlygos, teisėjų kolegija nurodo, kad iš Teisingumo Teismo prak‑
tikos matyti, kad pažeidimas yra pakankamai rimtas, kai institucija ar valstybė narė,
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įgyvendindama savo teisėkūros kompetenciją, akivaizdžiai ir šiurkščiai pažeidžia nu‑
statytas savo diskrecijos ribas. Šiuo klausimu tarp aplinkybių, į kurias gali prireikti at‑
sižvelgti kompetentingam teismui, yra pažeistos normos aiškumo ir tikslumo laipsnis
(žr. 1996 m. kovo 26 d. ESTT sprendimo byloje British Telecommunications, C‑392/93,
EU:C:1996:131, 42 p. ir jame nurodytą teismų praktiką).
Teisingumo Teismas, nagrinėdamas šios sąlygos nustatymo klausimą Direktyvos
90/314 7 straipsnio kontekste, konstatavo, kad valstybė narė neturi jokios diskrecijos
numatyti, kokio dydžio riziką turi dengti garantija, kurią vartotojams privalo suteik‑
ti kelionių organizatorius arba kelionių pardavimo agentas. Prašymą priimti prejudi‑
cinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar atitinkamos valstybės narės įtvirtintų
kriterijų, taikomų nustatant minėtos garantijos dydį, paskirtis ar poveikis – apriboti šia
garantija dengtinos rizikos dydį; jeigu toks ribojimas būtų nustatytas, šie kriterijai būtų
akivaizdžiai nesuderinami su minėtoje direktyvoje nustatytomis pareigomis, todėl su‑
darytų pakankamai rimtą Sąjungos teisės pažeidimą, dėl kurio, jei būtų nustatytas tie‑
sioginis priežastinis ryšys, galėtų kilti atitinkamos valstybės narės atsakomybė (2014 m.
sausio 16 d. ESTT nutartis byloje Ilona Baradics ir kt. prieš QBE Insurance (Europe) Ltd
Magyarországi Fióktelepe ir Magyar Állam, C‑430/13, EU:C:2014:32, 47 p.).
Teisėjų kolegija šiuo aspektu įvertino bylai aktualios Turizmo įstatymo redakcijos
8 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgė į įstatymo, kuriuo Turizmo įstatymas buvo išdėstytas nau‑
ja (aktualia bylai) redakcija projekto aiškinamąjį raštą. Pastebėtina, kad šiomis aplinky‑
bėmis nėra pagrindo teigti, jog Turizmo įstatymo 8 straipsnio, skirto reguliuoti kelionių
organizatoriaus, kelionių agentūros ir kelionių agento prievolių įvykdymo užtikrinimo
klausimus, 4 dalies ar kurios kitos to paties straipsnio nuostatos paskirtis buvo apriboti
tokia garantija dengtinos rizikos dydį.
Nepaisant to, reikia pabrėžti, kad: i) Turizmo įstatymo 8 straipsnio 4 punkte tėra
nustatyta kelionių organizatoriaus prievolių, atsirandančių nemokumo ar bankroto atve‑
ju, įvykdymo užtikrinimo sumos minimali riba, skaičiuojama pagal praėjusių kalendo‑
rinių metų metines įplaukas, kurios, pabrėžtina, gali būti ženkliai mažesnės už einamų‑
jų metų kelionių organizatoriaus įplaukas padidėjusio užsakymų skaičiaus atveju. Tokiu
būdu prievolių įvykdymo užtikrinimo suma gali tapti neadekvačiai nepakankama ei‑
namaisiais metais kelionių organizatoriaus dengtinos rizikos atžvilgiu; ii) kai laidavimo
draudimo sumos nepakanka padengti bendrai turistų pareikštų reikalavimų sumai, pagal
Aprašo 33 punktą atlyginus repatrijavimo išlaidas, likusi suma proporcingai paskirstoma
turistų pareikštų reikalavimų dydžiui. Tai reiškia, kad kelionių organizatoriaus nemoku‑
mo atveju nuostolius patyrusiems turistams nėra grąžinama visa suma, sumokėta už neį‑
vykusią kelionę; iii) nuostatų, reglamentuojančių turistų patirtų nuostolių dalies, likusios
po Aprašo 33 punkte nustatyto kompensavimo, atlyginimą nėra.
Tokiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad nacionalinis reglamenta‑
vimas apribojo dengtinos rizikos dydį garantija, kurią vartotojams privalo suteikti kelio‑
nių organizatorius arba kelionių pardavimo agentas, t. y. nacionalinis reglamentavimas
turi tokį ribojantį poveikį, todėl yra akivaizdžiai nesuderinamas su minėtoje direktyvoje
nustatytomis pareigomis ir sudaro pakankamai rimtą Sąjungos teisės pažeidimą, kaip jis
yra aiškinamas Teisingumo Teismo praktikoje. Tokiu būdu antroji valstybės atsakomybės
už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę kilimo sąlyga laikytina nustatyta.
Dėl trečiosios valstybės atsakomybės už žalą pažeidus ES teisę kilimo sąlygos tei‑
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sėjų kolegija nurodo, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką nuspręsti, ar yra tiesioginis
priežastinis ryšys tarp valstybei nustatytos pareigos pažeidimo ir nukentėjusiųjų šalių pa‑
tirtos žalos, turi nacionaliniai teismai (žr. pvz., 1996 m. kovo 5 d. ESTT sprendimo su‑
jungtose bylose Brasserie du Pêcheur SA prieš Bundesrepublik Deutschland ir The Queen
prieš Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd ir kt., C‑46/93 ir C‑48/93,
EU:C:1996:79, 65p.; 1999 m. birželio 15 d. ESTT sprendimo byloje Walter Rechberger,
Renate Greindl, Hermann Hofmeister ir kt. prieš Republik Österreich, C‑140/97,
EU:C:1999:306, 72 p. ir kt.).
Šiuo aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Teisingumo Teismas, nagri‑
nėdamas klausimą, ar egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp nevisiško Direktyvos
90/314 perkėlimo ir asmenų patirtos žalos, jei būtų įrodyta, kad kelionių organizatorius
veikė neapgalvotai arba iškilo nenumatytų aplinkybių, konstatavo, jog valstybės narės at‑
sakomybė už Direktyvos 90/314 7 straipsnio pažeidimą negali būti nuneigiama kelionių
organizatoriaus elgesiu ar neįprastų, nenumatytų aplinkybių atsiradimu. Aplinkybės, ku‑
rios nesudarytų kliūčių nuostolių atlyginimui ar repatriacijai, jei garantijų sistema būtų
įgyvendinta pagal Direktyvos 90/314 7 straipsnio reikalavimus, nepaneigia tiesioginio
priežastinio ryšio egzistavimo. Todėl, nustačius tiesioginį priežastinį ryšį, valstybės narės
atsakomybė už Direktyvos 90/314 7 straipsnio pažeidimą negali būti paneigiama kelionių
organizatoriaus elgesiu ar iškilusiomis nenumatytomis aplinkybėmis (jau minėto ESTT
sprendimo byloje Walter Rechberger, 75–77 p.).
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jei Direktyvos 90/314
7 straipsnis būtų tinkamai įgyvendintas Lietuvos Respublikos teisėje, kelionių organi‑
zatoriaus nemokumo (bankroto) atveju asmeniui būtų kompensuota visa už neįvykusią
kelionę sumokėta suma. Tačiau kadangi Direktyvos 90/314 7 straipsnis nebuvo tinkamai
įgyvendintas, nagrinėjamu atveju asmeniui už neįvykusią kelionę buvo kompensuota tik
4,96 proc. jo sumokėtos sumos. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, tarp minėto ES teisės
pažeidimo ir asmens patirtos turtinės žalos ES teisės taikymo prasme yra tiesioginis prie‑
žastinis ryšys. Tokiomis aplinkybėmis trečioji valstybės atsakomybės už žalą pažeidus
Europos Sąjungos teisę kilimo sąlyga laikytina nustatyta.
Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad nacionaliniais teisės aktais šiuo
atveju nebuvo užtikrintas Direktyvos 90/314 garantuojamas turisto teisių į visišką pini‑
gų, sumokėtų už kelionę, grąžinimas kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, dėl to
pareiškėjai patyrė turtinę žalą – tiesioginius nuostolius (594,02 Eur), kuriuos valstybė
turi atlyginti.
Dėl neturtinės žalos atlyginimo
Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo priteisti iš Lietuvos valstybės 300 Eur ne‑
turtinę žalą. Skunde pirmosios instancijos teismui tokį prašymą pareiškėjas grindė tuo,
kad neišvykus į ilgai planuotas atostogas jam buvo sukelti nepatogumai ir dvasiniai iš‑
gyvenimai. Pareiškėjo teigimu, jei Direktyvos 90/314 nuostatos būtų buvę tinkamai per‑
keltos į nacionalinę teisę, sąlygos turizmo paslaugų tiekėjams būtų ženkliai griežtesnės ir,
tikėtina, pareiškėjas būtų išvengęs situacijos, kuomet dėl kelionių organizatoriaus nemo‑
kumo ne tik neišvyko į ilgai planuotą kelionę, bet ir dėl to turėjo patirti nepatogumus bei
dvasinius išgyvenimus.
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Atsakovas su tokiu reikalavimu nesutinka nurodydamas, kad nėra pagrindo tokią
žalą atlyginti, nes neturtinė žala atlyginama tik įstatymo nustatytais atvejais, o aptaria‑
mu atveju jos atlyginimo įstatymas nenustato. Be to, neegzistuoja viena iš civilinės atsa‑
komybės sąlygų – valdžios institucijos atlikti neteisėti veiksmai. Taip pat atsakovas tei‑
gia, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jam padarytos neturtinės
žalos realumą.
Kaip yra nurodęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, neturtinė žala yra
dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padary‑
tos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės
ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrą‑
žinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant
inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiš‑
kia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę
žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės
žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atly‑
ginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia ma‑
teriali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo
padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo
prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materia‑
lios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materia‑
lias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko
asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti
(žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuos‑
tata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra
konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiš‑
kėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pa‑
reigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant,
pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau pri‑
lygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m.
lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146‑1897/2008). Atkreiptinas dėme‑
sys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nusta‑
tymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią
tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su
netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekono‑
mine forma. Pažymėtina, kad vien tik atitinkamos neturtinės teisės pažeidimas nereiškia
ir neturtinės žalos padarymo, todėl neturtinei žalai atlyginti už neturtinių teisių pažeidi‑
mą yra būtinos visos atitinkamu atveju įstatymo reikalaujamos civilinės atsakomybės są‑
lygos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis admi‑
nistracinėje byloje Nr. A442‑548/2010).
Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalis apibrėžia, kad neturtinė žala yra asmens
fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė de‑
presija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir
kita, teismo įvertinti pinigais. CK 6.250 straipsnio taikymo teisminėje praktikoje ne kartą
buvo išaiškinta, kad neturtine žala pripažintinas ne bet koks valdžios institucijų netei‑
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sėtais veiksmais (neveikimu) asmeniui, kuris kreipėsi teisminės gynybos, padarytas nei‑
giamas poveikis, kad neturtinė žala gali būti konstatuojama tik tada, kai nustatoma, kad
poveikis buvo pakankamai intensyvus, o ne mažareikšmis ir smulkmeniškas, kai nusta‑
toma, kad asmuo tikrai patyrė dvasinius išgyvenimus, realiai pajautė emocinę depresiją,
pažeminimai buvo apčiuopiami, reputacijos pablogėjimas juntamas ir ši dvasinė skriau‑
da, pasireiškusi vienu arba keletu iš išvardytų elementų, nebuvo vienkartinio pobūdžio ar
momentinė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A146‑1527/2012).
Teisėjų kolegija pažymi, kad nuo asmens nepriklausantys veiksniai, dėl kurių pa‑
sikeitė jo atostogų planai, gali sukelti tam tikrą pasipiktinimą, laikino pobūdžio įtampą,
papildomus rūpesčius. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad konstatuotas netinka‑
mas Direktyvos 90/314 nuostatų perkėlimas nagrinėjamu atveju neturėjo įtakos tokiam
pareiškėjo atostogų planų pasikeitimui, dėl kurio, kaip teigia pareiškėjas, jis patyręs ne‑
patogumus ir dvasinius išgyvenimus. Kitaip tariant, teisėjų kolegijos nuomone, nėra nu‑
statytas priežastinis ryšys tarp netinkamo Direktyvos 90/314 perkėlimo ir pareiškėjo pa‑
tirtos neturtinės žalos. Be to, pareiškėjas neįrodė, kad pats Direktyvos 90/314 netinkamas
perkėlimas ipso (savaime) jam sukėlė tam tikrus neigiamus išgyvenimus. Atsižvelgdama
į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad turi būti atmestas pareiškėjo reikalavimas atlyginti
neturtinę žalą.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos
teismas nevisiškai tinkamai vertino administracinės bylos aplinkybes, pareiškėjo nuro‑
dytus neteisėtus veiksmus, jam siekiant patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,
todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo
sprendimas pakeičiamas, priteisiant pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovau‑
jamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 594,02 Eur turtinės žalos atlyginimo.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas taip pat prašo priteisti jo naudai patirtas byli‑
nėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas
sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.
Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota prakti‑
ka, prašymai dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlygini‑
mo nagrinėtini apeliacinės instancijos teisme, o prašymus dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant
bylą pirmosios instancijos teisme, sprendžia pirmosios instancijos teismas (Lietuvos vy‑
riausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858‑1245/2012, taip pat 2011 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A502‑2390/2011). Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl išlaidų, kurios yra susijusios su
bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII‑1029 redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo U. V. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimą pakeisti.
Priteisti pareiškėjui U. V. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, 594,02 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt keturis eurus ir
2 centus) turtinės žalos atlyginimo.
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendi‑
mo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.6. Bylos dėl kitų ginčų viešojo administravimo srityje
3.6.1. Dėl pavardžių rašybos asmens dokumentuose nelietuviškais rašmenimis
Naudojimasis savo vardu ir pavarde yra sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą
dalis ir valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali
būti atliekamas tik tuomet, kai tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.
Asmuo gali turėti pagrįstą teisėtą lūkestį, kad nepasikeitus jokioms reikšmingoms
aplinkybėms valstybės institucijos nuosekliai laikysis pozicijos dėl jo pavardės rašybos,
kada jam buvo išduotas pasas su originalia jo pavardės rašyba ir pasibaigus jo galiojimui
asmuo kreipsis dėl naujo paso išdavimo.
Padėtis, kada asmeniui yra apsunkinama galimybė pagal savo asmens dokumen‑
tus būti identifikuotam tiksliai pagal jo pavardę, kaip ji buvo apibrėžta registruojant šią
pavardę apibrėžiantį civilinės būklės aktą, yra nesuderinama su teise į privataus ir šeimos
gyvenimo apsaugą bei neatitinka Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 1 dalies
nuostatų. Nesivadovaujant Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 da‑
lies nuostata, kad asmens vardas ir pavardė asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi
pagal Gyventojų registro duomenų bazės duomenis, neproporcingai ir be apibrėžto teisi‑
nio pagrindo ribojama asmens teisė į privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą.
Administracinė byla Nr. eA‑2413‑662/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑01159‑2016‑8
Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.1; 1.2.1; 1.3; 41

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. vasario 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės
(kolegijos pirmininkė),
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pa‑
reiškėjų J. D. ir G. J. skundą atsakovui Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisa‑
riatui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjai J. D. ir G. J. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu kreipėsi į Vilniaus apy‑
gardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo po‑
licijos komisariato (toliau – ir Vilniaus AVPK) Migracijos valdybos 2016 m. vasario
23 d. sprendimą Nr. 10-S‑39296 ir įpareigoti Vilniaus AVPK Migracijos valdybą išduoti
Lietuvos Respublikos pasą J. J., išlaikant originalią asmenvardžio rašybą.
Pareiškėjai nesutiko su Vilniaus AVPK Migracijos valdybos sprendimu, kuriuo ne‑
tenkintas pareiškėjų prašymas išduoti naują Lietuvos Respublikos pasą sūnui J. J., išlai‑
kant originalią rašybą. Skunde pareiškėjai paaiškino, kad J. J. gimė (duomenys neskelbtini). 2004 m. liepos 27 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius išdavė gimimo
liudijimą originalia vaiko tėvo pavarde, t. y. J. 2004 m. gruodžio 20 d. Vilniaus 3-iasis
pasų poskyris, vadovaudamasis vaiko gimimo liudijimu, išdavė Lietuvos Respublikos pi‑
liečio pasą pareiškėjų sūnui taip pat originalia pavarde. Pasas buvo pratęstas kelis kartus.
2009 m. lapkričio 23 d. Vilniaus AVPK Migracijos valdyba išdavė naują pasą, taip pat
laikydamasi originalios vaiko pavardės rašybos. 2011 m. lapkričio 21 d. Prancūzijos am‑
basada Lietuvoje taip pat išdavė Prancūzijos pasą pareiškėjų vaikui išlaikydama originalią
pavardės rašybą. J. J. vienuolika metų gyvendamas Lietuvoje visose institucijose, įstaigo‑
se, taip pat privačiame gyvenime yra identifikuojamas kaip J. J. 2009 m. lapkričio 23 d.
išduotas Lietuvos Respublikos pasas baigė galioti 2014 m. lapkričio 23 d. 2016 m. vasario
11 d. pareiškėjai pateikė prašymą Vilniaus AVPK Migracijos valdybai išduoti naują pasą,
tačiau šis prašymas nepagrįstai netenkintas. Pareiškėjai pažymėjo, kad 2014 m. vasario
27 d. sprendimu „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d.
nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo“ Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
(toliau – ir Konstitucinis Teismas) pateikė papildomas aiškinimo gaires ir nurodė, jog
„Lietuvos Respublikos piliečio pase galima vartoti ne tik lietuvių kalbos abėcėlės raides,
bet ir kitus tik lotyniško pagrindo rašmenis tiek, kiek tai dera su lietuvių kalbos tradicija,
nepažeidžia lietuvių kalbos sistemos, lietuvių kalbos savitumo“. Taigi, pareiškėjų many‑
mu, Konstitucinis Teismas paneigė pagrindinį motyvą, kad nelietuviškų asmenvardžių
rašyba galima išimtinai pagal lietuvių kalbos vartojimo taisykles.
Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į pa‑
reiškėjų skundą nurodė su juo nesutinkantis ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas atsiliepime nurodė, kad Lietuvos Respublikos asmens tapatybės korte‑
lės ir paso įstatymo (toliau – ir Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas) 5 straipsnio
5 dalyje nustatyta, jog duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi lietuviškais
rašmenimis, piliečio vardas (vardai) ir pavardė – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nusta‑
tyta tvarka. Lietuvių kalbos raidyne nėra raidės „q“, todėl atsakovas pagrįstai netenkino
pareiškėjų prašymo išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos pasą jų sūnui J. J.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. sprendimu pa‑
reiškėjų skundą tenkino – panaikino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komi‑
sariato Migracijos valdybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 10-S‑39296 ir įparei‑
gojo atsakovą iš naujo išnagrinėti J. D. 2016 m. vasario 11 d. prašymą išduoti Lietuvos
Respublikos pasą J. J. išlaikant originalią pavardės rašybą.
Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos gyventojų re‑
gistro (toliau – ir Gyventojų registras) pažyma apie asmens duomenis Nr. GR.3A‑2311,
nustatė, kad joje J. J. pavardė nurodyta su „q“ raide. Teismo vertinimu, Vilniaus AVPK
Migracijos valdyba, išduodama pasą J. J., privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos as‑
mens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata ir pase
pavardę įrašyti taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų
bazėje. Teismas taip pat nustatė, kad J. J. gimimo liudijime bei prieš tai jam išduotuose
pasuose jo pavardė įrašyta su „q“ raide, todėl sprendė, jog reikalauti šiuo atveju įrašyti
į naują pasą jo pavardę lietuviškais rašmenimis nebuvo pagrindo. Atsižvelgęs į Europos
Žmogaus Teisių Teismo praktiką (žr., pvz., 2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimą byloje
Johansson prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 10163/02; 2010 m. spalio 28 d. sprendimą byloje
Raihman prieš Latviją, pareiškimo Nr. 1621/2007) ir bylos faktines aplinkybes, teismas
konstatavo, kad ginčijamas Vilniaus AVPK Migracijos valdybos 2016 m. vasario 23 d.
sprendimas Nr. 10-S‑39296 yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.
III.
Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė apeliacinį
skundą, kuriame prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti.
Atsakovas nurodo, kad duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase rašomi lietu‑
viškais rašmenimis, o lietuvių kalbos raidyne „q“ raidės nėra. Valstybinė lietuvių kalbos
komisija Lietuvos Respublikos Seimui pateiktose išvadose dėl Lietuvos Respublikos var‑
dų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektų, Lietuvos Respublikos asmens
tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimo projekto buvo išreiškusi nuomonę, kad
nors asmenvardžiai turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, tačiau galimos tam tikros
išimtys. Vis dėlto Vyriausybė nutarė nepritarti šiems projektams, nes siūlomas teisinis
reglamentavimas sudarytų sąlygas sukurti dvi ar daugiau to paties asmens tapatybes, jei
įrašai būtų daromi pagal skirtingus asmens turimus asmens tapatybę patvirtinančius do‑
kumentus. Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. nutarime konstatavo, kad Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimas „Dėl vardų ir pavardžių rašy‑
mo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ neprieštarauja Konstitucijai. Teismas nurodė,
kad šis nutarimas reglamentuoja ne privatų asmens gyvenimą, o tik asmenvardžių ra‑
šymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. birželio 8 d. nutartyje civilinėje byloje
Nr. 3K‑7‑20/2006 konstatavo, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė. Valstybinės
kalbos vartojimo ir apsaugos taisyklės priskirtinos prie viešosios tvarkos valstybėje ir jų
vykdymas negali būti vertinamas kaip konstitucinių teisių bei privataus šeimos gyveni‑
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mo neliečiamumo pažeidimas. Konstitucinis Teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendime
išaiškino, kad, Lietuvos Respublikos piliečio pase įrašius asmens vardą ir pavardę valsty‑
bine kalba, to paties paso kitų įrašų skyriuje galima įrašyti asmens vardą ir pavardę ne‑
lietuviškais rašmenimis, jei asmuo to pageidauja; tačiau toks reglamentavimas šiuo metu
nenustatytas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir Teisingumo Teismas)
2011 m. gegužės 12 d. sprendime, priimtame byloje Runevič-Vardyn, pasisakė, kad vals‑
tybėms narėms nedraudžiama savo piliečių vardus ir pavardes rašyti pagal savo naciona‑
lines taisykles. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pareiškėjų sūnaus pa‑
vardės rašybą grindžia Gyventojų registro duomenimis, tačiau šie duomenys kartais gali
būti klaidingi. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjai, be kita ko, iki šiol nėra pranešę apie
sūnui kitos valstybės suteiktą pilietybę ir nėra konstatuotas Lietuvos Respublikos piliety‑
bės turėjimo faktas. Galiojantis teisinis reglamentavimas neleidžia asmens vardą ir pavar‑
dę rašyti nelietuviškais rašmenimis, šias normas nustatantys teisės aktai yra galiojantys
ir nepakeisti.
Pareiškėjai J. D. ir G. J. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti
kaip nepagrįstą.
Pareiškėjų teigimu, atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo jokių argumentų ir
motyvų, sudarančių pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o at‑
sakovo nurodyta praktika nėra tapati ginčo situacijai. Pareiškėjai pažymi, kad atitinkama
pareiškėjų sūnaus pavardė įrašyta tiek gimimo liudijime, tiek anksčiau išduotame pase,
todėl atsakovas nepagrįstai pakeitė jau įregistruotą pavardę. Atkreiptinas dėmesys, kad
bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme Valstybinė lietuvių kalbos komisija taip pat
neprieštaravo, jog vaiko pavardė būtų rašoma su raide „q“. Be to, atsakovas klaidingai nu‑
rodo, kad pareiškėjai padarė pažeidimą, neinformavę apie sūnaus dvigubą pilietybę, nes
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 45 straipsnio 10 dalis numato galimybę atitin‑
kamą prašymą pateikti, iki vaikui sukaks 18 metų. Pareiškėjų teigimu, priverstinis jau įre‑
gistruotos ir naudojamos pavardės pakeitimas pažeistų tiek pareiškėjų privataus ir šeimos
gyvenimo neliečiamumą, tiek asmenų judėjimo laisvę. Atsakovo apeliacinio skundo ten‑
kinimas sukurtų situaciją, kai Lietuvos Respublikos pilietis negautų paso, todėl pažeistų
nacionalinius teisės aktus, taip pat toks asmuo negalėtų išvykti iš šalies, įrašas Gyventojų
registre liktų nepanaikintas. Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad kiekvienu atveju, kai
pavardė neatitinka nurodytosios dokumente, pateiktame įrodyti asmens tapatybę, arba
kai dviejuose kartu pateiktuose dokumentuose pavardės nesutampa, toks pavardžių skir‑
tumas gali sukelti abejonių dėl šio asmens tapatybės autentiškumo ir pateiktų duomenų
teisingumo. Teismo nuomone, skirtingas tos pačios pavardės rašymas gali sukelti rimtų
nepatogumų asmenims tiek privačiame, tiek profesiniame gyvenime, tai būtų vertinama
kaip valstybės narės piliečio teisių ribojimas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta vadovaujantis Administracinių bylų
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teisenos įstatymu, galiojančiu nuo 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo
Nr. XII‑2399 8 straipsnio 2 dalis).
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus AVPK Migracijos valdybos
2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 10-S‑39296, kuriuo atsisakyta leisti išduoti naują
Lietuvos Respublikos pasą pareiškėjų sūnui J. J., išlaikant originalią rašybą, teisėtumo ir
pagrįstumo.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. sprendimu kons‑
tatavo, kad reikalauti į naują Lietuvos Respublikos pasą J. J. pavardę įrašyti tik lietuviškais
rašmenimis nebuvo pagrindo, ir pareiškėjų skundą tenkino.
Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo spren‑
dimu, teigdamas, kad galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės Lietuvos
Respublikos pase vardą ar pavardę rašyti nelietuviškais rašmenimis.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje numatyta, kad žmogaus privatus
gyvenimas neliečiamas. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar
neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.
Konstitucijos 14 straipsnyje yra įtvirtintas lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusas.
Aiškindamas šios nuostatos turinį, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog lietuvių kal‑
ba yra ypatinga konstitucinė vertybė, ji yra lietuvių tautos etninio ir kultūrinio savitumo
pagrindas, tautos tapatumo ir išlikimo garantija. Lietuvių kalba saugo tautos tapatumą,
integruoja pilietinę tautą, užtikrina valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų
valstybės ir savivaldos įstaigų veikimą. Valstybinė kalba – bendrinė lietuvių kalba – yra
tautos suvereniteto įteisinimo ir oraus bendravimo su pasauliu priemonė. Lietuvių kal‑
bos, kaip valstybinės kalbos statusas, reiškia, kad turi būti užtikrintas lietuvių kalbos
funkcionavimas visose viešojo gyvenimo srityse (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m.
gegužės 5 d. nutarimą).
Sprendžiamo klausimo kontekste pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas savo ju‑
risprudencijoje yra tyręs vardų ir pavardžių rašymą Lietuvos Respublikos piliečio pase
reglamentuojančio Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d.
nutarimo Nr. I‑1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio
pase“ 2 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 29 ir 37 straipsniams.
Tiriamame punkte numatyta, kad nelietuvių tautybės asmenų vardai ir pavardės išduo‑
damame Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis. Nustatytos
formos raštišku piliečio pageidavimu vardas ir pavardė rašomi pagal tarimą ir nesugra‑
matinti (be lietuviškų galūnių) arba pagal tarimą ir gramatinami (pridedant lietuviškas
galūnes). Įvertinęs šių nuostatų turinį, Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. nutari‑
mu konstatavo, kad jos neprieštaravo Konstitucijai.
Konstitucinis Teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutarimu išnagrinėjo Lietuvos
Respublikos Seimo narių prašymą išaiškinti, ar pagal 1999 m. spalio 21 d. nutarimą
Lietuvos Respublikos piliečio pase įrašius asmens vardą ir pavardę valstybine kalba, to
paties paso kitų įrašų skyriuje galima nurodyti asmens vardą ir pavardę kitokiais, ne lie‑
tuviškais, rašmenimis ir nesugramatinta forma, kai asmuo to pageidauja ir kai egzistuoja
pirminiai užsienio valstybėse išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, ku‑
riuose asmens vardas ir (arba) pavardė įrašyti nelietuviškai. Konstitucinis Teismas išaiški‑
no, kad Lietuvos Respublikos piliečio pase įrašius asmens vardą ir pavardę valstybine kal‑
ba to paties paso kitų įrašų skyriuje galima įrašyti asmens vardą ir pavardę kitokiais, ne
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lietuviškais, rašmenimis ir nesugramatinta forma, kai asmuo to pageidauja; toks asmens
vardo ir pavardės įrašas paso kitų įrašų skyriuje nelietuviškais rašmenimis neturėtų būti
prilygintas įrašui apie asmens tapatybę valstybine kalba. Įstatymų leidėjas, nustatęs, kad
asmens vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmeni‑
mis, turi diskreciją nustatyti ir tai, kad to paties paso kitų įrašų skyriuje asmens vardą ir
pavardę galima įrašyti nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma, kai asmuo to
pageidauja (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą).
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad asmens vardas ir pavar‑
dė yra vienas iš jo identiteto ir privataus gyvenimo, kuriam apsaugoti skirtas Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsnis ir Žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnis, elementų.
Nors Chartijos 7 straipsnyje nėra aiškios nuorodos į asmens vardą ir pavardę, jie yra su‑
siję su asmens privačiu ir šeimos gyvenimu, nes yra asmens tapatybės nustatymo ir pris‑
kyrimo tam tikrai šeimai priemonė (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d.
sprendimą Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, 2011 m. gegužės 12 d. sprendi‑
mą Runevič-Vardyn ir Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291).
Savo jurisprudencijoje Teisingumo Teismas yra atskleidęs, kad užsienietiš‑
kų vardų ir pavardžių rašyba kai kuriais atvejais gali turėti įtakos Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 21 straipsnyje įtvirtinto asmenų laisvo judėjimo principo įgyvendini‑
mui. Atsisakymas pakeisti valstybės narės piliečio vardus ir pavardę ir pripažinti kitoje
valstybėje narėje įgytus vardus ir pavardę gali būti laikomas šiame straipsnyje pripažintų
laisvių apribojimu, jei tokiam asmeniui gali sukelti rimtų administracinių, profesinių ir
asmeninių nepatogumų (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą
Runevič-Vardyn ir Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, 2016 m. birželio 2 d. sprendimą
Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401). Tokia situacija, kai
šeimos narių pavardės skirtingos, gali sukelti rimtų nepatogumų suinteresuotiesiems as‑
menims tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime, visų pirma sunkumų vienoje vals‑
tybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, pasinaudoti aktų arba dokumentų, surašytų kitoje
valstybėje narėje, kurios piliečiai jie taip pat yra, pripažįstama pavarde, sukuriamais tei‑
siniais padariniais (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 2 d. sprendimą Carlos
Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539). Pasak Teisingumo Teismo, dėl to paties asmens
turimų dviejų skirtingų asmenvardžių gali kilti painiavos ir nepatogumų, kiekvieną kartą,
kai konkrečioje situacijoje naudojamas asmenvardis neatitinka nurodytojo dokumente,
pateiktame siekiant įrodyti asmens tapatybę, arba kai dviejuose kartu pateiktuose doku‑
mentuose nurodyti asmenvardžiai nesutampa, toks skirtumas gali sukelti abejonių dėl šio
asmens tapatybės ir pateiktų dokumentų autentiškumo ar dėl juose nurodytų duomenų
teisingumo. Vienam iš tėvų turint kitokią pavardę negu jo nepilnametis vaikas, gali kilti
sunkumų įrodinėjant jų giminystės ryšį, kas gali būti reikalinga daugelyje kasdienio gy‑
venimo situacijų tiek viešoje, tiek privačioje sferoje (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2008 m.
spalio 14 d. sprendimą Grunkin ir Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, 2016 m. birželio 2 d.
sprendimą Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401).
Runevič-Vardyn ir Wardyn byloje Teisingumo Teismas išaiškino, kad nacionalinės
institucijos, sprendžiančios klausimus dėl asmenvardžių rašybos dokumentuose, turi nu‑
statyti, ar kompetentingoms valdžios institucijoms remiantis nacionalinės teisės aktais
atsisakius pakeisti Sąjungos piliečių poros santuokos liudijimą ir abiejų sutuoktinių ben‑
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drą pavardę užrašyti, pirma, vienodai ir, antra, taip, kad ji atitiktų sutuoktinio, su kurio
pavarde susijęs klausimas sprendžiamas, kilmės valstybės narės rašybos taisykles, suin‑
teresuotiesiems asmenims gali kilti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepa‑
togumų. Jei taip, tai yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje kiekvie‑
nam Sąjungos piliečiui pripažintų laisvių ribojimas. Pasak Teismo, Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 21 straipsniu nedraudžiama kompetentingoms valstybės narės valdžios
institucijoms, taikant nacionalinės teisės aktus, atsisakyti pakeisti bendrą Sąjungos pilie‑
čių sutuoktinių pavardę, kuri įrašyta vieno iš šių piliečių kilmės valstybės narės išduotuo‑
se civilinės būklės aktų liudijimuose, laikantis tos valstybės rašybos taisyklių su sąlyga,
jei atsisakymas šiems Sąjungos piliečiams nesukelia rimtų administracinių, profesinių ir
asmeninių nepatogumų, o tai turi nustatyti atitinkama nacionalinė institucija. Jei atsi‑
sakymas sukelia tokių nepatogumų, atitinkama nacionalinė institucija taip pat turi pati‑
krinti, ar toks atsisakymas yra būtinas siekiant apsaugoti nacionalinės teisės aktais gina‑
mus interesus ir yra proporcingas teisėtai siekiamam tikslui (žr., pvz., Teisingumo Teismo
2011 m. gegužės 12 d. sprendimą Runevič-Vardyn ir Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291).
Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje ne kartą pripažino, kad klau‑
simai dėl vardų ir pavardžių rašybos patenka į Konvencijos 8 straipsnio nuostato‑
mis ginamą privataus ir šeimos gyvenimo sritį (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių
Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimą byloje Znamenskaya prieš Rusiją, pareiškimo
Nr. 77785/01, 2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimą byloje Johansson prieš Suomiją, pareiš‑
kimo Nr. 10163/02). Konvencija per se (pati savaime) negarantuoja teisės naudoti savo
pasirinktą kalbą santykiuose su viešosiomis institucijomis, tačiau valstybės kalbos po‑
litika yra artimai susijusi su Konvencijos ginamomis sritimis, todėl valstybė turi teisę
vykdyti savo oficialios kalbos naudojimo politiką, jeigu tai nepažeidžia Konvencijos gi‑
namų teisių. Vardų ir pavardžių naudojimas Europos Tarybos valstybėse narėse yra le‑
miamas daugybės istorinių, lingvistinių, religinių ir kultūrinių veiksnių, todėl Europos
Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad sudėtinga rasti šiuo klausimu vieną bendrą po‑
ziciją visoms valstybėms narėms ir nacionalinėms institucijoms, yra pripažįstama plati
diskrecija. Vertinant, ar valstybės įsikišimas į naudojimąsi savo vardu ir pavarde atitinka
Konvencijos 8 straipsnio reikalavimus, inter alia (be kita ko) atsižvelgtina į tai, ar pavar‑
dė originaliais rašmenimis nurodyta pase, kiek skiriasi originali ir adaptuota rašyba, ar
adaptuota rašyba trukdo identifikuoti asmenį, ar dėl to kyla praktinių sunkumų (žr., pvz.,
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. gruodžio 7 d. sprendimą byloje Mentzen prieš
Latviją, pareiškimo Nr. 71074/01, 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimą byloje Bulgakov prieš
Ukrainą, pareiškimo Nr. 59894/00).
Vardo ir pavardės rašyba asmens dokumentuose Lietuvos nacionalinėje teisė‑
je yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstaty‑
mo 5 straipsnio 5 dalyje, kurioje nustatyta, jog asmens tapatybės kortelėje ir pase pilie‑
čio vardas (vardai) ir pavardė įrašomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nustatyta tvarka.
To paties straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmens vardas ir pavardė asmens ta‑
patybės kortelėje ir pase įrašomi pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų
bazės duomenis. Pažymėtina, kad asmenvardžiai į Gyventojų registrą įrašomi įregistruo‑
tų civilinės būklės aktų pagrindu, kurie registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinės bū‑
301

I. Administracinių teismų praktika

klės aktų registravimo įstatymo 3 str., Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo
9 str.).
Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose tvarka iš dalies detalizuo‑
jama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarime
Nr. I‑1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ (to‑
liau – ir Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimas), pagal kurį Lietuvos
Respublikos piliečio pase vardai ir pavardės rašomi lietuvių kalbos rašmenimis pa‑
gal turimų pasų ar kitų asmens dokumentų, kuriais remiantis išduodamas pasas, lietu‑
viškus įrašus. Nelietuvių tautybės asmenų vardai ir pavardės išduodamame Lietuvos
Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis. Nustatytos formos raštišku pi‑
liečio pageidavimu vardas ir pavardė rašomi: pagal tarimą ir nesugramatinti (be lietuviš‑
kų galūnių) arba pagal tarimą ir gramatinami (pridedant lietuviškas galūnes). Asmenų,
turėjusių kitos valstybės pilietybę, vardai ir pavardės išduodamame Lietuvos Respublikos
piliečio pase gali būti rašomi pagal tos valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį dokumentą.
Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarime ir kituose teisės aktuose
nėra eksplicitiškai sureguliuotas vardų ir pavardžių rašymas asmens tapatybės kortelėje,
nelietuviškų asmenvardžių perrašymas lietuviškais rašmenimis, nedetalizuota, kuriuose
paso lapuose gali būti įrašomas asmenvardis pagal kitos valstybės piliečio pasą ar jį ati‑
tinkantį dokumentą. Jo priėmimo metu galiojusioje teisėje buvo nustatytas iš esmės ki‑
toks vardų ir pavardžių nustatymo, civilinės būklės aktų registravimo modelis, inter alia
reglamentuotas Lietuvos Tarybų Socialistines Respublikos santuokos ir šeimos kodekse.
Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimas buvo priimtas prieš Lietuvos
Respublikai tampant Europos Sąjungos nare ir nebuvo skirtas reglamentuoti atvejus,
kada Lietuvos Respublikos pilietis yra kartu ir kitos Europos Sąjungos pilietis, ar kitų
dėl pasikeitusio teisinio, visuomeninio konteksto susiklosčiusių situacijų. Atitinkamai,
šis nutarimas negali būti laikomas priimtu siekiant sureguliuoti tokias situacijas, kaip
susiklosčiusioji šioje byloje, kada, be kita ko, Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos
Respublikos piliečio pavardė Gyventojų registre yra įrašyta nelietuviškais rašmenimis.
Įstatymų leidėjui nesiėmus reikalingų teisėkūros veiksmų (šiuo atveju – adaptuo‑
ti pasenusį teisinį reguliavimą prie pasikeitusio visuomeninio konteksto), vykdydami
teisingumą teismai remiasi implicitiškai nustatytu eksplicitinį teisinį reguliavimą pa‑
pildančiu ir pratęsiančiu teisiniu reguliavimu – teismas neturi teisės atsisakyti išspręs‑
ti ginčą motyvuodamas vien įstatyme nustatyto eksplicitinio reguliavimo nebuvimu.
Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad teisės aktuose esančias teisės spragas yra įma‑
noma tam tikru mastu užpildyti ir taikant teisę (inter alia naudojant teisės analogiją,
taikant bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia
Konstituciją), taigi taip pat ir aiškinant teisę (inter alia teisingumą vykdantiems bendro‑
sios kompetencijos bei pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigtiems specializuo‑
tiems teismams, pagal savo kompetenciją sprendžiantiems atskiras bylas ir privalantiems
aiškinti teisę, kad galėtų ją taikyti). Teisės aktuose esančias teisės spragas teismai gali už‑
pildyti ad hoc (esant konkrečiai situacijai), t. y. šiuo – teisės taikymo – būdu teisės spra‑
gos yra pašalinamos tik individualiam visuomeniniam santykiui, dėl kurio sprendžiamas
ginčas teisme nagrinėjamoje byloje. Teisminis (ad hoc) teisės spragų šalinimas sudaro
prielaidas formuotis vienodai teismų praktikai sprendžiant tam tikros kategorijos bylas –
teismų precedentuose įtvirtintai teisei, kurią, be abejo, vėliau gali iš esmės pakeisti ar ki‑
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taip pakoreguoti įstatymų leidėjas (ar kitas kompetentingas teisėkūros subjektas), tam
tikrus visuomeninius santykius sureguliuodamas įstatymu (ar kitu teisės aktu) ir šitaip
atitinkamą teisės spragą pašalindamas jau ne ad hoc, bet į ateitį nukreiptu bendro pobū‑
džio teisiniu reguliavimu (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendi‑
mą, 2007 m. birželio 7 d. nutarimą).
Jeigu tokie teismų įgaliojimai būtų neigiami, nepripažįstami, jeigu teismų galimy‑
bės taikyti teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, priklausytų nuo to, ar tam
tikras teisėkūros subjektas nepaliko savo nustatyto (teisės aktuose) teisinio reguliavimo
spragų, ir teismai bylas galėtų išspręsti tik po to, kai tos teisės spragos bus užpildytos tei‑
sėkūros būdu, tuomet tektų konstatuoti, kad teismai, spręsdami bylas, taiko ne teisę, pir‑
miausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, o tik įstatymą (apibendrinta šios sąvokos pra‑
sme), kad jie ne vykdo teisingumą pagal teisę, o tik formaliai taiko teisės aktų straipsnius
(jų dalis), kad konstitucinėms vertybėms, inter alia asmens teisėms ir laisvėms, žala gali
būti daroma (ir neatlyginama ar kitaip neatitaisoma) vien dėl to, kad atitinkamas teisėkū‑
ros subjektas tam tikrų santykių nesureguliuoja teisiškai (arba juos teisiškai sureguliuo‑
ja nepakankamai intensyviai), t. y. kad, nors Konstitucijoje ir yra įtvirtintos tam tikros
vertybės, jos nėra deramai ginamos ir saugomos pagal Konstituciją. Tai nesiderintų su
teismų socialine ir konstitucine paskirtimi. Be to, tai reikštų, kad teisė yra traktuojama
vien kaip jos tekstinė forma, sutapatinama su ja (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m.
rugpjūčio 8 d. sprendimą, 2007 m. birželio 7 d. nutarimą).
Nagrinėjamoje byloje įgyvendinamas ginčo santykių teisinis reguliavimas, inter
alia Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostata, kad as‑
mens vardas ir pavardė asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi pagal Gyventojų re‑
gistro duomenų bazės duomenis, aiškintinas atsižvelgiant į susiklosčiusio individualaus
atvejo faktinių aplinkybių ypatumus ir susijusį teisinio reguliavimo kontekstą.
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad J. D. 2016 m. vasario 11 d. kreipėsi į Vilniaus
AVPK Migracijos valdybą su prašymu išduoti jos sūnui J. J. naują Lietuvos Respublikos
pasą išlaikant originalią pavardės rašybą „J.“. Skundžiamu 2016 m. vasario 23 d. spren‑
dimu Nr. 10-S‑39296 atsakovas atsisakė tenkinti šį prašymą, motyvuodamas tuo, kad
lietuvių kalboje nėra raidės „q“, todėl, vadovaujantis Asmens tapatybės kortelės ir paso
įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi ir Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo
1 punktu, nėra pagrindo išduoti paso „J.“ pavarde.
Iš aptartos viršnacionalinių teismų jurisprudencijos galima matyti, kad naudo‑
jimasis savo vardu ir pavarde yra sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis ir
valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti
atliekamas tik tuomet, kai tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų. Teisė į
žmogaus privatų ir šeimos gyvenimą taip pat ginama Lietuvos Respublikos Konstitucijos
22 straipsnio nuostatomis, pagal kurias žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas,
įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo as‑
meninį ir šeimyninį gyvenimą. Sprendžiant nagrinėjamoje byloje kilusį teisės aiškinimo
klausimą atsižvelgtina ir į tai, kaip teisė į žmogaus privatų ir šeimos gyvenimą naudojan‑
tis savo vardu ir pavarde yra ginama viršnacionalinėje teisėje.
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas yra pripažinęs Tarptautinio pilietinių
ir politinių teisių pakto 17 straipsnio pažeidimą byloje, kurioje buvo kilęs ginčas dėl to,
kad Latvijos vyriausybė nepagrįstai atsisakė pareiškėjo dokumentuose įrašyti jo pavardę
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originalia rašyba. Šioje byloje Latvijos institucijos atsisakė išduoti asmeniui pasą, kuria‑
me jo pavardė būtų užrašyta Raihman be latvių kalbai būdingos galūnės „s“ (Raihmans).
Įvertinęs bylos aplinkybes, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažino, kad tai‑
kant Latvijos įstatymų reikalavimą visus vardus rašyti latvių kalba buvo nepagrįstai įsi‑
terpta į asmens privatų gyvenimą ir toks reikalavimas neatitinka Tarptautinio pilietinių ir
politinių teisių pakto 17 straipsnio nuostatų, ginančių žmogaus teisę į privatų gyvenimą,
kuri apima galimybę pasirinkti ir keisti savo vardą (žr., pvz., Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių komiteto 2010 m. spalio 28 d. išvadą Raihman prieš Latviją byloje Nr. 1621/2007).
Kaip buvo minėta, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio pažeidi‑
mu gali būti laikomi atvejai, kada dėl valstybės atsisakymo pakeisti asmens valstybės na‑
rės piliečio vardą ir pavardę jis gali patirti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių
nepatogumų (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą RunevičVardyn ir Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, 2016 m. birželio 2 d. sprendimą Nabiel
Peter Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401).
Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs Konvencijos pažeidimą, kada dėl
adaptuotos asmens pavardės rašybos (Gözel vietoje Güzel) valstybiniuose registruose as‑
meniui buvo apsunkintas socialinių išmokų gavimas. Šioje byloje Teismas, be kita ko, at‑
sižvelgė į tai, kad nacionalinių teismų sprendimai nebuvo pagrįsti apibrėžtu teisiniu regu‑
liavimu ir nacionalinėje teisėje nebuvo tinkamai reglamentuota, kaip turi būti sprendžiami
asmenvardžių rašybos klausimai (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. spalio
21 d. sprendimą byloje Güzel Erdagöz prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 37483/02).
Byloje nėra ginčo, kad J. J. pavardės originali rašyba buvo nustatyta registruojant
jo gimimą. Šio akto registravimo pagrindu išduotame dokumente gimimo liudijime ji
yra užrašyta naudojant „q“ raidę – „J.“. Tokia pavardės rašyba sutampa su gimimo liu‑
dijime nurodyta J. J. tėvo G. J. pavardės rašyba. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad
J. J. 2004 m. gruodžio 20 d. išduotame Lietuvos Respublikos pase ir 2009 m. lapkričio
23 d. išduotame Lietuvos Respublikos pase jo pavardė buvo užrašyta „J.“, t. y. originaliais
rašmenimis, naudojant raidę „q“. Pareiškėjai teismui taip pat pateikė įrodymus, patvir‑
tinančius, kad J. J. pavardė tokiu pačiu būdu yra užrašyta jo Prancūzijos pase, pažymoje
apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, viešosios įstaigos „Centro poliklinika“ asmens
sveikatos istorijoje, Europos sveikatos draudimo kortelėje ir mokinio pažymėjime.
Ginčijamas pavardės rašybos pakeitimas naujai išduotame pase J. J. nuo gimimo
2004 metais Lietuvoje naudojus pavardę originaliais rašmenimis su raide „q“ neabejoti‑
nai lemtų papildomą administracinę naštą. J. J. be Lietuvos Respublikos, taip pat yra ir
kitos Europos Sąjungos valstybės narės – Prancūzijos Respublikos pilietis. Atsižvelgiant į
Teisingumo Teismo susijusią jurisprudenciją, pripažintina, kad asmeniui sukeltų nepato‑
gumų tai, kad jo pavardė Lietuvos Respublikos pase būtų užrašoma kitaip negu anksčiau
išduotame Lietuvos Respublikos pase, Prancūzijos Respublikos pase, Gyventojų registre
bei kitaip negu yra rašoma jo tėvo G. J. pavardė. Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad
dėl to paties asmens turimų dviejų skirtingų asmenvardžių gali kilti painiavos ir nepa‑
togumų kiekvieną kartą, kai konkrečioje situacijoje naudojamas asmenvardis neatitinka
nurodytojo dokumente, pateiktame siekiant įrodyti asmens tapatybę, arba kai dviejuo‑
se kartu pateiktuose dokumentuose nurodyti asmenvardžiai nesutampa. Vienam iš tėvų
turint kitokią pavardę negu jo nepilnametis vaikas, gali kilti sunkumų įrodinėjant jų gi‑
minystės ryšį, kas gali būti reikalinga daugelyje kasdienio gyvenimo situacijų tiek viešo‑
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je, tiek privačioje sferoje (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą
Runevič-Vardyn ir Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291).
Asmuo gali turėti pagrįstą teisėtą lūkestį, kad nepasikeitus jokioms reikšmingoms
aplinkybėms valstybės institucijos nuosekliai laikysis pozicijos dėl jo pavardės rašybos,
kada jam buvo išduotas pasas su originalia jo pavardės rašyba ir pasibaigus jo galiojimui,
asmuo kreipsis dėl naujo paso išdavimo. Šiuo atveju atsakovas skundžiamu sprendimu
nusprendė neišduoti paso su raide „q“, motyvuodamas Aukščiausiosios Tarybos 1991 m.
sausio 31 d. nutarimu, kuris nepakeistas galiojo ir tuo metu, kada J. J. buvo išduoti pasai
su pavarde, užrašyta naudojant raidę „q“. Toks atsakovo vykdomas atsitiktinis teisės tai‑
kymas yra neapibrėžtas, nepagrįstas objektyviais kriterijais. Skundžiamu sprendimu ne‑
leidžiant J. J. naudoti pase savo pavardės originaliais rašmenimis yra varžoma jo teisė į
privatų ir šeimos gyvenimą. Kaip buvo minėta, įstatymuose šis klausimas nėra tinkamai
reglamentuotas, todėl netenkinus pareiškėjų reikalavimų, šis subjektinių teisių varžymas
būtų atliekamas be apibrėžto teisinio pagrindo, kas neatitinka Konstitucinio Teismo ju‑
risprudencijoje atskleisto konstitucinio žmogaus teisių ribojimo tik įstatymu principo,
pagal kurį su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo garantijų
įtvirtinimu susijusį reglamentavimą galima nustatyti tik įstatymu (žr., pvz., Konstitucinio
Teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą).
Skundžiamame sprendime atsisakymo tenkinti prašymą išduoti pasą pagrindu
nurodyta nelietuviška raidė „q“ nėra itin išskirtinė ar neįprasta Lietuvoje šiuolaikinia‑
me socialiniame kontekste. Kaip nurodė pareiškėjai, Valstybinė lietuvių kalbos komisija
yra pateikusi Lietuvos Respublikos Seimui išvadas dėl įstatymų projektų (Nr. XIIP‑1653;
XIIP‑1675; XIIP‑1653(2); XIIP‑3796), kuriose išreiškė poziciją, jog, be kita ko, su užsie‑
niečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio Lietuvos Respublikos piliečio, taip
pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės gali būti rašomos lotyniško pagrindo rašmenimis.
Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog įstatymų leidėjas, spręsdamas, kaip Lietuvos
Respublikos piliečio pase turi būti rašomi asmens vardas ir pavardė, negali neatsižvelg‑
ti į gautas oficialias išvadas, įskaitant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos oficialią išva‑
dą, išdėstytą poziciją (siūlymus) (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2014 m. vasario 27 d.
sprendimą). Pareiškėjai byloje pateikė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. lie‑
pos 27 d. raštą, kuriame nurodyta, kad „J.“ pavardę vartojant lietuvių kalboje, ji gali būti
perrašoma kaip „Ž.“ arba „J.“, o pavardės perrašymas kaip „J.“ būtų laikomas lingvistiš‑
kai nepagrįstu. Tai, kad anksčiau J. J. išduotuose Lietuvos Respublikos pasuose jo pavardė
buvo įrašyta naudojant raidę „q“, taip pat patvirtina, kad J. J. pavardėje naudojami raš‑
menys nėra itin neįprasti ir jų naudojimas Lietuvos Respublikos pase nėra dėl techninių
priežasčių ypač sunkiai įgyvendinamas ar neįmanomas.
Pažymėtina, kad šis atvejis nėra tapatus atsakovo apeliaciniame skunde nurodytie‑
siems, kada Gyventojų registre įrašomi klaidingi duomenys (gimimo vieta, asmens kodas).
Nagrinėjamoje byloje yra kilęs teisės aiškinimo ginčas dėl to, ar pagal įstatymus yra leistina
rašyba naudojant nelietuvišką rašmenį „q“. J. J. pavardė gimimo liudijime ir Gyventojų re‑
gistre įrašyta su raide „q“ ne dėl rašymo apsirikimo. Tai yra originali jo pavardės rašyba, su‑
tampanti su jo tėvo pavardės rašyba, todėl ji negali būti traktuojama apsirikimu, koks buvo
aptiktas apelianto nurodytose bylose, todėl nagrinėjama byla nėra joms analogiška.
Šių aplinkybių kontekste konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi padė‑
tis, kada asmeniui yra apsunkinama galimybė pagal savo asmens dokumentus būti identifi‑
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kuotam tiksliai pagal jo pavardę, kaip ji buvo apibrėžta registruojant šią pavardę apibrėžian‑
tį civilinės būklės aktą, yra nesuderinama su teise į privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą
bei neatitinka Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 1 dalies nuostatų, todėl skundžia‑
mu 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 10-S‑39296 Vilniaus AVPK Migracijos valdyba
nepagrįstai netenkino J. D. 2016 m. vasario 11 d. prašymo išduoti J. J. Lietuvos Respublikos
pasą jame pavardę užrašant originalia rašyba („J.“). Nesivadovaudama Asmens tapatybės
kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostata, kad asmens vardas ir pavardė as‑
mens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi pagal Gyventojų registro duomenų bazės duome‑
nis, Vilniaus AVPK Migracijos valdyba priėmė sprendimą, kuris neproporcingai ir be api‑
brėžto teisinio pagrindo riboja J. J. teisę į privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą.
Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2016 m. spalio 17 d. sprendimu inter
alia įpareigojo Vilniaus AVPK Migracijos valdybą iš naujo išnagrinėti J. D. 2016 m. vasa‑
rio 11 d. prašymą išduoti Lietuvos Respublikos pasą J. J. išlaikant originalią pavardės ra‑
šybą. Konstitucinio Teismo jurisprudencija patvirtina, kad su Konstitucijos nuostatomis
yra suderinamas asmens vardo ir pavardės Lietuvos Respublikos pase įrašymas lietuviš‑
kais ir kartu nelietuviškais rašmenimis (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio
6 d. sprendimą). Skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui pareiškėjai prašė
inter alia įpareigoti atsakovą išduoti Lietuvos Respublikos pasą J. J., išlaikant originalią
asmenvardžio rašybą. Šis prašymas yra iš esmės pagrįstas, tačiau, vadovaujantis aptartu
teisės aiškinimu, inter alia Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu, jis
įgyvendintinas pase užrašant pavardę lietuviškais rašmenimis ir kartu pase asmens pa‑
vardę įrašant nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma, todėl šioje dalyje pir‑
mosios instancijos teismo sprendimas keistinas.
Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos
teismas nevisiškai tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, todėl apeliacinis skundas tenkin‑
tinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, įpareigojant Vilniaus
AVPK Migracijos valdybą išduoti Lietuvos Respublikos pasą J. J., užrašant jo pavardę lie‑
tuviškais rašmenimis ir kartu pase pavardę įrašant nelietuviškais rašmenimis ir nesugra‑
matinta forma („J.“).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą
tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimo rezo‑
liucinės dalies trečią pastraipą pakeisti ir išdėstyti ją taip:
„Įpareigoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą
išduoti Lietuvos Respublikos pasą J. J., užrašant jo pavardę lietuviškais rašmenimis ir kar‑
tu pase pavardę įrašant nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma („J.“).
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendi‑
mo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.7. Administracinių bylų teisena
3.7.1. Dėl turto ar verslo vertinimo įmonės teisės apskųsti paskesnį turto ar verslo
vertinimo patikrinimo aktą
Tinkamai surašytas bei pasirašytas paskesnis patikrinimo aktas yra galutinis pati‑
krinimo procedūros etapas, kurio metu vertinimo ataskaita gali būti pripažįstama netei‑
singa. Konstatavusi turto vertinimo ataskaitoms taikomų teisės aktų reikalavimų pažei‑
dimo faktą, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kreipiasi į
Turto arba verslo vertintojų garbės teismą dėl drausmės bylos turto vertintojui, pabrėžti‑
na – ne turto arba verslo vertinimo įmonei, iškėlimo. Kaip matyti iš Turto ir verslo vertini‑
mo pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, turto arba verslo vertinimo subjektai yra turto
arba verslo vertinimo įmonės ir turto arba verslo vertintojai (22 punktas).
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos paskesnis pati‑
krinimo aktas turto ar verslo vertinimo įmonės atžvilgiu nėra administracinės procedūros,
kurios metu gali būti priimami paskesni teisines pasekmes sukeliantys individualūs admi‑
nistraciniai aktai, dalimi. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarny‑
bai priėmus paskesnį patikrinimo aktą, turto ar verslo vertinimo įmonei nėra taikomos jo‑
kios įpareigojančio pobūdžio, pvz., administracinio poveikio ar atsakomybės, priemonės.
Vien galimybė, kad turto ar verslo vertinimo įmonės atžvilgiu gali būti pradėta byla dėl
civilinės atsakomybės ar inicijuotas kitas teisminis procesas, nėra aplinkybė, galinti įtiki‑
namai pagrįsti, kad turto ar verslo vertinimo įmonei dėl priimto akto faktiškai kyla teisinės
pasekmės. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos paskesnis
patikrinimo aktas nesukelia savarankiškų teisinių pasekmių, nes jis neturi nedelsiamo, ti‑
kro ir įpareigojančio poveikio turto ar verslo vertinimo įmonei (25 punktas).
Administracinė byla Nr. eAS‑136‑525/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑04643‑2016‑9
Procesinio sprendimo kategorija 43.5.1.1

NUTARTIS
2017 m. kovo 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio
(kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Dalios Višinskienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akci‑
nės bendrovės „Kertė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. gruodžio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios
akcinės bendrovės „Kertė“ skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir ne‑
mokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl Audito,
307

I. Administracinių teismų praktika

apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2016 m. spalio 31 d. pati‑
krinimo akto Nr. VP‑51(16) panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kertė“ (toliau – ir UAB „Kertė“, pareiškė‑
jas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba, atsakovas) 2016 m. spalio 31 d. patikrinimo aktą
Nr. VP‑51(16) (toliau – ir patikrinimo aktas, paskesnis patikrinimo aktas), skundą nagrinėti
žodinio proceso tvarka ir priteisti pareiškėjui UAB „Kertė“ bylinėjimosi išlaidas.
2. Pareiškėjas nurodė, kad Tarnybos paskesnis patikrinimo aktas neatitiko įstaty‑
mų reikalavimų, nes buvo nemotyvuotas. Pasak UAB „Kertė“, patikrinimo aktas yra gin‑
čo objektas administraciniame teisme, nes sukelia pareiškėjui teisines pasekmes, kadangi
nustato, jog įmonė netinkamai suteikė turto vertinimo paslaugas.
II.
3. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir teismas, pirmosios ins‑
tancijos teismas) 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi UAB „Kertė“ skundą atsisakė priimti
kaip nenagrinėtiną teismų.
4. Teismas nurodė, kad ginčijamas Tarnybos patikrinimo aktas nesukėlė pareiškė‑
jui materialinių teisinių pasekmių, todėl pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, negali būti savarankišku administraci‑
nės bylos nagrinėjimo dalyku. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika, pagal kurią administraciniams teismams priskirta na‑
grinėti tik administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų,
taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems
interesams, teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad jeigu skundžiamas
aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo
administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl aktų ar veiksmų, negalin‑
čių sukelti teisinių pasekmių, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenki‑
nus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės
beprasmis. Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat atsižvelgė į Lietuvos vy‑
riausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 28 d. nu‑
tartyje administracinėje byloje Nr. AS602‑162/2014 pateiktą išaiškinimą, kad Tarnybos
išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir Vertinimo įstatymas) nuostatoms savai‑
me jokių teisinių pasekmių nesukelia, kadangi jose pateikiama tik Tarnybos nuomonė.
Išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų galėtų būti kvestionuojamos, jei būtų
skundžiami dėl šių išvadų priimti teisines pasekmes sukeliantys administraciniai aktai.
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III.
5. Pareiškėjas UAB „Kertė“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti iš naujo
nagrinėti pirmosios instancijos teismui, taip pat priteisti pareiškėjui UAB „Kertė“ bylinė‑
jimosi išlaidas ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
6. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pri‑
imti pareiškėjo skundą, nurodydamas, kad patikrinimo aktas negali būti administracinės
bylos nagrinėjimo dalyku. Pasak UAB „Kertė“, Vilniaus apygardos administracinis teis‑
mas neatsižvelgė į pareiškėjo pateiktus argumentus dėl patikrinimo akto jam sukeltų tei‑
sinių pasekmių. Patikrinimo akte suformuluoti privalomi nurodymai, kurie turi įtakos jo
teisėms ir interesams, todėl toks aktas gali būti skundžiamas administraciniam teismui.
Patikrinimo aktas yra savarankišką procedūrą, t. y. turto arba verslo vertintojų ir turto
arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimą, užbaigiantis aktas. Be to, pareiškėjas
nurodo, jog patikrinimo aktu yra formuluojami privalomi nurodymai, kurie lemia as‑
mens teises ir interesus.
7. UAB „Kertė“ nurodo, kad teismui atsisakius priimti jo skundą, pareiškėjui ne‑
suteikta konstitucinė teisė ginčyti Tarnybos patikrinimo aktą, kurio pagrindu jam gali
būti iškelta drausmės byla. Ginčijamas patikrinimo aktas sukelia tiesiogines teisines pa‑
sekmes, nurodytas tiek Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K‑422 pa‑
tvirtintose Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos
patikrinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 22 punkte, tiek Turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo 29 straipsnyje. Pažymėdamas, kad patikrinimo aktas gali būti skun‑
džiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių gin‑
čų komisijai arba administraciniam teismui, pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalimi, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsniu
bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika.
8. Pasak pareiškėjo, pirmosios instancijos teismas taip pat netinkamai taikė ir aiš‑
kino administracinių teismų praktiką. Nagrinėjamu atveju UAB „Kertė“ pateikė skundą
ne dėl pirminio, o dėl paskesnio Tarnybos patikrinimo akto, kuris užbaigia patikrini‑
mo procedūrą, todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kole‑
gijos nutartimi administracinėje byloje Nr. AS261‑1291/2014 negalėjo būti vadovaujamasi,
kadangi joje buvo sprendžiamas klausimas, ar pirminis patikrinimo aktas gali būti skun‑
džiamas administraciniam teismui.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo
9. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundą dėl Audito, apskaitos, turto ver‑
tinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2016 m. spalio 31 d. patikrinimo akto Nr. VP‑51(16) atsisakyta priimti kaip nenagrinėti‑
ną teismų, teisėtumo ir pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas Administracinių bylų
teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu pareiškėjo skundą atsisakė
priimti, nurodęs, kad patikrinimo aktas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių.
10. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 25 straipsnyje nustatyta, kad tur‑
to arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos priežiūrą atlieka
Priežiūros įstaiga, t. y. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. To paties įstatymo 26 straipsnio 2 dalies
2 punkte įtvirtinta, kad pagal finansų ministro patvirtintas Turto arba verslo vertintojų
ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisykles Tarnyba atlieka tur‑
to arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių turto arba verslo verti‑
nimo veiklos patikrinimus. Atsižvelgiant į Taisyklių 16 punktą, turto vertinimo ataskai‑
tų patikrinimo procedūra atliekama keliais etapais. Pirma, pirminio patikrinimo metu
Tarnyba nustato vertintojo ar vertinimo įmonės veiklos, sudarant turto arba verslo verti‑
nimo ataskaitas, trūkumus. Nustačiusi vertintojo ar vertinimo įmonės veiklos trūkumus,
Tarnyba pateikia nurodymus pirminio patikrinimo metu nustatytiems trūkumams paša‑
linti. Antra, paskesnio patikrinimo metu Tarnyba nustato, ar buvo ištaisyti vertintojo ar
vertinimo įmonės veiklos trūkumai ir įgyvendinti Tarnybos nurodymai ištaisyti pirminio
patikrinimo metu nustatytus trūkumus. Vertinimo ataskaitos patikrinimas yra baigiamas
surašius ir pasirašius nustatytos formos patikrinimo aktą (Taisyklių 17 p.). Galiausiai, pa‑
gal Taisyklių 21 punktą, tuo atveju, kai paskesnio patikrinimo metu surašomas patikrini‑
mo aktas dėl nustatytų pažeidimų, Vertinimo įstatymo 29 straipsnio pagrindu Tarnyba
su rašytiniu teikimu to paties įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Turto arba verslo ver‑
tintojų garbės teismą. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju UAB „Kertė“ siekia nu‑
ginčyti patikrinimo aktą, surašytą paskesnio patikrinimo metu.
11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad as‑
muo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas
suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų
apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktiką, administraciniams teismams priskirta na‑
grinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų,
taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems
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interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pa‑
sekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas
skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų,
teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir
pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu)
nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (Lietuvos vyriausiojo administra‑
cinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525‑540/2008;
2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146‑391/2009; 2010 m. balan‑
džio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822‑172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutar‑
tis administracinėje byloje Nr. AS143‑560/2010; 2011 m. kovo 17 d. nutartis administra‑
cinėje byloje Nr. A442‑1238/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662‑2003/2012).
12. Teismų praktika, susijusi su Tarnybos patikrinimo akto, kuriuo įvertinama
turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitiktis Vertinimo įstatymo bei Metodikos reika‑
lavimams, ginčijimu administraciniuose teismuose, Lietuvos vyriausiajame administra‑
ciniame teisme buvo plėtojama jau kurį laiką (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS602‑162/2014).
13. Administracinėje byloje Nr. AS602‑162/2014 Lietuvos vyriausiojo administra‑
cinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog byloje nebuvo pagrindo konstatuoti
pareiškėjų teisinio suinteresuotumo, nes skundžiamas Tarnybos patikrinimo aktas nesu‑
kėlė teisinių pasekmių. Tačiau, pasak išplėstinės teisėjų kolegijos, toks aktas galėtų būti
kvestionuojamas, jei būtų skundžiami jo iš dalies nulemti teisines pasekmes sukeliantys
administraciniai aktai. Savaime Tarnybos patikrinimo aktas nesukelia jokių teisinių pase‑
kmių asmenims, nes yra tik Tarnybos nuomonę dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos
išreiškiantis dokumentas.
14. Siekiant užtikrinti teismų praktikos aiškumą ir nuoseklumą, nagrinėjamo‑
je byloje yra tikslinga apžvelgti reikšmingą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką, plėtotą po išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 28 d. nutarties admi‑
nistracinėje byloje Nr. AS602‑162/2014. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tei‑
sėjų kolegija 2014 m. gruodžio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS261‑1291/2014
pareiškėjo atskirojo skundo dėl Tarnybos pirminio patikrinimo akto skundžiamumo
netenkino. Teisėjų kolegija nurodė, kad ginčijamas aktas yra tik tarpinis dokumentas,
sudarantis prielaidas priimti galutinį sprendimą. Dėl to jis negali būti administracinės
bylos dalyku, kadangi kol kas nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių. Remdamasi šia
nutartimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2016 m. gruodžio
21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS‑1004‑556/2016 nusprendė, kad ir paskes‑
nio patikrinimo aktas asmeniui jokių teisinių pasekmių nesukelia, todėl jis negali būti
administracinės bylos dalyku.
15. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegi‑
ja 2017 m. sausio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS‑28‑438/2017 nurodė,
kad skundo priėmimo stadijoje nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo konstatuoti, kad
toks patikrinimo aktas negalėtų pažeisti pareiškėjo teisių. Priešingai, Tarnyba, patikrini‑
mo akte nustačiusi Vertinimo įstatymo pažeidimus, Turto arba verslo vertintojų garbės
teismui siūlo iškelti turto arba verslo vertintojų drausmės bylą. Šioje byloje teisėjų ko‑
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legija, remdamasi Vertinimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, konstatavo, jog paskesnis
patikrinimo aktas gali būti administracinės bylos dalyku, nes nurodytas vertinimo atas‑
kaitos neatitikimas Vertinimo įstatymo reikalavimams sukelia teisines pasekmes – t. y.
tokia vertinimo ataskaita nėra laikoma teisinga. Taigi, kaip matyti, minėtoje byloje buvo
pateiktas iš esmės kitoks teisėjų kolegijos teisės aiškinimas nei 13–14 punktuose minėtoje
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje.
16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurispru‑
dencijos tęstinumą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d.,
2003 m. gegužės 30 d. nutarimai, 2004 m. vasario 13 d. sprendimas, 2004 m. gruo‑
džio 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai). Reikalavimas teismams iš‑
laikyti teisės aiškinimo ir taikymo vientisumą bei neprieštaringumą įtvirtintas ir Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią teismai, priimdami
sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškini‑
mo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Administracinių
bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vienodą administracinių teis‑
mų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vy‑
riausiasis administracinis teismas.
17. Kita vertus, tai nereiškia, kad teismų praktika yra statiškas dalykas, kad ji ne‑
gali būti plėtojama ar keičiama. Teismų įstatymo nuostatos nurodo, kad teismų prakti‑
ka atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės
analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra
neišvengiama ar objektyviai būtina (Teismų įstatymo 33 str. 4 d.). Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas, pripažindamas galimybę nukrypti nuo suformuotos teismų prak‑
tikos, yra nurodęs, kad nuo esamų precedentų gali būti nukrypstama ir nauji precedentai
gali būti kuriami tik tais ypatingais išimtiniais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objek‑
tyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racio‑
naliai) argumentuojant (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d.
nutarimas).
18. Siekdama išvengti tolesnio teismų praktikos nenuoseklumo ir prieštaringu‑
mo, pašalinti galimus neatitikimus tarp tų pačių teisės normų supratimo ir aiškinimo bei
užtikrinti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo iš‑
plaukančius teisinio tikrumo ir aiškumo, teisės stabilumo bei prognozuotumo reikalavi‑
mus, išplėstinė teisėjų kolegija šia nutartimi pakoreguoja administracinių teismų prakti‑
ką dėl paskesnių Tarnybos patikrinimo aktų skundžiamumo teismams. Teismų praktika
yra dinamiška, nuolat kintanti ir plėtojama, todėl ši nutartis vertintina kaip suteikianti
aiškią kryptį Vertinimo įstatymo taikymui. Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės teisė‑
jų kolegijos manymu, yra konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina.
19. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad 13–14 punktuose nurodyta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktika buvo išplėtota nagrinėjant skundus, ku‑
riuos administraciniams teismams pareiškė tiek fiziniai asmenys – turto vertintojai, tiek
ir turto vertinimo įmonės. Šioje byloje į teismą kreipėsi turto vertinimo įmonė – juri‑
dinis asmuo, todėl galimybė ginčyti Tarnybos patikrinimo aktą, priimtą paskesnio pa‑
tikrinimo procedūros etapo metu, nagrinėjamoje byloje analizuotina, atsižvelgiant į
šią aplinkybę.
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V.
20. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmiausia būtina
nustatyti, ar Tarnybos paskesnis patikrinimo aktas sukelia pareiškėjui UAB „Kertė“ teisi‑
nes pasekmes. Siekiant tai nustatyti, būtina analizuoti šio akto pateikimo teisines prielai‑
das bei jo vietą Tarnybai prižiūrint turto ir verslo vertinimo veiklą.
21. Kaip minėta, Vertinimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad
Tarnyba atlieka turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių tur‑
to arba verslo vertinimo veiklos patikrinimus. Pagal Vertinimo įstatymo 23 straipsnio
1 dalį, turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Tarnyba nėra nustačiu‑
si jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji
nėra nuginčyta teisme. Vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, patikrinimas baigiamas su‑
rašius patikrinimo aktą. Nustačiusi Vertinimo įstatymo pažeidimus, Tarnyba Turto arba
verslo vertintojų garbės teismui siūlo iškelti turto arba verslo vertintojui drausmės bylą
(Vertinimo įstatymo 29 str. 2 d.).
22. Taigi nurodytas teisinis reguliavimas suponuoja, kad tinkamai surašytas bei
pasirašytas paskesnis patikrinimo aktas yra galutinis patikrinimo procedūros etapas, ku‑
rio metu vertinimo ataskaita gali būti pripažįstama neteisinga. Konstatavusi turto verti‑
nimo ataskaitoms taikomų teisės aktų reikalavimų pažeidimo faktą, Tarnyba kreipiasi į
Turto arba verslo vertintojų garbės teismą dėl drausmės bylos turto vertintojui, pabrėžti‑
na – ne turto arba verslo vertinimo įmonei, iškėlimo. Kaip matyti iš Vertinimo įstatymo
3 straipsnio 2 dalies, turto arba verslo vertinimo subjektai yra turto arba verslo vertinimo
įmonės ir turto arba verslo vertintojai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
nurodęs, kad Garbės teismas drausminę atsakomybę taiko tik turto arba verslo vertinto‑
jams – fiziniams asmenims. Tačiau akcentuotina, kad turto arba verslo vertinimo įmo‑
nių patikrinimo procedūra baigiasi Tarnybai surašius nustatytos formos patikrinimo aktą
(Patikrinimo taisyklių 17 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS‑28‑438/2017).
23. Turto vertinimo ataskaitos reikšmė yra susijusi su vertinimo ataskaitos tikslais.
Turto arba verslo vertinimo ataskaitoje pateikiama tam tikro turto arba verslo vertė, ta‑
čiau šis procesas nėra paliktas savireguliacijai ir yra ribojamas teisės aktų reikalavimais.
Turto vertinimas susijęs su šios veiklos svarba, siekiu užtikrinti tinkamai atliekamą turto
ir (ar) verslo vertės nustatymą.
24. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, yra aišku, kad
Tarnybos patikrinimo aktas savaime nepakeičia atitinkamos turto arba verslo vertini‑
mo ataskaitos, kadangi įstatymo galią turinčiame akte nėra nustatytas toks patikrinimo
tikslas ir (ar) rezultatas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės
28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602‑162/2014). Dėl to Tarnybos patikrinimo
aktas pasižymi konstatuojamuoju pobūdžiu ir išreiškia Tarnybos nuomonę dėl vertinimo
ataskaitos atitikties Vertinimo įstatymo 22 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams.
25. Nagrinėjamu atveju ginčijamas aktas pareiškėjo atžvilgiu taip pat nėra admi‑
nistracinės procedūros, kurios metu gali būti priimami paskesni teisines pasekmes su‑
keliantys individualūs administraciniai aktai, dalimi. Atsakovui priėmus ginčijamą aktą,
pareiškėjui nėra taikomos jokios įpareigojančio pobūdžio, pvz., administracinio poveikio
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ar atsakomybės, priemonės. Vien galimybė, kad pareiškėjo atžvilgiu gali būti pradėta byla
dėl civilinės atsakomybės ar inicijuotas kitas teisminis procesas, nėra aplinkybė, galin‑
ti įtikinamai pagrįsti, kad pareiškėjui dėl priimto ir šioje byloje ginčijamo akto faktiškai
kyla teisinės pasekmės. Vertinant tai, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ginčijamas
aktas nesukelia savarankiškų teisinių pasekmių, nes jis neturi nedelsiamo, tikro ir įparei‑
gojančio poveikio pareiškėjui.
26. Be to, pažymėtina, jog Tarnybos patikrinimo aktas, teikiamas civilinėje ar bau‑
džiamojoje byloje, laikytinas oficialiu rašytiniu įrodymu – prima facie (iš pirmo žvilgs‑
nio) įrodymu, išduotu kompetentingos institucijos, ir gali būti naudojamas teisme na‑
grinėjant bylas dėl žalos atlyginimo ar dėl kitų reikalavimų, tiesiogiai turinčių įtakos
suinteresuotų asmenų teisėms ir pareigoms (plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602‑1249/2012).
Tačiau ne visi oficialūs rašytiniai įrodymai turi būti ginčijami teisme inicijuojant dėl to
atskirą administracinį procesą. Oficialūs rašytiniai įrodymai gali būti ginčijami civilinia‑
me arba baudžiamajame procese, ginčijant jų turinį kitais įrodymais (Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS602‑162/2014).
27. Papildomai išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje nurodo, kad pareiškėjo mini‑
mas Taisyklių 22 punktas, kuriuo buvo įtvirtinta, kad patikrinimo aktas gali būti skun‑
džiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių gin‑
čų komisijai arba administraciniam teismui, neteko galios 2016 m. spalio 27 d. Taigi,
šis punktas negali būti taikomas nagrinėjamoje byloje, kadangi ginčijamas Tarnybos pati‑
krinimo aktas priimtas 2016 m. spalio 31 d.
28. Išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais argumentais, konstatuoja, kad
nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti pareiškėjo UAB „Kertė“ teisinį suinteresuo‑
tumą. Ginčijamas Tarnybos 2016 m. spalio 31 d. patikrinimo aktas Nr. VP‑51(16) negali
būti administracinės bylos dalyku, kadangi jis juridiniam asmeniui (pareiškėjui) savaime
nesukelia jokių teisinių pasekmių. Pareiškėjas, teikdamas skundą administraciniam teis‑
mui, taip pat nenurodė jokios dėl ginčijamo patikrinimo akto atsiradusios įtakos jo teisių
ar pareigų turiniui.
VI.
Dėl pareiškėjo prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka
29. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašy‑
mą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
141 straipsnio 1 dalį ir 151 straipsnį, atskirasis skundas apeliacinės instancijos teisme
nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso da‑
lyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos
nagrinėjimas yra būtinas. proceso šalys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą
žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma.
30. UAB „Kertė“ prašo teismo suteikti galimybę pateikti papildomus paaiškini‑
mus dėl patikrinimo akto pagrįstumo, nes tokiu atveju teismas galėtų išklausyti jo žo‑
dinius paaiškinimus, kurie padėtų aiškiau suprasti reikalavimų apimtį, aplinkybes, ku‑
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rioms patvirtinti galėtų būti pateikti papildomi įrodymai. Pažymėtina, kad šioje byloje
nėra sprendžiamas ginčas dėl patikrinimo akto pagrįstumo, o tik tikrinamas pirmosios
instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti skundą, teisėtumas. Nagrinėjamu
atveju byloje esančių duomenų procesiniam klausimui išspręsti, t. y. atskirajam skundui
išnagrinėti, pakanka. Atsižvelgusi į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pagrindo taikyti išimtį
iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 141 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios
taisyklės nenustatė ir bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka.
31. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją keisti ar nai‑
kinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškė‑
jo atskirasis skundas atmetamas.
Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kertė“ atskirąjį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.7.2. Dėl tinkamo atsakovo administracinėje byloje dėl priėmimo į įstaigos prie
ministerijos vadovo pareigas
1. Netinkamu atsakovu administraciniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra
materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektas ir neturi pareigos atsakyti
pagal jam pareikštą reikalavimą (skundą, prašymą, pareiškimą). Tik esant atsakovui, kaip
materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendi‑
mą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti
tarp šalių kilusį ginčą. Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santy‑
kio, iš kurio kilo ginčas, subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą reikalavimą
(skundą, prašymą, pareiškimą), nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą
atsakovą byloje.
Žemės ūkio ministras, vadovaudamas Žemės ūkio ministerijai, atlieka įvairaus
pobūdžio funkcijas, kurios taip pat yra susijusios su įstaigų prie ministerijos vadovų pri‑
ėmimu į pareigas ir atleidimu. Žemės ūkio ministras, atlikdamas minėtas funkcijas, taip
pat atlikdamas kitas funkcijas, susijusias su konkurso į Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) direktoriaus pareigas organizavimu, pvz., suda‑
rydamas pretendentų į pareigas konkurso komisiją, veikia kaip vienasmenis Žemės ūkio
ministerijos valdymo organas, per kurį Žemės ūkio ministerija įgyvendina savo teises
ir pareigas.
315

I. Administracinių teismų praktika

Žemės ūkio ministras nelaikytinas savarankišką teisinį (procesinį) subjektiškumą
turinčiu viešojo administravimo subjektu, kompetentingu atsakyti dėl konkurso į įstaigos
prie ministerijos vadovo pareigas organizavimo bei pretendentų, dalyvaujančių konkur‑
se, teisių užtikrinimo. Tai, kad pagal Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 8 ir 2 dalyse
išdėstytą teisinį reguliavimą NŽT direktorių į pareigas priima žemės ūkio ministras ir že‑
mės ūkio ministras yra nurodytas kaip asmuo, organizuojantis konkursą į įstaigos vadovo
(NŽT direktoriaus) pareigas, nesudaro pagrindo vertinti, jog būtent į pareigas valstybės
tarnautoją priimantis asmuo (šiuo atveju – žemės ūkio ministras) kilus tarnybiniam ginčui
laikytinas materialiojo teisinio santykio šalimi, kuri turėtų būti kviečiama į teismą atsakyti
į pareikštą reikalavimą.
Administraciniame teisme keliant tarnybinį ginčą dėl konkurso į NŽT direktoriaus
pareigas tinkamu atsakovu, t. y. materialiojo teisinio santykio šalimi, kuri kviečiama į teis‑
mą atsakyti į pareikštą reikalavimą, laikytina Žemės ūkio ministerija.
2. Toks pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuomet pareiškėjo prašymu tin‑
kamą atsakovą byloje pakeitus į netinkamą, pareiškėjo skundas atmetamas, o byla nėra
išnagrinėjama iš esmės, nelaikytinas atitinkančiu teismo sprendimui keliamus teisėtu‑
mo ir pagrįstumo reikalavimus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 straipsnis re‑
glamentuoja netinkamos ginčo šalies pakeitimą, t. y. reguliuoja tuos atvejus, kuomet
skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas netinkamam atsakovui. Iš Administracinių
bylų teisenos įstatymo 53 straipsnio matyti, kad teismas atitinkamų veiksmų turi imtis
tada, kai nagrinėdamas bylą nustato, jog skundas (prašymas, pareiškimas) pareikštas ne
tam asmeniui, kuris turi pagal skundą atsakyti. Administracinių bylų teisenos įstatymo
53 straipsnyje įtvirtinta, kad pareiškėjui nesutikus pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu,
teismas nagrinėja bylą iš esmės.
Administracinė byla Nr. eA‑3618‑756/2017
Teisminio proceso Nr. 3‑61‑3‑01420‑2016‑9
Procesinio sprendimo kategorijos: 21.1; 44.1; 51.8

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. birželio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei‑
sėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Vaidos UrmonaitėsMaculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagri‑
nėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pa‑
reiškėjo L. R. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, tretiesiems
suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, D. M. ir D. K.
dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas L. R. elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygar‑
dos administracinį teismą su skundu ir patikslintu skundu, prašydamas: 1) panai‑
kinti Pretendentų į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (to‑
liau – ir NŽT, Tarnyba) direktoriaus pareigas konkurso komisijos (toliau – ir Komisija)
2016 m. balandžio 7 d. konkurso (toliau – ir Konkursas) rezultatų protokolą (toliau – ir
Protokolas); 2) įpareigoti atsakovą centrinio valstybinio viešojo administravimo subjektą
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrą (toliau – ir Ministras) organizuoti konkursą į
NŽT direktoriaus pareigas iš naujo.
Paaiškino, kad Protokolas priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos
(toliau – ir Konstitucija) 5 straipsnio 3 dalį, 33 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktus, že‑
mės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 3P‑171 patvirtintų NŽT direktorius
pareigybės aprašymo (toliau – ir Pareigybės aprašymas) IV skyriaus 6.2 ir 6.7 punktų bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) 2002 m. birželio 24 d. nutari‑
mu Nr. 966 patvirtintų Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašo (toliau – ir Aprašas) 63 ir 65 punktų reikalavimus.
Pareiškėjas pažymėjo, kad jis 2016 m. balandžio 7 d. dalyvavo Konkurse NŽT di‑
rektoriaus pareigoms užimti. Su Komisijos sudėtimi buvo supažindintas prieš Konkurso
pradžią. Pretendentų pokalbis su Komisija vyko nuo 9.30 val. iki 16.35 val. Pokalbio su
Komisijos nariais metu pareiškėjui buvo užduodami „egzamininio“ pobūdžio klausimai,
suformuluoti tokiu būdu, kad į juos atsakant reikėjo iš karto, be atsakymui pateikti rei‑
kalingo laiko, nurodyti konkretų teisinį reguliavimą bei blanketines normas. Kiti klau‑
simai buvo nesusiję su pareigomis, į kurias organizuotas Konkursas. Po Konkurso visus
dalyvius (7 asmenys) 2016 m. balandžio 7 d. 17.00 val. Komisija pakvietė į salę, tačiau su
rezultatais atvyko susipažinti tik penki kandidatai, iš kurių vienas atvyko su dviem maža‑
mečiais vaikais. Komisijos nariai pradėjo vertinti kiekvieną pretendentą ir po Konkurso
individualaus vertinimo lentelės užpildymo jas perdavė ne Komisijos nariui, o Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) valstybės tarnautojai, kuri
buvo pristatyta kaip sekretorė. Minėtas asmuo atliko balų sumavimą ir galimai užpildė
Konkurso vertinimo suvestines lenteles. Komisijos sprendimu konkurso laimėtoja buvo
paskelbta pretendentė D. M., kaip surinkusi daugiausia balų, o reikiamus ne mažiau kaip
6 balus surinko kiti keturi pretendentai. Po Konkurso prie pareiškėjo priėjo Konkurse
stebėtojo teisėmis dalyvavęs L. D., kuris išreiškė abejones dėl Konkurso laimėtoja pa‑
skelbtos D. M. atsakymų išsamumo teigdamas, kad jos atsakymai buvo nepilni ir negali
būti vertinami geriau nei kitų pretendentų, taip pat nurodė, kad po pareiškėjo pokalbio
su Komisijos nariais Komisijos pirmininkas S. J., pareiškėjui išėjus, viešai neigiamai pa‑
sisakė jo atžvilgiu, tuo siekdamas Komisijos narius nuteikti prieš pareiškėją. Tos pačios
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dienos vakare iš viešojoje erdvėje paskelbtos informacijos turinio pareiškėjas sužinojo,
kad pretendentės D. M. atžvilgiu Komisijos pirmininkas ir Ministras galimai buvo šališ‑
ki, nes jos tėvai buvo darbiniais ir kitais ryšiais susiję su Ministru ir Darbo partija, ku‑
rios narys yra Komisijos pirmininkas S. J. Nurodytos aplinkybės, pareiškėjo vertinimu,
patvirtina, kad Komisijos nariai, vertindami pretendentų, tarp jų – ir pareiškėjo, atsaky‑
mus, buvo šališki, nes, tikėtina, žinojo apie kandidatės D. M. giminystės ryšius su asme‑
nimis, kurie yra politinės partijos nariai, tarp kurių – Komisijos narių tiesioginis vadovas
Komisijos pirmininkas S. J. ir valstybės institucijos, kurioje dirba Komisijos nariai, vado‑
vė – žemės ūkio ministrė V. B. Abejonių Komisijos narių šališkumu taip pat kėlė aplin‑
kybės, kad tiek nuo Tarnybos direktoriaus pareigų nušalinta D. G., tiek ir dieną prieš
Konkursą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos sulaikytas ir konkurso dieną
atsistatydinęs direktoriaus patarėjas G. J. F. buvo Darbo partijos nariai. Be to, informaci‑
ja, kad laimėjusi pretendentė yra susijusi su Darbo partijos nariais, pasitvirtino 2016 m.
balandžio 8 d. žiniatinklio svetainėje www.delfi.lt paskelbtame straipsnyje „Aiškėja nau‑
jos NŽT vadovės šeimos ryšiai“. Komisijos narių šališkumą ir visuomeninio stebėtojo
išsakytas abejones dėl vertinimo šališkumo patvirtino žiniatinklio svetainėje www.del‑
fi.lt paskelbtame 2016 m. balandžio 8 d. straipsnyje „Vyriausybės atstovas NŽT vadovo
konkurso D. M. pirmos vietos neskyrė“ paskelbta informacija apie tai, kad Vyriausybės
pirmininko įgaliotas asmuo įvertino laimėtoją blogiau, nei kitus pretendentus. Komisijos
narių pokalbio metu pretendentams užduodamų klausimų pobūdis leido daryti prielaidą,
kad užduodami klausimai galimai buvo iš anksto žinomi laimėtojai D. M. Komisijos pir‑
mininkas S. J. po pareiškėjo išėjimo iš Komisijos posėdžio salės, viešai išsakydamas nei‑
giamą požiūrį į pareiškėją kaip pretendentą, darė tiesioginę įtaką Komisijos narių nuo‑
monės objektyvumui. Yra didelė tikimybė, kad Komisijos pirmininkui buvo žinoma apie
pretendentės D. M. sąsajas su Ministru ir dėl to jis, suteikdamas prioritetą šiai pretenden‑
tei, pažeisdamas VTĮ 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą politinio neutralumo principą, gali‑
mai šališkai vertino kitus pretendentus. Komisijos vertinimas laikytinas šališku ir dėl tos
faktinės aplinkybės, kad pretendentas, kuris buvo pripažintas antru pagal surinktų balų
dydį, nepasibaigus Konkursui, į vertinimo procedūrą atsivedė du mažamečius vaikus,
kurie buvo visą Komisijos vertinimo procedūros laiką, kas sukėlė Komisijoje tam tikrą
emocinį pretendento palaikymą ir galimai galėjo nulemti jo vertinimą. Aplinkybė, kad
Komisijos nariai, pasirašydami Protokole, pažeidė teisėtą lūkestį, jog Komisija laikysis
įstatymo viršenybės, inter alia Komisijos darbo procedūros, reglamentuojamos Apraše,
reikalavimų, ginčijamą aktą daro neteisėtu, nes Komisijos darbo eigos ar procedūrinių
veiksmų pažeidimas laikytinas VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų pažeidimu.
Teiginį, kad Protokolas priimtas šiurkščiai pažeidus procedūrinius reikalavimus,
pareiškėjas grindė tuo, kad: 1) Komisijos nariai nesilaikė Aprašo 63 punkto reikalavimų
vertinti pretendentus konkurso metu, o ne jam pasibaigus, t. y. pretendentus turėjo įver‑
tinti po jų pokalbio su jais iki kito pretendento pokalbio ir tik po Konkurso; pagal Aprašo
65 punktą, balų skaičiavimą turėjo teisę stebėti visi pretendentai. Nagrinėjamu atveju
Komisija sukvietė esančius pretendentus kartu su mažamečiais vaikais ir vertino juos jau
po Konkurso, laukiant pretendentams priešais juos; 2) Komisijos pirmininkas S. J., pa‑
žeisdamas Aprašo 63 punkto reikalavimus individualiai įvertinti kiekvieno pretendento
tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas ir tik po to užpildyti konkurso individu‑
alaus vertinimo lentelę, Komisijos posėdžio metu išėjus pretendentui viešai reiškė savo
318

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

vertinimą; 3) Komisijos darbe gali dalyvauti tik Apraše nurodyti subjektai, o šiuo atveju
Komisijos darbe dalyvavo Ministerijos valstybės tarnautoja, kuri atliko Komisijos narių
funkciją – susumavo pretendentams skirtus balus ir padalijo iš dalyvaujančių komisijos
narių skaičiaus ir galimai įrašė į Konkurso protokolo Konkurso vertinimo suvestinės len‑
telę duomenis apie pretendento gautus balus ir užimamą vietą, taip pat Konkurso metu
vertinimo procedūroje dalyvavo mažamečiai vaikai.
Pareiškėjo teigimu, Protokolas yra nepagrįstas ir neteisėtas taip pat ir dėl tos aplin‑
kybės, kad jį priimdama Komisija pažeidė teisėtą lūkestį, kad ji, atrinkdama pretenden‑
tus, laikysis Pareigybės aprašymo IV skyriaus 6.2 ir 6.7 punktų keliamų reikalavimų (ati‑
tinkamai reikalavimai turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; mokėti
dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu). Minėti reikalavimai nėra formalūs ir už‑
tikrina tinkamą Tarnybos direktoriui pavestų pareigų atlikimą. Komisija privalėjo atrink‑
ti tik tuos pretendentus, kurie turėjo 3 metų vadovavimo juridiniam asmeniui, kaip vie‑
nasmenis valdymo organas, patirtį, o ne vadovavimo savarankiško teisnumo neturinčiam
struktūriniam padaliniui patirtį. Konkurse I ir II vietas užėmę pretendentai tokios pa‑
tirties neturėjo, todėl Komisija negalėjo jų pripažinti tinkamais pretendentais ir vertinti
Konkurse. Vertindama, ar pretendentai moka dirbti „Microsoft Office“ programiniu pa‑
ketu, Komisija turėjo įsitikinti, ar yra pretendento atitiktį šiam reikalavimui patvirtinan‑
tys dokumentai. Šiuo atveju buvo atsisakyta priimti pareiškėjo pateiktą tarptautinį ECDL
sertifikatą dėl kompiuterinių žinių turėjimo lygio ir iš pretendentų nepareikalauta pateik‑
ti jokių kitų dokumentų apie atitiktį minėtam reikalavimui.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kuri
kartu atstovavo ir atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, atsiliepime į pa‑
reiškėjo skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Paaiškino, kad Protokolas pagrįstas ir teisėtas, o Konkurso procedūros atlik‑
tos laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pareiškėjas nepagrįstai teigė, kad
Protokolu priimti sprendimai užkerta kelią lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą.
Konstitucijos 35 straipsnis piliečiams laiduoja teisę laisvai vienytis į bendrijas, politines
partijas ar asociacijas, todėl dalyvavimas politinės partijos veikloje nėra ir negali būti pa‑
grindas, neleidžiantis stoti į valstybės tarnybą. Asmenys, pretenduojantys dalyvauti kon‑
kurse, pateikia Valstybės tarnybos departamento valdymo sistemoje nurodytos formos
gyvenimo aprašymą. Pagal šios formos duomenis negalima nustatyti priklausymo poli‑
tinei partijai ar pretendentų artimų asmenų dalyvavimo politinių partijų veikloje. Todėl
komisijos nariai, susipažindami su pretendentų pateiktais gyvenimo aprašymo duome‑
nimis, informacijos apie jų arba jiems artimų asmenų priklausymą kuriai nors politinei
partijai neturi. Pareiškėjo nurodomos sąsajos tarp D. M. paskelbimo Konkurso nugalė‑
toja ir atleistos buvusios NŽT direktorės D. G. bei buvusio NŽT patarėjo G. J. F. nepa‑
grįstos teisiniais argumentais ir yra prielaidų pobūdžio. Ministrė V. B., siekdama išvengti
galimo interesų konflikto ir įsakymu skirdama Konkurso laimėtoją D. M. eiti Tarnybos
direktorės pareigas, kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydama pateik‑
ti rekomendaciją dėl sprendimų, priimamų šio asmens atžvilgiu. Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija nurodė, kad aplinkybės, jog ministrė su D. M. tėvais buvo ar yra susiju‑
si darbo ar politinėmis pažiūromis, nėra pakankamas pagrindas kilti interesų konfliktui,
kadangi pagal Aprašo nuostatas Komisijos nariai pretendentų tinkamumą vertina indi‑
vidualiai, o pretendento balą sudaro visų Komisijos narių balų vidurkis. Dėl šios priežas‑
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ties, svetainėje www.delfi.lt 2016 m. balandžio 8 d. paskelbtame straipsnyje „Vyriausybės
atstovas NŽT vadovo konkurso D. M. pirmos vietos neskyrė“ Vyriausybės kanclerio
pateikta informacija nepatvirtina Komisijos narių šališkumo. Ministerija pažymi, kad
Konkursui vykdyti pagal Aprašo 44–46 punktų nuostatas buvo sudaryta Komisija, patvir‑
tinta Ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3P‑46 „Dėl konkurso komisijos“. Teisės
aktai nenumato pareigos skelbti komisijos sudėtį viešai ir supažindinti su jos sudėtimi
pretendentus prieš konkursą. Konkurso pradžioje visi pretendentai buvo supažindinti su
Konkurso Komisija, Konkurso stebėtoju ir Konkurso sekretoriaus funkcijas atliekančia
valstybės tarnautoja J. R. Konkurso narių ir dalyvių pristatyme dalyvavo ir pareiškėjas,
todėl jis buvo susipažinęs su Ministerijos Teisės departamento Personalo skyriaus pa‑
tarėjos J. R. atliekamomis funkcijomis. Komisijos darbe dalyvavo visi Komisijos nariai,
Komisijos sekretorius ir stebėtojo teisėmis visuomeninės organizacijos „Už pilietinę vi‑
suomenę“ atstovas L. D. Į Konkursą atvyko 7 pretendentai, kuriems buvo užduodami ly‑
giaverčiai klausimai. Kiekvienas Komisijos narys pretendentų tinkamumą eiti valstybės
tarnautojo pareigas vertino individualiai. Apraše nėra nurodyti konkretūs konkurso da‑
lyvių atsakymų į jiems pateiktus klausimus vertinimo kriterijai. Šie kriterijai – tai kon‑
kurso dalyviui keliami reikalavimai dėl jo gebėjimo atlikti pareigybės, dėl kurios vyksta
konkursas, funkcijas bei dėl šioms funkcijoms atlikti būtinų žinių turėjimo, todėl atsa‑
kymų į pateiktus klausimus būdu atliekamas žinių patikrinimas yra kiekvieno konkurso
komisijos nario diskrecija. Šiam patikrinimui būdingas subjektyvaus pretendento žinių
vertinimo faktorius, kurio reikšmė siejama tik su konkurso komisijos nario, o ne kon‑
kurso dalyvio (pretendento) atitinkamos nuomonės susiformavimu. Nagrinėjamu atveju,
įvertinus kiekvieno pretendento tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas, buvo nu‑
statytas Komisijos narių įvertinimų vidurkis ir Konkurso rezultatai įforminti Protokolu.
Pagal Protokolo rezultatus Konkursą laimėjo D. M., surinkusi 7,25 balo, antroji vie‑
ta skirta pretendentui D. K., surinkusiam 7 balus, trečioji vieta skirta pareiškėjui ir dar
vienam pretendentui, surinkusiems vienodai po 6,12 balo. Stebėtojo teisėmis Konkurse
dalyvavęs visuomeninės organizacijos atstovas L. D. pareiškėjui pateikė tikrovės neati‑
tinkančią informaciją, kurią paneigė Konkurso eigą fiksavęs skaitmeninis vaizdo ir garso
įrašas. Komisijos posėdžio metu jokių Komisijos pirmininko S. J. neigiamo, t. y. ironiš‑
ko, negatyvaus komentaro pareiškėjo atžvilgiu pasakyta nebuvo, taip pat nebuvo išsaky‑
tas Komisijos pirmininko teiginys dėl pareiškėjo vertinimo mažesniais balais. Pareiškėjas
nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad Komisijos pirmininkui S. J. buvo žinoma
apie D. M. galimas sąsajas su žemės ūkio ministre V. B. Antrojo pretendento vaikų daly‑
vavimas Konkurso rezultatų skaičiavime ir paskelbiant Konkurso rezultatus neturėjo ir
negalėjo turėti įtakos Konkurso rezultatams ir yra prielaidų pobūdžio. Ministerija, vyk‑
dydama Konkursą, laikėsi visų VTĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų. Minėtą aplinkybę
patvirtina ir Valstybės tarnybos departamento 2016 m. balandžio 14 d. rašto Nr. 27D‑706
turinys.
Pareigybės aprašyme nustatyti specialieji reikalavimai yra pagrįsti ir teisėti, visi į
pokalbį pakviesti ir konkurse dalyvavę pretendentai pagal pateiktus dokumentus atiti‑
ko Tarnybos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.
Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos vadovaujantis Valstybės tar‑
nautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. ge‑
gužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (toliau – ir Metodika). Pagal Metodikos 2 priedą, įstaigos
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vadovui pareigybės aprašyme rekomenduotina nustatyti ne didesnę kaip 3 metų vado‑
vaujamojo darbo patirtį. Pareigybės aprašymo 6.2 punkte nustatytas specialusis reikala‑
vimas turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį nesusiaurina „vado‑
vaujamojo darbo“ sąvokos iki vadovavimo juridiniam asmeniui. Metodikos reikalavimų
nesilaikymas nepagrįstai apribotų asmenų teises dalyvauti konkurse NŽT direktoriaus
pareigoms eiti. Šis specialusis reikalavimas vertintinas remiantis bendrine lingvistine
prasme ir teisės doktrinos nuostatomis – kaip tam tikro kolektyvo veiklos organizavimas,
tvarkymas ir buvimas atsakingu už jo veiklą. Pretendento atitiktis Pareigybės aprašymo
6.7 punkte nustatytam specialiajam reikalavimui mokėti dirbti „Microsoft Office“ pro‑
graminiu paketu vertinama pagal tokio asmens gyvenimo aprašyme pateiktą informaciją.
Tik tuomet, jeigu pagal gyvenimo aprašyme pateiktą informaciją nėra aišku apie preten‑
dento atitikimą kuriam nors pareigybės aprašymo nustatytam reikalavimui, pagal Aprašo
28 punktą per Valstybės tarnybos informacinę sistemą prašoma pateikti dokumentą,
įrodantį atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams. Reikalavimas pretenden‑
tams pateikti dokumentus, įrodančius mokėjimą dirbti „Microsoft Office“ programiniu
paketu, būtų papildoma ir nereikalinga administracinė našta pretendentams. Žemės
ūkio ministerija pažymėjo, kad patikslintu skundu pareiškėjas, neatsižvelgdamas į teismo
2016 m. gegužės 6 d. nutartį, kuria tinkamu atsakovu byloje pripažinta Ministerija, sie‑
kia pakeisti atsakovą byloje juo laikant Ministrą. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos nuostatus, patvirtintus Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120
„Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – ir
ŽŪM nuostatai) Ministras yra Ministerijos vadovas ir vykdydamas savo funkcijas veikia
institucijos – Ministerijos – vardu, o ne kaip vienasmenė valdymo institucija, todėl tin‑
kamu atsakovu byloje yra Ministerija, o ne Ministras. Centrinio viešojo administravimo
subjekto vadovo įsakymu (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. 3P‑46) sudaryta Komisija negali būti laikoma atskiru subjektu, nes konkurso
komisija sudaroma tik tam tikriems veiksmams, procedūroms atlikti. Už konkurso ko‑
misijos veiklą atsako institucija, sudariusi Komisiją, o jos nariai atsako prieš instituciją,
tačiau ne prieš trečiuosius asmenis.
Trečiasis suinteresuotas asmuo D. K. atsiliepime į pareiškėjo skundą su skundu ne‑
sutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Paaiškino, kad pagal Konkurso rezultatus jam buvo skirta antroji vieta. Konkursą
laimėjusiai D. M. atsisakius eiti NŽT direktoriaus pareigas, šios pareigos buvo pasiūlytos
jam. D. K. su pateiktu pasiūlymu sutikus, Ministro įsakymu jis nuo 2016 m. birželio 30 d.
paskirtas eiti Tarnybos direktoriaus pareigas. Pasisakydamas dėl pareiškėjo teiginio, kad
Konkurso neteisėtumą lėmė Komisijos narių užduodamų klausimų pobūdis, nurodė, kad
Apraše nėra nurodyti konkretūs konkurso dalyvių atsakymų į jiems pateiktus klausimus
vertinimo kriterijai. Šie kriterijai – tai konkurso dalyviui keliami reikalavimai dėl jo ge‑
bėjimo atlikti pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijas bei dėl šitoms funkci‑
joms atlikti būtinų žinių turėjimo, todėl toks atsakymų į pateiktus klausimus būdu atlie‑
kamas žinių patikrinimas yra kiekvieno konkurso komisijos nario diskrecija. Remiantis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota analogiškų bylų nagrinėjimo
praktika (2012 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858‑1623/2012),
konkurso komisijos narių vertinimas gali apimti ne tik atsakymų į pateiktus klausimus
turinį, tačiau ir atsakymų pateikimo formą, laiką, kurio prireikė atsakymui pateikti, ben‑
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drą įspūdį apie pretendentą, todėl teismo vaidmuo tokiame kontekste apsiriboja įvertini‑
mu, ar komisija neperžengė turimos vertinimo laisvės ribų. Teismas konkurso teisėtumą
revizuoja tik konkurso organizavimo tvarkos, kuri turi užtikrinti vienodas galimybes vi‑
siems asmenims dalyvauti šiame konkurse bei būti įvertintiems pagal vienodas visiems
iš anksto žinomas sąlygas, aspektu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.
spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438‑1163/2013). Nagrinėjamu atveju
Valstybės tarnybos departamentas, įvertinęs Konkurso atitiktį teisės aktų reikalavimams,
jokių pažeidimų nenustatė (Valstybės tarnybos departamento 2016 m. balandžio 14 d.
raštas Nr. 27D‑706), kas sudaro pagrindą teigti, kad visiems Konkurso pretendentams
buvo užduodami iš esmės tie patys klausimai, todėl pareiškėjas negalėjo atsidurti bloges‑
nėje padėtyje, negu kiti pretendentai. Organizuojant Konkursą buvo užtikrinta pareiš‑
kėjo teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, taip pat užtikrintas nešališkas ir
objektyvus stojančiųjų vertinimas bei atranka. Pareiškėjas abejones dėl Komisijos šališ‑
kumo grindė prielaidomis, subjektyvia nuomone ir nepateikė jokių įrodymų tokiems tei‑
giniams pagrįsti. Byloje nėra jokių duomenų, kad kuris nors iš nurodytų Komisijos narių
buvo kurio nors iš pretendentų sutuoktinis ar artimas giminaitis arba susijęs su kuriuo
nors iš pretendentų svainystės ryšiais. Byloje taip pat nėra duomenų, kad Komisijos na‑
riai dėl kokių nors kitokių aplinkybių galėjo būti šališki ir suinteresuoti Konkurso rezul‑
tatais. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vien komisijos nario priklausomybė
kuriai nors partijai ar kelių komisijos narių priklausymas tai pačiai partijai, tarnybinio
pavaldumo santykiai nėra aplinkybės, dėl kurių savaime asmuo negalėtų būti skiriamas
komisijos nariu ar dėl kurių būtų pakankamas pagrindas abejoti to asmens nešališkumu
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis administra‑
cinėje byloje Nr. A662‑401/2012). Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad įstatymų
leidėjas asmenims, dalyvaujantiems konkurse stebėtojo teisėmis, nesuteikė teisės vertin‑
ti pretendentų atsakymų pagrįstumo bei atitikties klausimo esmei, stebėtojo vaidmuo –
užtikrinti konkurso skaidrumą procedūrinių pažeidimų kontekste. Byloje nėra įrodymų,
pagrindžiančių stebėtojo subjektyviąją nuomonę apie pretendentų vertinimą. L. D. po
Konkurso išsakyti teiginiai, nepateikus oficialių pastabų protokole, yra nereikšmingi. Tik
esminių procedūros reikalavimų pažeidimas gali lemti konkurso rezultatų pripažinimą
negaliojančiais, o vieno iš pretendentų vaikų dalyvavimas balų skaičiavime nelaikytinas
pažeidimu. Vien aplinkybė, kad asmuo nelaimėjo konkurso, nesudaro pagrindo panai‑
kinti konkurso rezultatus, jeigu neįrodoma pažeidimų. Be to, trečiojo suinteresuoto as‑
mens manymu, pareiškėjas nepagrįstai nagrinėjamoje byloje atsakovu nurodo Ministrą.
Žemės ūkio ministras pats neturi juridinio asmens statuso ir kaip pareigūnas negali
dalyvauti ginče, todėl tinkamas atsakovas šioje byloje yra Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 25 d. sprendimu pa‑
reiškėjo L. R. skundą atmetė.
Teismas nustatė, kad Konkursas į Tarnybos direktoriaus pareigas 2016 m. vasario
3 d. paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Valstybės tarnybos
departamento interneto tinklalapyje (skelbimo Nr. 31667) ir Lietuvos Respublikos žemės
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ūkio ministerijos tinklalapyje. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, ir išlaikę bendrųjų
gebėjimų testą, per 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, t. y. iki 2016 m. vasario
24 d., per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą teikė prašymus leisti da‑
lyvauti konkurse. Prašymus dalyvauti konkurse pateikė 27 pretendentai, į Konkursą pa‑
kviesta 12 pretendentų. Konkursui vykdyti pagal Aprašo 44–46 punkto nuostatas suda‑
ryta Komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. 3P‑46 „Dėl konkurso komisijos“. Į Konkursą, kuris vyko 2016 m. balandžio
7 d. nuo 9.00 val. iki 17.25 val., atvyko 7 pretendentai. Konkurso rezultatai įforminti
Protokole, kuriame nurodyta, kad Konkursą laimėjo D. M., surinkusi 7,25 balo, antroji
vieta skirta pretendentui D. K., surinkusiam 7 balus, trečioji vieta – pareiškėjui ir kitam
pretendentui, surinkusiems po 6,12 balo. Po Konkurso vykdymo Žemės ūkio ministerija
kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie pretendentę D. M., siekian‑
čią eiti NŽT direktoriaus pareigas, pateikimo, taip pat į Valstybės tarnybos departamentą
su prašymu atlikti konkurso į NŽT direktoriaus pareigas patikrinimą. Valstybės tarny‑
bos departamentas įvertinęs, ar Ministerijai organizuojant konkursą į NŽT direktoriaus
pareigas buvo laikomasi VTĮ ir Aprašo reikalavimų, pažeidimų nenustatė (Valstybės tar‑
nybos departamento 2016 m. balandžio 14 d. raštas Nr. 27D‑706). Visuomenės informa‑
vimo priemonėse pasirodžius informacijai apie galimus žemės ūkio ministrės V. B. ry‑
šius su konkurso laimėtojos tėvais, žemės ūkio ministrė 2016 m. balandžio 14 d. raštu
Nr. 2D‑1560 kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydama pateikti reko‑
mendaciją, kaip ji turėtų elgtis priimdama sprendimą dėl D. M. skyrimo į Tarnybos di‑
rektoriaus pareigas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2016 m. balandžio 20 d. rašte
Nr. S‑659-(2.5) nurodė, kad pirmiau nurodytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrin‑
do interesų konfliktui kilti priimant sprendimus dėl D. M. D. M. 2016 m. gegužės 5 d.
pateikė Žemės ūkio ministerijai atsisakymą eiti Tarnybos direktoriaus pareigas. Žemės
ūkio ministerija, vadovaudamasi Aprašo 74 punkto nuostatomis, 2016 m. gegužės 6 d.
Tarnybos direktoriaus pareigas pasiūlė eiti antrajam pagal Protokolo rezultatus preten‑
dentui D. K. D. K. NŽT direktoriaus pareigas eiti sutiko ir žemės ūkio ministro įsakymu
nuo 2016 m. birželio 30 d. paskirtas eiti Tarnybos direktoriaus pareigas.
Byloje ginčas kilo dėl Konkurso Tarnybos direktoriaus pareigoms užimti, kurio
rezultatai įforminti Protokole, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas teigė, kad vykdant
Konkursą buvo pažeisti Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalies, Valstybės tarnybos įstatymo
3 straipsnio 3 dalies ir Aprašo 51, 63 ir 65 punktų reikalavimai.
Vadovaujantis VTĮ 10 straipsnio 2 dalies 5 punktu, į valstybės institucijos ir įs‑
taigos vadovo pareigas asmenį priima aukštesnių pagal pavaldumą valstybės institucijų
ir įstaigų vadovai. Šio straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad priėmimo į valstybės tarnauto‑
jo pareigas tvarką nustato šis Įstatymas, statutai, Diplomatinės tarnybos įstatymas ir
Vyriausybės patvirtintas konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašas. Vadovaujantis VTĮ 11 straipsnio 1 dalimi, į karjeros valstybės tarnautojo parei‑
gas priimama: 1) konkurso būdu; 2) be konkurso. Konkurse gali dalyvauti asmenys, ati‑
tinkantys šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus; konkurso metu tikrinamas
asmens tinkamumas eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas <…> (VTĮ 11 str. 2 d.).
Asmens bendrųjų gebėjimų tikrinimą, vadovavimo gebėjimų tikrinimą ir konkurso į
karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas įs‑
taigoje organizavimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu
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Nr. 966 patvirtintas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apra‑
šas. Pagal Aprašo 44 punktą konkursui vykdyti sudaroma pretendentų į pareigas konkur‑
so komisija; komisija sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodytiems
subjektams priimant įsakymą (45 p.). Aprašo 46 punkte nustatyta, kad konkurso į vado‑
vaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 narių.
Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai
ir kt. (Aprašo 50 p.). Pagal Aprašo 68 punktą konkurso rezultatai įforminami protokolu.
Pareiškėjas byloje ginčijo Komisijos veiksmus vykdant Konkursą Tarnybos di‑
rektoriaus pareigoms užimti ir Konkurso rezultatus įforminantį administracinį aktą –
Protokolą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas konkurso į valstybės tarnautojo
pareigas teisėtumą revizuoja tik konkurso organizavimo tvarkos aspektu, kuri vykdant
Aprašo reikalavimus turi užtikrinti vienodas galimybes visiems asmenims dalyvauti
konkurse bei būti įvertintiems pagal vienodas visiems iš anksto žinomas sąlygas. Apraše
įtvirtintos procedūros ir taisyklės laikytinos pagrindinėmis taisyklėmis, kurios turi užti‑
krinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Esminių proce‑
dūros reikalavimų pažeidimas gali lemti konkurso rezultatų pripažinimą negaliojančiais
nepriklausomai nuo konkretaus pretendento galimybės tapti konkurso laimėtoju akivaiz‑
dumo, nes tokie pažeidimai reiškia ir imperatyvių valstybės tarnybos organizavimo prin‑
cipų pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutar‑
tis administracinėje byloje Nr. A438‑1163/2013).
Byloje nebuvo ginčo dėl to, kad pareiškėjo ginčijamą Konkursą Tarnybos direkto‑
riaus pareigoms užimti organizavo Žemės ūkio ministerija, o jį vykdė ir Konkurso rezul‑
tatus įforminantį Protokolą parengė žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu
„Dėl konkurso komisijos“ Nr. 3P‑46 sudaryta Komisija.
Nustatyta, kad pareiškėjas L. R. 2016 m. balandžio 9 d. pateikė teismui skun‑
dą, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovo Komisijos Protokolą; 2) uždrausti atsakovui
Ministrui priimti įsakymą dėl priėmimo į Tarnybos direktoriaus pareigas D. M., nuro‑
dytą Protokole Konkurso laimėtoja; 3) panaikinti atsakovo Ministro įsakymo dalį, kuria
Komisijos nariu ir pirmininku paskirtas S. J.; 4) įpareigoti atsakovą žemės ūkio ministrą
organizuoti konkursą į Tarnybos direktoriaus pareigas iš naujo.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas pareiškėjo 2016 m. balan‑
džio 9 d. skundo priėmimo klausimą, 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi priėmė pareiškėjo
skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti atsakovo Komisijos Protokolą ir atsisakė priimti
kitus pareiškėjo 2016 m. balandžio 9 d. skundo reikalavimus. Taip pat teismas minėta nu‑
tartimi pareiškėjo skunde atsakovais byloje įvardintus subjektus – Komisiją ir žemės ūkio
ministrą – pakeitė tinkamu atsakovu byloje Žemės ūkio ministerija. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2016 m. birželio 15 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pa‑
reiškėjo skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą žemės ūkio ministrą organizuoti konkur‑
są į Tarnybos direktoriaus pareigas iš naujo ir priėmė šį skundo reikalavimą.
2016 m. lapkričio 17 d. įvykusio teismo posėdžio metu pareiškėjas pateikė teismui
prašymą pakeisti teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi į bylą atsakovu įtrauktą Žemės
ūkio ministeriją į atsakovą žemės ūkio ministrą. Teismas išaiškino pareiškėjui proceso
šalies pakeitimo teisines pasekmes ir įpareigojo pateikti patikslintą skundą. Pareiškėjas
L. R. 2016 m. lapkričio 17 d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo prašė teismo: 1)
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panaikinti Protokolą; 2) įpareigoti žemės ūkio ministrą organizuoti konkursą į Tarnybos
direktoriaus pareigas. Patikslintame skunde pareiškėjas atsakovu byloje įvardino žemės
ūkio ministrą. Teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi į bylą atsakovu įtrauktos Žemės
ūkio ministerijos pakeitimą atsakovu žemės ūkio ministru pareiškėjas grindė tuo, kad
byloje ginčijamą aktą (Protokolą) priėmęs subjektas (Komisija) įsteigtas centrinio vals‑
tybinio viešojo administravimo subjekto (žemės ūkio ministro) tam tikram laikotarpiui,
todėl Komisijai nustojus egzistuoti, jos teises ir pareigas perėmė steigėjas – žemės ūkio
ministras. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes pareiškėjas teigė, kad byloje tinkamu
atsakovu yra laikytinas žemės ūkio ministras.
Teismo vertinimu, pareiškėjas byloje atsakovu nepagrįstai nurodo žemės ūkio mi‑
nistrą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (to‑
liau – ir ABTĮ) (įstatymo redakcija, aktuali nuo 2016 m. liepos 1 d.) 46 straipsnio 1 da‑
limi, administracinio ginčo šalys yra pareiškėjas ir atsakovas. Minėto straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad atsakovas yra viešojo administravimo subjektas ar kitas asmuo, kurio tei‑
sės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus yra skundžiami. ABTĮ
33 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu skunde pareiškėjas nenurodo atsa‑
kovo ar trečiojo suinteresuoto asmens arba nurodo ne tą atsakovą ar trečiąjį suinteresuo‑
tą asmenį, arba nurodo asmenis, su kurių teisėmis ar pareigomis ginčas nesusijęs, tačiau
skunde (prašyme, pareiškime) pakankamai aiškiai suformuluoja ginčo dalyką (nurodo
skundžiamą teisės aktą, veiksmą (neveikimą) ar vilkinimą atlikti veiksmus) ir viešojo
administravimo subjektą ar kitą asmenį, dėl kurio priimto teisės akto, veiksmo (neveiki‑
mo) ar vilkinimo atlikti veiksmus paduodamas skundas (prašymas, pareiškimas), teismo
pirmininkas ar teisėjas nutartimi gali pašalinti šiuos trūkumus. Tokiu atveju priimama
nutartis priimti skundą (prašymą, pareiškimą), kurioje nurodoma, kas administracinės
bylos procese yra atsakovas (atsakovai) ir (ar) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys).
Galutinai dėl proceso šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio
parengiamojoje dalyje. Netinkamos šalies pakeitimo tinkama procedūrą reglamentuo‑
jančiame ABTĮ 53 straipsnyje nustatyta, kad tuo atveju, jei teismas, nagrinėdamas bylą,
nustato, kad skundas paduotas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba
netinkamam atsakovui, jis turi teisę pareiškėjo sutikimu juos pakeisti tinkamu pareiškėju
arba atsakovu. Jeigu pareiškėjas nesutinka, teismas nagrinėja bylą iš esmės, o teismo iš‑
kviesti asmenys dalyvauja bylos procese trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėmis.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi po‑
zicijos, kad atsakovu administraciniame procese laikoma materialiojo teisinio santy‑
kio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjo materialiąsias teises ar interesus, ir kuri
kviečiama į teismą atsakyti į pareiškėjo pareikštą reikalavimą. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog pasirinkti, į ką nukreipti materialinį
teisinį reikalavimą byloje, t. y. ką patraukti atsakovu, gali tik pareiškėjas. Tačiau admi‑
nistracinis teismas, būdamas aktyvus ir įstatymu įpareigotas išaiškinti proceso daly‑
viams jų procesines teises ir pareigas, padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines
teises (ABTĮ 10 str.), turi atkreipti pareiškėjo dėmesį į tai, kad jo atsakovu nurodomas
subjektas neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, kitaip
tariant, yra netinkamas atsakovas (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje by‑
loje Nr. A442‑330/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 4(14),
2008 m., 109–124 p.).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnyje nustatyta, kad ministrai
atsakingi už jiems pavestas valdymo sritis, kurias nustato šis ir kiti įstatymai; vadovauja
ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesio‑
giai atsakingi už Vyriausybės programos ir kasmetinių Vyriausybės veiklos prioritetų bei
planuojamų pasiekti rezultatų jiems pavestose valdymo srityse įgyvendinimą; įstatymų
nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos
skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jei įstatymai ne‑
nustato kitaip.
Pagal ŽŪM nuostatų 3 punktą, Žemės ūkio ministerija yra viešasis juridinis as‑
muo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su valstybės herbu bei savo pavadinimu. Žemės
ūkio ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklau‑
sančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos, kasmetinių
Vyriausybės veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo
srityse įgyvendinimą; įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų
prie ministerijos vadovus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas
ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip (13, 15 p.).
NŽT nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio mi‑
nisterijos“ (toliau – ir NŽT nuostatai) 3 punkte nustatyta, kad Tarnybos savininkė yra
valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, kuri
tvirtina ir keičia Tarnybos nuostatus; priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos direkto‑
rių; priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo. Pagal NŽT nuostatų 12 punktą
Tarnybai vadovauja ir už jai pavestų uždavinių įgyvendinimą atsako direktorius, kurį ke‑
tverių metų kadencijai VTĮ nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pa‑
grindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras. Tarnybos direktorius yra
tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas žemės ūkio ministrui. Žemės ūkio ministerijos Teisės
departamento personalo skyriaus nuostatų, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2013 m. lie‑
pos 29 d. įsakymu Nr. 3D‑536, 5.14 punkte nustatyta, kad skyrius, įgyvendindamas jam
pavestus uždavinius, organizuoja ministerijos personalo ir ministerijos valdymo sričiai
priskirtų įstaigų vadovų atranką, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų.
Sisteminė anksčiau paminėtų teisės aktų nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad
šioje byloje pareiškėjo atsakovu nurodytas žemės ūkio ministras yra juridinio asmens sta‑
tuso neturintis subjektas, kuris nėra tiesiogiai atsakingas už Konkurso NŽT direktoriaus
pareigoms užimti organizavimą ir vykdymą, todėl negali dalyvauti byloje kaip atsakovas.
Ministras vadovauja Ministerijai ir veikia šios ministerijos vardu, o ne kaip vienasmenė
valdymo institucija. Pabrėžtina, kad nors teisės aktai suteikia Ministrui įgaliojimus įstaty‑
mų nustatyta tvarka priimti Tarnybos direktorių, tačiau jam nesuteikia teisės savarankiš‑
kai spręsti asmens priėmimo eiti Tarnybos direktoriaus pareigas klausimo, nes šiuo atveju
Ministras yra saistomas Komisijos sprendimo, t. y. konkurso rezultatų, įformintų Protokole.
Nagrinėjamu atveju Konkursą į NŽT direktoriaus pareigas organizavo Ministerija, todėl
būtent ši institucija, kaip centrinis viešojo administravimo subjektas, turėjo būti įvardyta at‑
sakovu byloje. Pažymėtina, kad teismas 2016 m. lapkričio 17 d. įvykusio teismo posėdžio
metu išaiškino pareiškėjui proceso šalies pakeitimo teisines pasekmes, tačiau pareiškėjas
nurodė, kad jis pats yra teisininkas, proceso šalies pakeitimo teisines pasekmes žino ir atsa‑
kovu byloje prašė laikyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrą.
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Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundas paduotas netinkamam atsakovui ir pa‑
reiškėjas nesutiko su teismo pasiūlymu įtraukti į bylą tinkamą atsakovą, pareiškėjo skun‑
das atmestas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).
III.
Pareiškėjas L. R. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame skunde prašo panaikin‑
ti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – jo skundą tenkinti.
Apeliacinį skundą pareiškėjas grindžia šiais argumentais:
1) Apelianto teigimu, nagrinėjamoje administracinėje byloje jam kelis kartus kilo
pagrįstų abejonių dėl teisėjos V. P. šališkumo. Pasak apelianto, šališkumas pasireiškė tuo,
kad teisėja vilkino skundo priėmimo klausimą; netinkamai taikė trūkumo šalinimo insti‑
tutą; netinkamai skaičiavo procesinius terminus; nepagrįstai neleido susipažinti su byloje
esančiais įrodymais ir pažeidė rungimosi principą, kai neleido teismo posėdyje reikala‑
vimus pagrįsti teisės normomis. Dėl netinkamai taikyto trūkumų šalinimo instituto pa‑
reiškėjas paaiškino, kad teisėja 2016 m. balandžio 15 d. nutartyje nurodė, jog jo skunde
pareikšti reikalavimai netinkami, todėl nepriimtini, paliekamas tik vienas reikalavimas
organizuoti konkursą iš naujo. Šioje nutartyje teisėja taip pat nurodė, kad ši nutartis ne‑
skundžiama, nors dėl vieno reikalavimo nieko nepasisakė. Pareiškėjui nepasinaudojus
trūkumų šalinimo institutu ir nepakeitus reikalavimų iki nurodytos dienos, teisėja vietoje
skundo priėmimo su vienu reikalavimu, 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi skundą grąži‑
no, nes laikė, kad skundas nepaduotas. Taip pat šioje nutartyje teisėja klaidingai nurodė
faktinę aplinkybę, kad 2016 m. balandžio 15 d. nutartis buvo pareiškėjui įteikta 2016 m.
balandžio 15 d. per EPP sistemą. Šiuo atveju buvo pažeista ABTĮ norma, pagal kurią lai‑
koma, kad procesiniai dokumentai įteikti sekančią darbo dieną po išsiuntimo. Kadangi
2016 m. balandžio 15 d. buvo penktadienis, o sekanti darbo diena buvo 2016 m. balan‑
džio 18 d., todėl minimas aktas laikytinas įteiktu pareiškėjui 2016 m. balandžio 18 d. Be
to, po to, kai buvo pateiktas atskirasis skundas dėl 2016 m. gegužės 2 d. nutarties, teisėja
priėmė 2016 m. gegužės 6 d. nutartį, kuria panaikino 2016 m. gegužės 2 d. nutartį ir pri‑
ėmė skundą dėl reikalavimo, kurį 2016 m. balandžio 15 d. laikė netinkamu, o tą reika‑
lavimą, kuris 2016 m. balandžio 15 d. buvo laikomas tinkamu, šiuo nutarimu pripažino
netinkamu, kitų reikalavimų ir vėlgi nepriėmė. 2016 m. gegužės 9 d. atskiruoju skundu
apskundus 2016 m. gegužės 6 d. nutarties dalį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teis‑
mas 2016 m. birželio 15 d. nutartimi dalinai panaikino teisėjos 2016 m. gegužės 6 d. nu‑
tartį ir priėmė pareiškėjo reikalavimą, kurį teisėja laikė netinkamu. Matydamas tokį tei‑
sėjos nenuoseklumą, pareiškėjas pareiškė nušalinimą, kuris nebuvo tenkintas. Apeliantas
pažymėjo, kad antrą kartą teko reikšti nušalinimą, kai teisėja patenkino pareiškėjo prašy‑
mą dėl konkurso įrašų kopijų išreikalavimo, tačiau su prijungta prie bylos įrašų medžia‑
ga neleido susipažinti, kadangi tenkino atsakovo atstovo prašymą dėl įrašų pripažinimo
nevieša medžiaga. Tokį sprendimą teisėja motyvavo neva teisiniu reguliavimu, nustaty‑
tu Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 76 ir 86 punktuose bei Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, kurios,
teisėjos teigimu, draudžia viešinti asmens duomenis, o teismui pateikti vaizdo ir garso
įrašai gali tiesiogiai ar netiesiogiai atskleisti tokius konkurso dalyvių duomenis kaip as‑
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mens kodas, vienas arba keli asmeniniai būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, eko‑
nominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Pareiškėjas pakartotinai pateikė
prašymą dėl susipažinimo su ne dalyvių įrašais, o su komisijos narių darbu, kuris buvo
tarp kandidatų pokalbių, tačiau teisėja šio pareiškėjo prašymo netenkino. Tokiu būdu pa‑
reiškėjas neteko galimybės įrodinėti komisijos šališkumą naudodamasis medžiaga, kuri
yra byloje. Tai, pareiškėjo manymu, leidžia manyti, kad teisėja sudarė palankesnę padėtį
atsakovui. Be to, 2017 m. vasario 26 d., t. y. nedarbo dieną, teisėja įvedė į EPP sistemą,
kad sprendimas įsiteisėjo. Toks teisėjos elgesys, pareiškėjo manymu, rodo jos šališkumą ir
tendencingumą, visišką nekompetentingumą, o tai sudaro prielaidą daryti išvadą, kad ji
nagrinėdama bylą buvo šališka ir netinkamai kvalifikavo teisinius santykius bei netinka‑
mai taikė teisės normas, dėl ko buvo neteisingai išspęsta byla. Pažymėjo, kad sprendžiant
teisės į nešališką teismą galimo pažeidimo klausimą, svarbu tai, kaip susidariusi situacija
ir esančios aplinkybės atrodo objektyviam stebėtojui (Europos Žmogaus Teisių Teismo
(toliau – ir EŽTT) sprendimas byloje Salov prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 6551/01).
2) Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo (t. y. teisėjos) padaryta
išvada, kad „byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo ginčijamą Konkursą Tarnybos di‑
rektoriaus pareigoms užimti organizavo Žemės ūkio ministerija“. Pareiškėjo teigimu, ši
aplinkybė neatitinka tikrovės. Pareiškėjas teismo posėdyje pasisakė dėl jam kylančios
abejonės, ar Žemės ūkio ministerija buvo paskirta konkurso organizatore. Pareiškėjas
bandė šiuo aspektu nurodyti teisės normas, kurios reglamentuoja konkurso organizato‑
rių statusą, tačiau teisėja primygtinai nutraukė jo pasisakymą ir nurodė, kad pareiškėjas
nenurodinėtų teisės normų, kurioms galimai prieštarauja ginčijamas aktas bei atsakovo
veikimas, nes, jos teigimu, teismas žino įstatymus. Tokiu būdu nebuvo sudaryta galimybė
pareiškėjui išdėstyti teismui teisinio skundo pagrindo. Tokia teisėjos prielaida, pareiškė‑
jo teigimu, prieštarauja Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 ir 8 dalims, nes šiuo
atveju Žemės ūkio ministerijos vadovas – žemės ūkio ministras, logiška, kad konkursą
turėjo organizuoti ne Žemės ūkio ministerija, o žemės ūkio ministras. Pareiškėjas at‑
kreipė dėmesį į tai, kad jam pateikus klausimą atsakovo atstovui, kokiu administraciniu
aktu Ministerija buvo įgaliota būti konkurso organizatore, atsakovo atstovas to negalė‑
jo nurodyti. Apelianto įsitikinimu, tai dar vienas tiesioginis teisėjos šališkumo įrodymas,
nes teisėja iš anksto padarė išvadą, kad organizatorius yra Ministerija ir neleido pareiš‑
kėjui teismo posėdyje pasisakyti dėl šio subjekto galimai neteisėto veikimo (nurodant
teisės normas).
3) Teisėja, nagrinėdama skundą, pažeidė pareiškėjo teisę, nustatytą Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje, t. y. teisę į tinkamą teismo procesą
bei rungimosi principų laikymąsi, nes neleido susipažinti su atsakovo pateiktais įrody‑
mais (konkurso įrašu). Šį nesutikimą teisėja motyvavo asmens duomenų apsauga, nors su
tais pačiais įrašais atsakovo atstovui buvo leista susipažinti. Ši nutartis buvo neskundžia‑
ma, todėl pareiškėjas negalėjo apginti savo pažeistų teisių. Aprašo 76 punktas nurodo,
kad duomenys apie pretendentus, išskyrus Apraše nurodytus atvejus, neskelbiami. Tačiau
šis punktas niekaip nesusijęs su konkurso vaizdo įrašu ar su komisijos narių konkurso
metu daromu darbo įrašu. Aprašo 86 punkto minimame apraše iš viso nėra.
4) Teismas sprendime nepasisakė dėl liudininko L. D. parodymų. Liudytojas pa‑
liudijo aplinkybę, kad pretendentų į NŽT direktoriaus pareigas konkurso komisijos pir‑
mininkas S. J. po pareiškėjo išėjimo iš Komisijos posėdžio salės viešai išsakė neigiamą
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požiūrį į pareiškėją, kaip pretendentą, duodamas suprasti, kad pareiškėjas netinkamas
šioms pareigoms ir jis jį vertins mažesniais balais. Tokiu būdu buvo daroma tiesioginė
įtaka narių nuomonės objektyvumui. Kadangi teismas uždraudė pareiškėjui susipažin‑
ti su vaizdo bei garso įrašu, darytu Komisijos darbo metu, pareiškėjas teigia, kad teis‑
mas visapusiškai neišnagrinėjo byloje esančių įrodymų ir tuo pažeidė Teismų įstatymo
34 straipsnio 1 dalyje nustatytą bylų nagrinėjimo betarpiškumo principą.
4) Teismas nepasisakė dėl pareiškėjo skunde akcentuotos aplinkybės, kad atsako‑
vas netinkamai atrinko pretendentus į ginčo konkursus, t. y. atsakovas nesilaikė žemės
ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 3P‑171 patvirtinto NŽT direktorius pa‑
reigybės aprašymo 6.2 ir 6.7 punktuose numatytų reikalavimų, keliamų šias pareigas ei‑
nančiam valstybės tarnautojui.
Pareiškėjas pažymėjo, kad VTĮ 13 straipsnio 2 dalyje yra imperatyviai nurodyta,
jog konkurse gali dalyvauti tik šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitin‑
kantys kandidatai. VTĮ 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad į valstybės tarnautojo parei‑
gas priimami asmenys turi atitikti specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės
aprašyme; pareigybės aprašyme negali būti nustatyti tokie specialieji reikalavimai, kurie
nebūtini pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti. Pasak pareiškėjo, minėtos
pareigybės aprašymo 6.2 punkte nustatytas specialusis reikalavimas turėti ne mažesnę
kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, aiškintinas su ruošiamomis užimti pareigomis.
Direktoriaus pareigos yra susijusios su viešuoju juridinio asmens valdymu ir yra vie‑
nasmenis valdymo organas. Per jį realizuojamos civilinės ir procesinės subjekto teisės.
Direktorius pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą pasirašo finansinių atas‑
kaitų formas, sudarytas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus, todėl jis privalo turėti specialiąsias žinias bei patirtį valdyti viešąjį juridinį
asmenį – šiuo atveju biudžetinę įstaigą NŽT. Taigi atsakovas privalėjo atrinkti tik tuos
pretendentus, kurie turėjo 3 metų vadovavimo juridiniam asmeniui, kaip vienasmenis
valdymo organas, patirtį, o ne asmenis, kurie turėjo patirtį vadovaujant struktūriniams
padaliniams, kurie neturėjo savarankiško teisnumo, ir kurių vadovai, išskyrus ataskaitų
sudarinėjimą, kitų funkcijų nevykdė. Pareiškėjo žiniomis, pretendentai, kurie Konkurse
užėmė I ir II vietas, tokios patirties neturi, todėl Komisija negalėjo pripažinti juos tinka‑
mais pretendentais ir vertinti Konkurse.
Dėl 6.7 punkte nustatyto reikalavimo mokėti dirbti „Microsoft Office“ programi‑
niu paketu Komisija turėjo įsitikinti, ar yra tokį gebėjimą patvirtinantys dokumentai.
Valstybės tarnautojai atsisakė priimti pareiškėjo pateiktą tarptautinį ECDL sertifikatą
dėl kompiuterinių žinių turėjimo lygio ir jokių kitų dokumentų iš pretendentų nereika‑
lavo. Teisėja, nepasisakydama dėl tokių įstatymo pažeidimų, pažeidė Teismų įstatymo
34 straipsnio 1 dalyje nustatytus bylų nagrinėjimo principus ir ABTĮ 87 straipsnio 4 da‑
lies 4 punktą, todėl teismo sprendimas naikintinas.
5) Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad skundas paduotas netinkamam
atsakovui. Tokia išvada prieštarauja VTĮ 10 straipsnio 2 daliai ir 8 daliai, kuriose aiš‑
kiai įvardinta, kad asmuo, kuris priima į įstaigos vadovo pareigas, organizuoja konkur‑
są. Šiuo atveju tokiu asmeniu yra žemės ūkio ministras. Tai patvirtina ir žemės ūkio
ministro 2016 m. gegužės 30 d. priimtas individualus administracinis aktas – įsaky‑
mas, kuriuo trečiasis suinteresuotas asmuo D. K. paskirtas į NŽT direktoriaus pareigas.
Pareiškėjas pažymi, kad skundu jis ginčijo individualų administracinį aktą – Pretendentų
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į NŽT direktoriaus pareigas konkurso komisijos 2016 m. balandžio 7 d. konkurso re‑
zultatų protokolą. Minimas subjektas (Komisija) buvo kolegiali institucija, kuri buvo
įsteigta tam tikram laikui ir, jai nustojus veikti, teises ir pareigas perėmė subjektas, or‑
ganizuojantis konkursą, t. y. žemės ūkio ministras. Vadinasi, dėl reikalavimo panaikinti
minimo subjekto priimtą administracinį aktą atsakovu gali būti tik žemės ūkio minis‑
tras. Be to, Komisijos nariais buvo ne tik Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojai,
bet ir šiai ministerijai nepavaldžių valstybės institucijų valstybės tarnautojas bei politi‑
nio pasitikėjimo valstybės tarnautojas, todėl atsakovu šioje byloje Žemės ūkio ministerija
negalėjo būti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija, atstovaudama atsakovui
žemės ūkio ministrui, atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti
kaip nepagrįstą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo ir atsakovas su pareiškėjo apeliaciniu skundu ne‑
sutinka, mano, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Nurodo,
kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, jog teisėja V. P. elgėsi šališkai.
Teisėjos šališkumo klausimas buvo išspręstas, kai pareiškėjas du kartus pareiškė jai nuša‑
linimą, argumentuodamas skundo priėmimo vilkinimu, netinkamu trūkumų šalinimu,
neleidimu susipažinti su byloje esančiais argumentais. Vilniaus apygardos administra‑
cinio teismo pirmininkė Ina Kirkutienė 2016 m. spalio 19 d. ir 2016 m. gruodžio 16 d.
nutartimis pareiškėjo prašymų dėl teisėjos V. P. nušalinimų netenkino. Be to, pareiškėjo
argumentai dėl teisėjos šališkumo grindžiami tam tikrais teisėjos atliekamais procesiniais
veiksmais, tačiau atskirų procesinių veiksmų atlikimas, procesinių sprendimų priėmimas
negali būti savaime vertintinas kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi
ar šališkumo įrodymas. Tai, kad teismas skundo priėmimo klausimą išsprendė ne taip,
kaip to norėjo pareiškėjas, ir pagrįstai neleido susipažinti su byloje esančiais įrodymais,
taip pat darė procedūrinio pobūdžio pastebėjimus teisminių posėdžių metu, negali būti
traktuojama kaip teisėjo ar teismo šališkumas. Taip pat pareiškėjas nenurodė objektyvių
duomenų, jog teismo sprendimas buvo priimtas dėl teisėjos neigiamo nusiteikimo ar ša‑
liškumo kurios nors šalies atžvilgiu.
Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad teismo sprendime nurodytas teiginys, jog
„Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo ginčijamą Konkursą Tarnybos direktoriaus pa‑
reigoms užimti organizavo ministerija“ neatitinka tikrovės. Pareiškėjas 2016 m. balan‑
džio 9 d. pateikė teismui skundą. Teismui išsprendus pareiškėjo skundo priėmimo klau‑
simą ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 2016 m. birželio 15 d.
nutartį, pareiškėjo pateikto ginčo dalykas liko Protokolo panaikinimas ir įpareigojimas
žemės ūkio ministrui organizuoti konkursą į Tarnybos direktoriaus pareigas iš naujo.
Pažymėtina, kad pareiškėjo 2016 m. balandžio 9 d. pateikto skundo, taip pat pareiškėjo
2016 m. lapkričio 17 d. pateikto patikslinto skundo ginčo objektas nebuvo Ministerijos
paskyrimas Konkurso organizatore. Taip ir buvo pažymėta teismo sprendime. 2016 m.
lapkričio 17 d. įvykusio teismo posėdžio metu pareiškėjas pateikė teismui prašymą pa‑
keisti teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi į bylą atsakovu įtrauktą Ministeriją į atsako‑
vą Ministrą. Tuomet teismas išaiškino pareiškėjui proceso šalies pakeitimo teisines pase‑
kmes ir įpareigojo pateikti patikslintą skundą. Taigi Ministerijos ar Ministro dalyvavimo
konkurso organizavime klausimas buvo sprendžiamas nustatant proceso šalis teisminia‑
me procese. Galutinai dėl proceso šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo
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posėdžio parengiamojoje dalyje, o ne nagrinėjant ginčą iš esmės. Šie veiksmai atlikti lai‑
kantis ABTĮ 33 straipsnio 5 dalies, 53 straipsnio nuostatų. Nors atsakovo klausimas buvo
išspręstas, tačiau pareiškėjas teismo posėdžio metu vėl nurodinėjo aplinkybes dėl atsako‑
vo tinkamumo teisminiame procese.
Dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kad teismo posėdžio metu jam nebuvo leista
pasisakyti, pažymėta, kad teismas išklausė pareiškėjo išsakytus argumentus. Pagal ABTĮ
81 straipsnio 6 dalį teismo posėdžio metu teisėjas gali įspėti kurią nors iš šalių ar jų atsto‑
vų, jeigu šie nukrypsta nuo bylos esmės, ką teisėja ir padarė.
Pareiškėjas nurodė, kad teisėja, nagrinėdama skundą, pažeidė jo teisę į tinkamą
teismo procesą bei rungimosi principų laikymąsi, kai neleido susipažinti su atsakovo
pateiktais įrodymais – konkurso įrašu. Šie pareiškėjo teiginiai nepagrįsti, nes konkursų
į valstybės tarnautojo pareigas vykdymo metu, darant vaizdo ir garso įrašus, fiksuojami
asmenų duomenys patenka į Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio
1 dalies reguliavimo sritį, o pagal Aprašo 76 punkto nuostatas negali būti viešinami, to‑
dėl teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nutartimi priimtas sprendimas Konkurso Komisijos
2016 m. balandžio 7 d. posėdžio vaizdo ir garso įrašus pripažinti nevieša bylos medžiaga
yra teisėtas ir pagrįstas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl Pretendentų į Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas konkurso komisijos
2016 m. balandžio 7 d. konkurso rezultatų protokolo panaikinimo bei įpareigojimo or‑
ganizuoti konkursą į NŽT direktoriaus pareigas iš naujo. Pareiškėjas byloje keliamus rei‑
kalavimus reiškė atsakovu nurodydamas žemės ūkio ministrą. Pirmosios instancijos teis‑
mas nustatęs, kad skundas paduotas netinkamam atsakovui, pareiškėjo skundą atmetė.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo spren‑
dimu ir, be kita ko, nurodo, kad, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio
2 ir 8 dalimis, Konkursą organizavo žemės ūkio ministras, todėl būtent jis šiuo atveju ir
laikytinas tinkamu atsakovu.
Nagrinėjamu atveju visų pirma kyla klausimas, kas laikytinas tinkamu atsakovu
byloje, kurioje keliami reikalavimai dėl konkurso komisijos protokolo, kuriuo patvirtin‑
ti konkurso į valstybės tarnautojo pareigas rezultatai, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti
veiksmus – organizuoti konkursą iš naujo.
Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 46 straipsnio 2 dalį, atsakovu laikomas
viešojo administravimo subjektas ar kitas asmuo, kurio teisės aktai arba veiksmai (ne‑
veikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus skundžiami. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios
instancijos teismas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai
laikomasi pozicijos, kad atsakovu administraciniame procese laikoma materialiojo teisi‑
nio santykio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjo materialiąsias teises ar interesus,
ir kuri kviečiama į teismą atsakyti į pareiškėjo pareikštą reikalavimą (2008 m. balandžio
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17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442‑330/2008, Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo biuletenis Nr. 4(14), 2008 m., 109–124 p., 2016 m. gegužės 25 d. nutar‑
tis administracinėje byloje Nr. AS‑555‑822/2016, 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartis admi‑
nistracinėje byloje Nr. eA‑2362‑502/2016 ir kt.). Atitinkamai vertintina, jog netinkamu
atsakovu administraciniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra materialiojo teisinio
santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą
reikalavimą (skundą, prašymą, pareiškimą). Teisėjų kolegija pažymi, jog tik esant atsako‑
vui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali pri‑
imti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms,
t. y. išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio
teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą
reikalavimą (skundą, prašymą, pareiškimą), nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti
kaip tinkamą atsakovą byloje.
Teisėjų kolegijos vertinimu, tam, kad nagrinėjamu atveju būtų nustatytas tinkamas
atsakovas byloje, būtina nustatyti ir įvertinti, iš kokio materialinio teisinio santykio yra
kilęs ginčas, kas yra to materialinio teisinio santykio tiesioginiai subjektai, kuris subjektas
turi pareigą atsakyti pagal pareikštą pareiškėjo skundą.
Pastebėtina, jog pareiškėjas iš esmės kelia ginčą dėl valstybės tarnautojo statuso
įgijimo, t. y. ginčą priėmimo į valstybės tarnybą srityje. ABTĮ 2 straipsnio 3 dalyje nuro‑
dyta, jog tarnybinis ginčas – valstybės tarnautojo ar pareigūno ir administracijos ginčas
dėl tarnautojo ar pareigūno statuso įgijimo, pasikeitimo ar praradimo ir tarnybinių nuo‑
baudų taikymo. Taigi pareiškėjo keliamas ginčas savo prigimtimi laikytinas tarnybiniu.
Priėmimo į valstybės tarnybą teisinis reguliavimas yra įtvirtintas Valstybės tarny‑
bos įstatymo III skyriuje. Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog
valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo organizuoja konkursą į karjeros valsty‑
bės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio
(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas, paskelbus apie konkursą „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“ (nustatytos formos skelbimu) ir valstybės tarnybos
tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos interneto tinklalapyje. Paskelbus apie konkursą
valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos tinklalapyje, valstybės tarnau‑
toją į pareigas priimantis asmuo apie šį konkursą papildomai skelbia savo įstaigos inter‑
neto tinklalapyje.
Pažymėtina, jog asmens bendrųjų gebėjimų tikrinimą, vadovavimo gebėjimų ti‑
krinimą ir konkurso į karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo, priimamo kon‑
kurso būdu, pareigas įstaigoje organizavimo tvarką reglamentuoja Konkursų į valstybės
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966. Pagal Aprašo 18 punktą, sprendi‑
mą dėl konkurso organizavimo priima valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo.
Aprašo 44 punkte numatyta, kad konkursui vykdyti sudaroma pretendentų į pareigas
konkurso komisija, o 45 punkte – jog Komisija sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo
10 straipsnyje nurodytiems subjektams priimant įsakymą. Pagal Aprašo 63 punktą, kon‑
kurso metu kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą eiti valstybės tarnautojo
pareigas vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, ge‑
riausias – 10 balų. Įvertinę kiekvieno pretendento tinkamumą eiti valstybės tarnautojo
pareigas, komisijos nariai pildo konkurso individualaus vertinimo lentelę (Aprašo 6 prie‑
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das). Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas.
Jeigu per konkursą pateikiama praktinė užduotis, konkursą laimi daugiausia balų, bet ne
mažiau kaip 7 balus surinkęs pretendentas (Aprašo 67 p.). Konkurso rezultatai įformi‑
nami protokolu (Aprašo 68 p.). Pagal Aprašo 75 punktą, pretendentas laikomas priimtu
į pareigas nuo Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodyto asmens įsakyme dėl
priėmimo į pareigas nustatytos dienos. Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies
5 punkte įtvirtinta, jog į įstaigų vadovų pareigas valstybės institucijose ir įstaigose priima
aukštesnių pagal pavaldumą valstybės institucijų ir įstaigų vadovai.
Iš bylos duomenų matyti, jog šiuo atveju 2016 m. vasario 3 d. paskelbto konkurso į
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas organi‑
zuojanti įstaiga nurodyta Žemės ūkio ministerija (I t., b. l. 25). Iš faktinių bylos aplinky‑
bių taip pat nustatyta, kad Konkursui į Tarnybos direktoriaus pareigas vykdyti sudaryta
Komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 23 d. įsa‑
kymu Nr. 3P‑46 „Dėl konkurso komisijos“ (I t., b. l. 81). Į Konkursą, kuris vyko 2016 m.
balandžio 7 d. nuo 9.00 val. iki 17.25 val., atvyko 7 pretendentai. Konkurso rezultatai
įforminti Protokole (I t., b. l. 97–99), kuriame nurodyta, kas laimėjo Konkursą, ir kiek
balų surinko kiekvienas pretendentas.
Taigi šiuo atveju, kaip patvirtina bylos aplinkybės, žemės ūkio ministras, įgyven‑
dindamas jo kompetencijai priklausančias funkcijas, sudarė pretendentų į pareigas kon‑
kurso komisiją konkursui į NŽT direktoriaus pareigas vykdyti. Žemės ūkio ministras taip
pat yra asmuo, priimantis į pareigas NŽT direktorių (Valstybės tarnybos įstatymo 10 str.
2 d. 5 p., NTŽ nuostatų 12 p.). Tačiau vien dėl šių funkcijų atlikimo (pretendentų į parei‑
gas konkurso komisijos sudarymo bei daugiausiai balų surinkusio ir konkursą į karjeros
valstybės tarnautojo pareigas (į NŽT direktoriaus pareigas) laimėjusio pretendento priė‑
mimo į pareigas) nėra pagrindo vertinti, kad būtent žemės ūkio ministras kilus tarnybi‑
niam ginčui yra materialiojo teisinio santykio šalis, turinti pareigą atsakyti dėl konkurse į
karjeros valstybės tarnautojo pareigas dalyvavusio pretendento galimo teisių pažeidimo,
t. y. dėl pareiškėjo nagrinėjamu atveju reiškiamo skundo.
Pažymėtina, jog įsteigus Nacionalinę žemės tarnybą, į kurios vadovo pareigas
šiuo atveju buvo organizuojamas konkursas, jos steigėjo funkcijos buvo pavestos vyk‑
dyti Žemės ūkio ministerijai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 12 d.
nutarimo Nr. 709 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įstei‑
gimo“ 3 p.). Nacionalinės žemės tarnybos (įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos) savi‑
ninko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl šių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo
priėmimą) įgyvendinti taip pat pavesta Žemės ūkio ministerijai (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“
1.14.2 p.). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu
Nr. 194 patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų
3 punkte taip pat numatyta, jog Nacionalinės žemės tarnybos savininko teises ir pareigas
įgyvendina Žemės ūkio ministerija, kuri, be kita ko, priima į pareigas ir iš jų atleidžia
Nacionalinės žemės tarnybos direktorių (3.2 p.).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 pa‑
tvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų 1 punkte nustatyta,
kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įs‑
taiga, kuri formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuo‑
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ja jos įgyvendinimą žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse. Tų pačių nuostatų
3 punkte įtvirtinta, jog Žemės ūkio ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąs‑
kaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir savo ženklą, o
4 punkte numatyta, kad Žemės ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14 dalyje nustatyta, kad darbdaviai įgyja darbo tei‑
ses ir prisiima darbo pareigas, taip pat jas įgyvendina per savo organus ir administraciją
(2 d.). Taigi Žemės ūkio ministerijos vadovas yra vienasmenis Žemės ūkio ministerijos
valdymo organas, per kurį Žemės ūkio ministerija įgyvendina savo teises ir pareigas.
Žemės ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos
Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro
Pirmininko teikimu (ŽŪM nuostatų 13 p.). ŽŪM nuostatų 15 punkte, be kita ko, nu‑
matyta, kad žemės ūkio ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kom‑
petencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų
ir planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą (15.1 p.);
koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda
viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip (15.11 p.); įstatymų
nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas
arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui (15.13 p.); įstatymų nustatyta
tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina,
skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato
kitaip (15.14 p.) ir kt. Analogiški ministrų įgaliojimai yra išdėstyti ir Vyriausybės įstaty‑
mo 26 straipsnyje.
Kaip matyti iš to, kas išdėstyta anksčiau, žemės ūkio ministras, vadovaudamas
Žemės ūkio ministerijai, atlieka įvairaus pobūdžio funkcijas, kurios taip pat yra susiju‑
sios su įstaigų prie ministerijos vadovų priėmimu į pareigas ir atleidimu. Teisėjų kolegija
sprendžia, jog žemės ūkio ministras, atlikdamas minėtas funkcijas, taip pat atlikdamas
kitas funkcijas, susijusias su konkurso į NŽT direktoriaus pareigas organizavimu, pvz.,
sudarydamas pretendentų į pareigas konkurso komisiją, veikia kaip vienasmenis Žemės
ūkio ministerijos valdymo organas, per kurį Žemės ūkio ministerija įgyvendina savo tei‑
ses ir pareigas.
Pareiškėjui iš esmės keliant tarnybinį ginčą dėl priėmimo į valstybės tarnybą, teisė‑
jų kolegija pažymi, kad darbdavys pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 14 dalį
apibrėžiamas kaip valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga. Įvertinusi tai, bei atsi‑
žvelgdama į aplinkybę, jog Nacionalinės žemės tarnybos steigėjo funkcijas, taip pat savi‑
ninko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, kuri yra valstybės institucija,
atsakinga dėl Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus priėmimo į pareigas ir atleidi‑
mo, teisėjų kolegija sprendžia, kad Žemės ūkio ministerija laikytina NŽT direktoriaus
darbdaviu. Taigi tarnybiniai teisiniai santykiai susiklosto tarp NŽT direktoriaus ir Žemės
ūkio ministerijos. Dėl to pareiškėjo keliamo ginčo atveju materialinio teisinio santykio
šalys yra pareiškėjas – pretendentas į NŽT direktoriaus pareigas, dalyvavęs Konkurse, ir
334

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

Žemės ūkio ministerija – darbdavys. Žemės ūkio ministras aptariamu atveju nelaikytinas
savarankišką teisinį (procesinį) subjektiškumą turinčiu viešojo administravimo subjektu,
kompetentingu atsakyti dėl konkurso į įstaigos prie ministerijos vadovo pareigas organi‑
zavimo bei pretendentų, dalyvaujančių konkurse, teisių užtikrinimo. Todėl vien tai, kad
pagal Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 8 ir 2 dalyse išdėstytą teisinį reguliavi‑
mą NŽT direktorių į pareigas priima žemės ūkio ministras ir žemės ūkio ministras yra
nurodytas kaip asmuo, organizuojantis konkursą į įstaigos vadovo (NŽT direktoriaus)
pareigas, nesudaro pagrindo vertinti, jog būtent į pareigas valstybės tarnautoją priimantis
asmuo (šiuo atveju – žemės ūkio ministras) kilus tarnybiniam ginčui laikytinas materi‑
aliojo teisinio santykio šalimi, kuri turėtų būti kviečiama į teismą atsakyti į pareiškėjo
pareikštą reikalavimą.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prak‑
tiką, darbdavio organai, nepaisant to, kad būtent per juos darbdavys įgyja darbo teises
ir prisiima darbo pareigas, taip pat jas įgyvendina, nėra tiesioginiai tarp darbo sutarties
šalių atsiradusio materialinio teisinio santykio subjektai, o yra susiję materialiniais tei‑
siniais santykiais su viena iš šalių – darbdaviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų skyriaus 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑7‑161/2009, Teismų
praktika, 2009 m., Nr. 31).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vertintina, jog pareiškėjui administraciniame teis‑
me keliant tarnybinį ginčą dėl konkurso į NŽT direktoriaus pareigas (šiuo atveju – dėl
Pretendentų į NŽT direktoriaus pareigas konkurso komisijos konkurso rezultatų proto‑
kolo teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo organizuoti konkursą į NŽT direktoriaus
pareigas iš naujo) tinkamu atsakovu, t. y. materialiojo teisinio santykio šalimi, kuri kvie‑
čiama į teismą atsakyti į pareikštą reikalavimą, laikytina Žemės ūkio ministerija. Taigi
pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad nagrinėjamu atveju tinkamu atsako‑
vu dėl byloje pareikšto pareiškėjo reikalavimo laikytina Žemės ūkio ministerija.
Iš bylos duomenų matyti, jog teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme
pareiškėjui išdėsčius motyvus, kad, jo manymu, atsakovu byloje turėtų būti žemės ūkio
ministras, taip pat pateikus patikslintą skundą (II t., b. l. 1–7), pirmosios instancijos teis‑
mas, vadovaudamasis pareiškėjo prašymu bei nustatęs, jog pareiškėjas žino proceso šalių
pakeitimo pasekmes, pakeitė tinkamą atsakovą Žemės ūkio ministeriją į netinkamą atsa‑
kovą žemės ūkio ministrą, kas lėmė pareiškėjo skundo atmetimą.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas 2016 m.
gegužės 6 d. nutartimi pareiškėjo nurodytus atsakovus Pretendentų į Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas konkurso komisiją ir že‑
mės ūkio ministrą pakeitė į tinkamą atsakovą Žemės ūkio ministeriją (I t., b. l. 46–50).
Šiuo aspektu pastebėtina, jog ABTĮ 33 straipsnio 5 dalyje, be kita ko, nurodyta, kad jeigu
skunde (prašyme, pareiškime) pareiškėjas nenurodo atsakovo ar trečiojo suinteresuoto
asmens arba nurodo ne tą atsakovą ar trečiąjį suinteresuotą asmenį, arba nurodo asme‑
nis, su kurių teisėmis ar pareigomis ginčas nesusijęs, tačiau skunde (prašyme, pareiški‑
me) pakankamai aiškiai suformuluoja ginčo dalyką (nurodo skundžiamą teisės aktą,
veiksmą (neveikimą) ar vilkinimą atlikti veiksmus) ir viešojo administravimo subjektą ar
kitą asmenį, dėl kurio priimto teisės akto, veiksmo (neveikimo) ar vilkinimo atlikti veiks‑
mus paduodamas skundas (prašymas, pareiškimas), teismo pirmininkas ar teisėjas nutar‑
timi gali pašalinti šiuos trūkumus. Tokiu atveju priimama nutartis priimti skundą (pra‑
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šymą, pareiškimą), kurioje nurodoma, kas administracinės bylos procese yra atsakovas
(atsakovai) ir (ar) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys). Galutinai dėl proceso šalies
pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje.
Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra išaiškinęs, jog pasirinkti, į ką nukreipti materialinį teisi‑
nį reikalavimą byloje, t. y. ką patraukti atsakovu, gali tik pareiškėjas (2008 m. balandžio
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442‑330/2008, Lietuvos vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo biuletenis Nr. 4(14), 2008 m., 109–124 p.). Teismui taip pat yra ke‑
liama pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl
procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgy‑
vendinti jų procesines teises (ABTĮ 12 str.). Šiuo aspektu taip pat yra reikšmingas teisės
į teisminę gynybą užtikrinimas. Teisė į teisminę gynybą sprendžiant administracinius
ginčus įtvirtinama ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suin‑
teresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų ap‑
ginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Lietuvos vyriau‑
siojo administracinio teismo praktikoje teisė kreiptis į administracinį teismą aiškinama
plačiai ir nuosekliai pažymima, jog smulkūs formalaus pobūdžio trūkumai asmeniui
neturėtų trukdyti įgyvendinti teisę į teismą (žr., pvz., 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS261‑611/2008, 2017 m. vasario 22 d. nutartį administraci‑
nėje byloje Nr. AS‑249‑575/2017, 2017 m. gegužės 10 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS‑438‑756/2017). Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje taip pat pabrėžiama,
kad teisė į teismą turi būti reali ir veiksminga, o ne teorinė ar iliuzinė (1995 m. gruodžio
4 d. sprendimo byloje Bellet prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 23805/94) 36 punktas).
Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje susiklosčiusią situaciją, nemano, kad toks pirmo‑
sios instancijos teismo sprendimas, kuomet pareiškėjo prašymu tinkamą atsakovą byloje
pakeitus į netinkamą, pareiškėjo skundas atmetamas, o byla nėra išnagrinėjama iš esmės,
laikytinas atitinkančiu teismo sprendimui keliamus teisėtumo ir pagrįstumo reikalavi‑
mus (ABTĮ 86 str. 1 d.). Pastebėtina, jog ABTĮ 53 straipsnis, kuriuo vadovavosi pirmo‑
sios instancijos teismas, reglamentuoja netinkamos ginčo šalies pakeitimą, t. y. reguliuoja
tuos atvejus, kuomet skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas netinkamam atsakovui.
Iš ABTĮ 53 straipsnio matyti, kad teismas atitinkamų veiksmų turi imtis tada, kai nagri‑
nėdamas bylą nustato, jog skundas (prašymas, pareiškimas) pareikštas ne tam asmeniui,
kuris turi pagal skundą atsakyti. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas į bylą
jau buvo įtraukęs tinkamą atsakovą. Kita vertus, pažymėtina, jog ABTĮ 53 straipsnyje
įtvirtinta, kad pareiškėjui nesutikus pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Šiuo atveju byla pirmosios instancijos teisme nebuvo nagrinėjama iš
esmės ir bylos esmė nebuvo atskleista. Be to, nėra pagrindo vertinti, kad antrojo atsa‑
kovo įtraukimas į bylą nėra galimas, nors šiuo atveju, teisėjų kolegijos manymu, žemės
ūkio ministro, kaip Žemės ūkio ministerijos valdymo organo, teisinis suinteresuotumas
gali būti realizuojamas vien tik per Žemės ūkio ministerijos, kaip atsakovo, dalyvavimą
byloje.
Byloje susiklosčius išskirtinėms faktinėms aplinkybėms, yra pagrindas spręsti, kad
šiuo atveju pareiškėjo teisė į teisminę gynybą nebuvo tinkamai įgyvendinama, dėl to, ga‑
lutinės instancijos teismui patvirtinus, jog dėl pareiškėjo keliamų reikalavimų tinkamu
atsakovu laikytina Žemės ūkio ministerija, pirmosios instancijos teismo sprendimas nai‑
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kintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tam, kad gin‑
čas būtų išnagrinėtas iš esmės bei bylos esmė būtų atskleista, taip pat pareiškėjo teisė į
teisminę gynybą būtų užtikrinta.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde išdėstė argumentus dėl bylą nagrinėjusios pir‑
mosios instancijos teismo teisėjos šališkumo, tačiau, kaip matyti iš bylos duomenų, pa‑
reiškėjo teikti nušalinimai, kurie iš esmės buvo motyvuojami tais pačiais argumentais,
kaip ir apeliaciniame skunde, buvo išnagrinėti ir netenkinti (I t., b. l. 174–176; II t.,
b. l. 59–60).
Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė
išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priė‑
mimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo by‑
los baigtimi įrodymas ir teisėjų nušalinimo pagrindas. Europos Žmogaus Teisių Teismo
jurisprudencijoje yra pripažinta, kad įvairūs įprasti teisėjo byloje priimami procesiniai
sprendimai (kuriuos pareiškėjas vertina kaip nepalankius) savaime nereiškia teisėjo ša‑
liškumo (žr. 2015 m. liepos 9 d. sprendimą byloje A. K. prieš Lichtenšteiną (pareiškimo
Nr. 38191/12). Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija nenustatė faktų, patvirtinančių
bylą nagrinėjusios teisėjos suinteresuotumą bylos baigtimi ar aplinkybių, kad teisėja buvo
tendencinga ir iš anksto nusistačiusi prieš pareiškėją, dėl to nėra pagrindo konstatuoti,
jog skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą priėmė šališka teisėja.
Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiš‑
kėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, Vilniaus apygardos administracinis teismo
sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš
naujo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo L. R. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. sprendimą panai‑
kinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
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Žvilgsnis į Gazprom bylą.
Koncentracijų pakeitimo priemonių aspektas
Dalia Višinskienė

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja

Dr. Justina Nasutavičienė

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos departamento vyresnioji patarėja

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. – Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą (to‑
liau – ir ES) dienos – koncentraciją Lietuvos Respublikoje siekiančioms įvykdyti Lietuvos
Respublikos, kitų ES valstybių narių bei trečiųjų šalių įmonėms taikomas arba nacio‑
nalinis, arba ES teisinis reguliavimas atsižvelgiant į tai, ar toji koncentracija pasiekia
ES mastą1.
Koncentracijų reguliavimo pradžia Lietuvos Respublikoje laikytini 1992 metai,
kai buvo priimtas pirmasis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas2, kuris buvo
vis tobulinamas, siekiant neatsilikti nuo koncentracijų reglamentavimo pokyčių Europos
Sąjungoje3. 1999 m. kovo 23 d. buvo priimtas naujos redakcijos Konkurencijos įstaty‑
mas4, kuriame buvo apibrėžtos įmonės, koncentracijos, įmonės kontrolės ir kitos sąvo‑
kos, taip pat nustatytos išsamios procedūros, kurių turi laikytis siekiančios koncentraciją
vykdyti įmonės, be to, įtvirtintos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau –
ir Konkurencijos taryba) teisės ir pareigos, susijusios su pranešimų apie koncentracijas
nagrinėjimu ir sprendimų dėl koncentracijos leidimo priėmimu ar koncentracijos sąlygų
bei įpareigojimų nustatymu, taip pat – sankcijų už jų pažeidimus skyrimu. Šio įstatymo
normos laikui bėgant taip pat kito, tačiau su koncentracijų reguliavimu susijusios esmi‑
nės nuostatos nebuvo pakeistos.
Administracinių teismų praktika atskleidžia, kad taikant Konkurencijos įstaty‑
mo nuostatas, reguliuojančias koncentracijų kontrolę, vieni sudėtingiausių klausimų
kyla nagrinėjant ir vertinant Konkurencijos tarybos nutarimus, kuriais įmonėms nu‑
statomos sankcijos dėl koncentracijos vykdymo nepranešus arba kai vykdomai koncen‑
tracijai Konkurencijos tarybos leidimas nėra suteiktas5. Tačiau 2016 m. gruodžio 22 d.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija
priėmė galutinį procesinį sprendimą byloje, kurios aplinkybės, susijusios su nustatytos
koncentracijos sąlygos aiškinimu, atskleidė svarbius koncentracijų pakeitimo reglamen‑
1
2
3
4
5

Dėl ES (iki Lisabonos sutarties – Bendrijos) masto žr. 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 1 straipsnio 2 dalį.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (1992 m. rugsėjo 15 d. įstatymo redakcija Nr. I‑2878) //
TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FACCFC52985 (5.04.2017).
Banevičienė, A. (2005). Koncentracijos sampratos skirtumai remiantis Lietuvos ir Europos bendrijos tei‑
sės normomis, reguliuojančiomis koncentracijas. Jurisprudencija 72(64), p. 73.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (1999 m. kovo 23 d. įstatymo redakcija Nr. VIII‑1099) //
TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8B6AFC2BFF1 (5.04.2017).
Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A‑520‑634‑13, 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A‑1699‑822/2015,
2017 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A‑899‑858/2017.
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tavimo Lietuvos ir Europos Sąjungos teisėje skirtumus. Šioje byloje buvo sprendžiamas
2014 metais priimto Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo įmonė (Gazprom, Rusijos
Federacijos atviroji akcinė bendrovė; toliau – ir OAO Gazprom) buvo pripažinta pažei‑
dusia Konkurencijos tarybos nutarimu dar 2004 metais nustatytą koncentracijos sąlygą,
teisėtumas ir pagrįstumas. Kadangi OAO Gazprom, argumentuodama savo poziciją dėl
Konkurencijos tarybos nustatytos koncentracijos sąlygos aiškinimo, taip pat rėmėsi ES
teisės nuostatomis ir Europos Komisijos praktika, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, išnagrinėjęs ne tik Konkurencijos tarybos diskreciją pagal nacionalinę teisę, bet
ir koncentracijų pakeitimų reguliavimą pagal ES teisę ir įvertinęs esminius su svarstomu
klausimu susijusius reguliavimo skirtumus, atmetė OAO Gazprom argumentus.
LVAT pozicija aiškiai implikuoja, kad atitinkamo reglamentavimo skirtumų igno‑
ravimas ar reikšmės nesuvokimas, neigimas gali lemti neteisingą nustatytų koncentra‑
cijos sąlygų ar įpareigojimų aiškinimą ir interpretavimą. Todėl, straipsnio autorių nuo‑
mone, šį aspektą verta detaliau pristatyti teisininkams, akademinei bendruomenei bei
įmonėms, dalyvaujančioms Lietuvos Respublikoje vykdomoje koncentracijoje.
Koncentracijų pakeitimų reglamentavimas ES teisėje
Įmonių susijungimai gali sukelti tiek konkurenciją skatinantį poveikį, tiek ir nei‑
giamai paveikti konkurenciją įvairiose rinkose6. Kadangi koncentracija gali sumažinti
konkurenciją ir dėl to gali padidėti kainos vartotojams, teigiama, kad susijungimų kon‑
trolė atskleidžia prieštaravimą tarp vartotojų gerovės ir bendro gerovės standarto, o ES
teisės aktuose šio aspekto reguliavimas yra vertinamas kaip skatinantis pirmąjį ir nepa‑
liekantis vietos antrajam7. Todėl Europos Komisija laikoma atliekanti svarbų vaidmenį,
tikrindama ir prireikus uždrausdama rinkos operacijas, susijusias su ilgalaikiu konkuren‑
cijos struktūros pokyčiu bendrojoje rinkoje8.
2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp
įmonių kontrolės9 (toliau – ir Susijungimų reglamentas) 2 straipsnyje numatoma, kad
Komisija, atsižvelgdama į šį teisės aktą, turi vertinti koncentracijas, siekdama nustatyti,
ar jos suderinamos su bendrąja rinka. Šiuo tikslu Komisija, remdamasi 2 straipsnio 2 ir
3 dalimis, turi įvertinti, ar koncentracija labai apriboja veiksmingą konkurenciją ar ne,
ypač jei sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis bendrojoje rinkoje arba didelė‑
je jos dalyje10.
Jei Komisija yra susirūpinusi, kad įmonių susijungimas gali labai paveikti konku‑
renciją, susijungiančios bendrovės gali pasiūlyti konkurencijos gynimo priemones („įsi‑
pareigojimus“), t. y. pasiūlyti tam tikrus koncentracijos projekto pakeitimus, kurie užti‑
6
7

Layne–Farrar, Geradin and Petit, 2012, p. 498.
Cseres, K. J. (2005). Competition Law and Consumer Protection. Hague: Kluwer Law International,
p. 254. Toks reglamentavimas kai kurių autorių yra kritikuojamas, žr., pvz., Banevičienė, A. (2009).
Nehorizontalių koncentracijų teisinis reguliavimas pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę, daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. http://vddb.library.lt/fedora/
get/LT-eLABa‑0001:E.02~2009~D_20091202_092341‑45797/DS.005.0.01.ETD (5.04.2017).
8 Cook, C. J., Kerse, C. S. (2000). E. C. Merger Control. London: Sweet&Maxwell.
9 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės.
10 Gairių dėl horizontalių susijungimų vertinimo pagal Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių
kontrolės (2004/C 31/03) 1 punktas.
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krintų tolesnę konkurenciją rinkoje11. Svarbu pabrėžti, kad būtent susijungimo šalys yra
atsakingos už bet kokių įsipareigojimų, kurie išspręstų konkurencijos problemas, patei‑
kimą Komisijai, kad ši galėtų leisti koncentraciją. Sakoma, kad Komisija „negali viena‑
šališkai nustatyti jokių sąlygų sprendimui leisti koncentraciją –tokios sąlygos gali būti
nustatytos tik remiantis šalių įsipareigojimais“12. Įmonėms nepasiūlius įtikinamų konku‑
rencijos gynimo priemonių, kurios būtų tinkamos konkurencijos problemoms išspręsti,
vienintelė Komisijai liekanti galimybė — uždrausti koncentraciją13. Be to, šios institucijos
praktika rodo, kad Komisija turi gana griežtą požiūrį į įsipareigojimų priėmimą pasibai‑
gus jų pasiūlymų pateikimo terminui ir tokiais atvejais taip pat linkusi uždrausti koncen‑
traciją arba reikalauti, kad šalys pateiktų naują pranešimą apie pasiūlytą koncentraciją,
pakeistą pasiūlytais įsipareigojimais14.
Koncentracijų pakeitimai dažniausiai vadinami konkurencijos gynimo prie‑
monėmis, nes jų tikslas yra pašalinti Komisijos nurodytas konkurencijos proble‑
mas15. Konkurencijos gynimo priemonės paprastai klasifikuojamos į struktūrines ir
nestruktūrines16.
Struktūrinėmis priemonėmis laikomos paprastai vienkartinės priemonės, kurio‑
mis siekiama išlaikyti ar atkurti rinkos konkurencingumą, ir paprastai apimančiomis vie‑
no ar kelių įmonių, turto ar kitų teisių pardavimą siekiant pašalinti konkurencinę žalą
stiprinant esamą rinkos žaidėją arba sukuriant naują konkurencijos šaltinį, arba derinant
abu metodus17. Struktūrinei teisių gynimo priemonei reikia tam tikros priežiūros ir pri‑
reikus – vykdymo užtikrinimo iki atskyrimo pabaigos, tačiau, vertinant laiko perspekty‑
vos aspektu, struktūrinė priemonė yra taikoma ribotą laiką (dažniausiai kelis mėnesius)18.
Tuo metu nestruktūrinės gynimo priemonės, dažnai vadinamos „elgesio“ priemo‑
nėmis, yra nuolatinės priemonės, kuriomis siekiama pakeisti arba apriboti susijungiančių
įmonių elgesį ateityje19. Jos neapima įmonių ar turto restruktūrizavimo, bet nustato kon‑
krečias veiklos taisykles siekiant pakeisti rinkos elgseną skatinant konkurenciją per sąly‑
gas ar elgesio draudimus, kurie neleidžia susijungusiai įmonei pakenkti konkurencijai20.
Nestruktūrinės gynimo priemonės koncentracijų bylose yra rečiau sutinkamos nei
struktūrinės, jos reikalauja besitęsiančios ar bent jau periodinės stebėsenos, todėl pagrin‑
dinis teorinis struktūrinių priemonių privalumas yra tas, kad jos sukuria poreikį imtis
veiksmų tik kartą: po rinkos galios išskaidymo, naujai sukurta konkurencinga struktūra
11 European Commission, Merger control procedures, http://ec.europa.eu/competition/mergers/procedu‑
res_en.html (5.04.2017).
12 Komisijos pranešimo dėl konkurencijos gynimo priemonių, priimtinų pagal Tarybos Reglamentą (EB)
Nr. 139/2004 ir Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 802/2004 (OJ C 267, 22.10.2008, p. 1) 6 punktas.
13 Ibid.
14 Tosato and Bellodi, EU Competition Law Volume I, Procedure: Antitrust - Merger - State Aid. Claeys &
Casteels Publishing, 2006, p. 315.
15 Komisijos pranešimo dėl konkurencijos gynimo priemonių, priimtinų pagal Tarybos Reglamentą (EB)
Nr. 139/2004 ir Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 802/2004 2 punktas.
16 ICN Merger Working Group, International Competition Network, Merger Remedies Guide 2016, http://
www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1082.pdf (5.04.2017).
17 Ibid.
18 Maier-Rigaud, F.P. and Frank, P. (2016). Behavioural versus Structural Remedies in EU Competition Law
[in:] P. Lowe, M. Marquis and G. Monti (eds.). European Competition Law Annual 2013, Effective and
Legitimate Enforcement of Competition Law. Hart Publishing, 207‑224.
19 ICN Merger Working Group, Merger Remedies Guide 2016.
20 Ibid.
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gali būti palikta savieigai be jokio nerimo dėl nuolatinės priežiūros, kuri būtų reikalinga,
jei būtų nustatyta elgesio priemonė21.
Be kita ko, veiksmingas konkurencijos gynimo priemonių paketas gali apimti ir
struktūrinių, ir nestruktūrinių elementų derinį22. Tokios hibridinės priemonės neturi įta‑
kos nuosavybės teisių paskirstymui – jos pakeičia rinkos struktūrą, pavyzdžiui, leidžiant
įeiti naujam žaidėjui, tarkime, susijungusioms įmonėms įpareigojant suteikti technologi‑
jos licenciją potencialiam konkurentui, arba nutraukti išimtines sutartis ir pan.23
Konkurencijos gynimo priemonių svarba ES teisėje akivaizdžiai demonstruoja‑
ma inter alia Komisijos pastangomis pateikti gaires dėl šių priemonių pagrindinių rūšių,
kurioms Komisija gali pritarti, pagal Susijungimų reglamentą nagrinėdama pranešimus
apie koncentracijas, taip pat siūlomiems įsipareigojimams taikytinus specialiuosius reika‑
lavimus ir pagrindinius įsipareigojimų įgyvendinimo reikalavimus24, jau nekalbant apie
vykdymo užtikrinimo padalinio įsteigimą, kuris teikia vidines konsultacijas dėl konku‑
rencijos gynimo priemonių priimtinumo ir įgyvendinimo, šitaip toliau tobulindamas
nuoseklų tokių priemonių taikymą koncentracijų bylose25. Galiausiai, atkreiptinas dėme‑
sys ir į tai, kad visų rūšių konkurencijos gynimo būdai gali būti laikomi didesne ar ma‑
žesne našta žvelgiant iš pagrindinių teisių perspektyvos: struktūrinės konkurencijos gy‑
nimo priemonės gali turėti įtakos nuosavybės teisėms, jei, pavyzdžiui, yra būtinas turto
pardavimas, o elgesio priemonės turi įtakos laisvei verstis verslu, įskaitant sutarčių suda‑
rymo laisvę26.
Susijungimų reglamento 6 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje konkrečiai
nustatyta, kad Komisija, atsižvelgusi į šalių atliktus pakeitimus, gali paskelbti, jog kon‑
centracija yra suderinama su bendrąja rinka, ir prieš pradedant procedūras, ir jas pradė‑
jus, o tuo tikslu Komisija gali susieti savo sprendimą su sąlygomis ir įpareigojimais, kurių
tikslas – užtikrinti, jog atitinkamos įmonės laikytųsi įsipareigojimų Komisijai, kad užti‑
krintų, jog koncentracija būtų suderinama su bendrąja rinka27. Taigi, nors įsipareigojimus
privalo siūlyti šalys, Komisijai tenka pareiga nustatyti sąlygas ir įpareigojimus, jei tokie
yra reikalingi, idant būtų užtikrintas įsipareigojimų vykdymas.
Komisija aiškiai pabrėžia, kad sąlygos ir įpareigojimai negali būti painiojami: są‑
lyga laikomas struktūrinio rinkos keitimo reikalavimas, pavyzdžiui, reikalavimas per‑
leisti dalį verslo, o siekiant šio rezultato, būtini veiksmai paprastai laikomi šalių įparei‑
gojimais, pavyzdžiui, įpareigojimas paskirti patikėtinį, kuriam suteikiami neatšaukiami
įgaliojimai parduoti verslą28. Atskirti sąlygas ir įpareigojimus labai svarbu ir dėl to, kad
21 Niels, G., Jenkins, H. and Kavanagh, J. (2011). Economics for Competition Lawyers, Oxford: Oxford
University Press.
22 ICN Merger Working Group, Merger Remedies Guide 2016.
23 Layne – Farrar, A., Geradin, D. and Petit, N. (2012). EU competition law and economics, Oxford
University Press: Oxford, p. 534.
24 Visi šie aspektai nustatyti priimtame ir vėliau dar atnaujintame Komisijos pranešime dėl konkurencijos
gynimo priemonių, priimtinų pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 ir Komisijos Reglamentą
(EB) Nr. 802/2004.
25 Van Bael, I. Due Process in EU Competition Proceedings. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn,
p. 492.
26 Hellstrom, P., Maier-Rigaud, F. and Wenzel Bulst, F. (2009). Remedies in European Antitrust Law,
Antitrust Law Journal 1, p. 47.
27 Komisijos pranešimo dėl konkurencijos gynimo priemonių, priimtinų pagal Tarybos Reglamentą (EB)
Nr. 139/2004 ir Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 802/2004 1 punktas.
28 Ibid, 19 punktas.
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egzistuoja skirtingos šių konkurencijos gynimo priemonių pažeidimo teisinės pasekmės.
Jei atitinkamos įmonės pažeidžia Komisijos sprendimu nustatytą įpareigojimą, tai pagal
Susijungimų reglamento 6 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 6 dalį Komisija gali atšaukti
sprendimą, priimtą pagal to reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą29 arba b punktą30.
Be to, Komisija sprendimu gali skirti baudas už tai, kad nesilaikyta sprendime nustatyto
įpareigojimo31, taip pat gali skirti delspinigius32. Tačiau, jei nevykdoma prie sprendimo,
kuriame skelbiama, jog koncentracija suderinama su bendrąja rinka, pridėta sąlyga, ne‑
veikia nuostata, jog koncentracija suderinama su bendrąja rinka, ir todėl Komisija ne‑
duoda leidimo vykdyti šią koncentraciją33. Tuo atveju Komisija gali imtis laikinųjų prie‑
monių, kad būtų atkurtos arba išlaikytos veiksmingos konkurencijos sąlygos34. Be to, jei
įvykdomos tam tikros sąlygos, nurodytos Susijungimų reglamento 8 straipsnio 4 dalies
b punkte, Komisija gali pareikalauti įmonių nutraukti koncentraciją, ypač nutraukiant
susijungimą arba perduodant visas įsigytas akcijas arba turtą, kad būtų galima grįž‑
ti į pradinę padėtį, kai koncentracija dar nebuvo vykdoma, arba imtis kitų grąžinamų‑
jų priemonių, kaip reikalaujama jos sprendime35. Įmonėms tokiu atveju taip pat gali būti
taikomos baudos36.
Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos sprendime nustatytų įpareigojimų ir sąlygų ne‑
vykdymas pagal Susijungimų reglamentą lemia visiškai skirtingas teisines pasekmes,
nustatydama priemones, skirtas užtikrinti, kad įmonės laikytųsi savo pasiūlytų įsiparei‑
gojimų, Komisija turi būti itin atsargi juos tiksliai identifikuodama. Tad Komisija savo
sprendime, kuriuo leidžia vykdyti koncentraciją, paprastai nustato, kad suderinamumo
su bendrąja rinka nustatymas priklauso nuo to, ar visiškai įvykdytos sąlygos ir įparei‑
gojimai, kaip nurodyta pridedamame priede, kuris yra neatskiriama sprendimo dalis,
nurodant, kurios šalių įsipareigojimų nuostatos laikomos sąlygomis ir kurios – įparei‑
gojimais37. Beje, įdomu pastebėti, kad svarstant vienašališko Komisijos įpareigojimų nu‑
statymo opciją, atsižvelgiant į įpareigojimo tikslą (užtikrinti sąlygos visišką įgyvendini‑
mą), doktrinoje teigiama, kad būtų tinkama, proporcinga ir net naudinga koncentracijoje
dalyvaujančioms įmonėms, jei Komisija galėtų nustatyti tam tikras papildomas prievoles,
jei jos būtų būtinos siekiant priemonės visiško veiksmingumo, nes alternatyva būtų aps‑
kritai atmesti šalių pasiūlytus įsipareigojimus, kaip netinkamus; kita vertus, tokie kon‑
centracijos pakeitimai turėtų būti susiję tik su konkurencijos gynimo būdais, o ne par‑
duotino turto pobūdžiu ar apimtimi, nes tokie koncentracijos projekto papildymai jau
būtų aiškiai priskiriami naujiems įsipareigojimams38.
Apibendrinant, ES konkurencijos teisė besijungiančioms bendrovėms suteikia ga‑
29 Nuostata įtvirtina, kad ,,nusprendusi, kad koncentracija, apie kurią pranešta, nepatenka į šio reglamento
taikymo sritį, ji tai patvirtina sprendimu“.
30 Nuostata įtvirtina, kad ,,nustačiusi, kad nors koncentracija, apie kurią pranešama, patenka į šio regla‑
mento taikymo sritį, tačiau nekelia rimtų abejonių dėl suderinamumo su bendrąja rinka, Komisija nu‑
sprendžia neprieštarauti ir paskelbia, kad ši koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka“.
31 Susijungimo reglamento 14 straipsnio 2 dalies d punktas.
32 Ibid, 15 straipsnio 1 dalies c punktas.
33 Ibid, preambulės 31 konstatuojamoji dalis.
34 Ibid, 8 straipsnio 5 dalies b punktas.
35 Ibid, 8 straipsnio 4 dalies b punkto antras paragrafas.
36 Ibid, 14 straipsnio 2dalies d punktas.
37 Hoeg, D. (2014). European Merger Remedies: Law and Policy. Oxford: Hart Publishing.
38 Ibid.
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limybę siūlyti tam tikrus koncentracijos projekto pakeitimus, kurie užtikrintų tolesnę
konkurenciją rinkoje, o Komisijai nustato pareigą įvertinti, ar siūlomos priemonės (jas
įgyvendinus) pašalins nustatytas konkurencijos problemas. Komisija gali nuspręsti pa‑
skelbti koncentraciją suderinama su bendrąja rinka savo sprendime nustatydama sąlygas
ir įpareigojimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad koncentracijoje dalyvaujančios įmonės
vykdytų savo pasiūlytus įsipareigojimus, tačiau Komisija negali sąlygų nustatyti vienaša‑
liškai, o tik remdamasi šalių pasiūlytais įsipareigojimais. Be to, labai svarbu atskirti sąly‑
gas ir įpareigojimus inter alia todėl, kad pirmųjų ir antrųjų pažeidimas ar nevykdymas
lemia visiškai skirtingas teisines pasekmes.
Tuo metu Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reglamentuojamas kon‑
centracijų pakeitimo mechanizmas turi kelis esminius skirtumus, kuriuos toliau ir
būtina aptarti.
Koncentracijų pakeitimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos teisėje
Rinkos reguliavimas Lietuvos Respublikoje prasidėjo 1992 metais, kai buvo pri‑
imtas pirmasis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Siekiant įstoti į Europos
Sąjungą, reguliuoti koncentracijas buvo tikslinga taip, kaip jas reguliuotų Komisija, jei
koncentracija dėl savo apyvartos pasiektų ES mastą39. Tad 1999 metais buvo priimtas
naujesnės redakcijos Konkurencijos įstatymas, kuriame, teigiama, buvo įtraukti visi to
meto Europos bendrijos koncentracijos reguliavimo pokyčiai ir tendencijos40.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į koncentracijų re‑
guliavimo būtinybę ir svarbą, yra nurodęs, kad tokio reguliavimo tikslas yra užtikrinti,
kad koncentracija nepadarytų neigiamos įtakos konkurencijai, kad dėl koncentracijos
veiksmų neatsirastų neigiamos žalos konkurencijos struktūrai41. Kalbant plačiau, ūkio su‑
bjektams draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu,
kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai Konkurencijos įstatyme ar kituose
įstatymuose, skirtuose atskiroms ūkinės veiklos sritims, numatomos išimtys42. Verta pa‑
minėti, kad Konkurencijos įstatymas taikomas ir ne Lietuvos Respublikoje registruotų
ūkio subjektų veiklai, jeigu dėl šios veiklos ribojama konkurencija Lietuvos Respublikos
vidaus rinkoje43.
Todėl, norint suvokti koncentraciją vykdančioms bendrovėms taikomus reikalavi‑
mus Lietuvoje Respublikoje, reikia panagrinėti šią sritį reglamentuojančių nacionalinius
teisės aktų normas.
39 Banevičienė, 2005, p. 73.
40 Ibid.
41 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A502‑1668/2012, http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=1c3c81b0‑5e09‑4c8a‑8da9
‑6bc619f6f921 (5.04.2017); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA‑2330‑520/2016, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62cc9eb0cde911e‑
68d5e8b3a36d1fab2 (5.04.2017).
42 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (2017 m. vasario 1 d. įstatymo redakcija Nr. XIII‑193) //
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8B6AFC2BFF1/qqjSwVVuUG (5.04.2017) – 2 straipsnio 1
dalis.
43 Ibid, 2 straipsnio 2 dalis.
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Įsipareigojimų, sąlygų ir įpareigojimų reglamentavimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos teisėje
1999 m. priimtas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099 (to‑
liau – Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099) koncentraciją apibrėžė, kaip: 1) susijun‑
gimą, kai prie ūkio subjekto, kuris tęsia veiklą, prijungiami vienas ar keletas kitų ūkio
subjektų, kurie kaip savarankiški ūkio subjektai baigia veiklą, arba kai įsteigiamas naujas
ūkio subjektas iš dviejų ar daugiau ūkio subjektų, kurie kaip savarankiški ūkio subjektai
baigia veiklą; 2) kontrolės įgijimą, kai tas pats fizinis asmuo ar tie patys fiziniai asmenys,
kurie turi vieno ar daugiau ūkio subjektų kontrolę, arba ūkio subjektas ar keletas ūkio
subjektų, veikdami susitarimo pagrindu, kartu steigia naują ūkio subjektą (išskyrus atve‑
jus, kai toks naujas ūkio subjektas neatlieka autonomiško ūkio subjekto funkcijų) arba
įgauna kito ūkio subjekto kontrolę įsigydami įmonę ar jos dalį, visą ūkio subjekto turtą ar
turto dalį, akcijas ar kitus vertybinius popierius, balsavimo teises, sudarydami sutartis ar
kitu būdu44.
Apie numatomą įvykdyti koncentraciją buvo privaloma pranešti Konkurencijos
tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės ben‑
drosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais buvo didesnės negu tris‑
dešimt milijonų litų (daugiau nei 8 688 600 EUR) ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš kon‑
centraciją ūkiniais metais buvo didesnės negu penki milijonai litų (daugiau nei 1 448 100
EUR)45. Pranešimas apie koncentraciją turėjo būti pateiktas Konkurencijos tarybai ne vė‑
liau kaip per 7 dienas nuo pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar turtą pateiki‑
mo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės ar teisės disponuoti
tam tikru turtu įgijimo46.
Išnagrinėjusi pranešimą apie koncentraciją, Konkurencijos taryba galėjo priimti
sprendimą leisti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą47 arba atsisakyti leisti koncentra‑
ciją, jei koncentracija sukurs arba sustiprins dominuojančią padėtį, ir tai iš esmės ribos
konkurenciją atitinkamoje rinkoje48.
Konkurencijos taryba taip pat galėjo leisti koncentraciją, laikantis Konkurencijos
tarybos nustatytų sąlygų ir įpareigojimų atitinkamoms įmonėms arba kontroliuojantiems
asmenis, kurių reikia norint užkirsti kelią dominuojančios padėties sukūrimui ar stiprini‑
mui49. Kita vertus, nei Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099, nei bet kuris kitas Lietuvos
Respublikos teisės aktas nesuteikė įmonėms jokios galimybės pasiūlyti kokius nors susi‑
jungimo projekto pakeitimus, kurie užtikrintų tolesnę konkurenciją rinkoje (t. y. įsipa‑
reigojimus). Todėl, sprendžiant pagal įstatymo raidę, šalys galėjo pateikti Konkurencijos
tarybai tik pranešimą apie koncentraciją, nepasiūlydamos jokių įsipareigojimų, tinkamų,
kad būtų išvengta konkurencijos problemų, kurios atsirastų dėl paskelbto susijungimo.
Šis aspektas ženkliai atskiria Lietuvos nacionalinėje teisėje numatytą koncentra‑
44
45
46
47
48
49

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII‑1099 3 straipsnio 14 dalies 1 ir 2 punktai.
Ibid, 10 straipsnio 1 dalis.
Ibid, 11 straipsnio 2 dalis.
Ibid, 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
Ibid, 14 straipsnio 1 dalies 3 punktas.
Ibid, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas.
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cijų pakeitimo sistemą nuo tos, kuri nustatyta ES konkurencijos teisėje. Skirtingai nei
Komisija, kuri, jei šalys nepateikė įsipareigojimų, tinkamų pašalinti konkurencijos pro‑
blemas, priima sprendimą, skelbiantį, kad koncentracija nėra suderinama su bendrą‑
ja rinka, Konkurencijos taryba galėjo leisti koncentraciją, įpareigodama susijungiančias
įmones laikytis jos pačios nustatytų sąlygų ir (arba) įpareigojimų. Kitaip tariant, nesant
koncentracijos dalyvių pateiktų įsipareigojimų, kaip koncentracijos sąlygų ir įpareigoji‑
mų pagrindo, Konkurencijos taryba iš tikrųjų turėjo kompetenciją vienašališkai nustaty‑
ti bet kokią priemonę, kuri, jos nuomone, būtina siekiant užkirsti kelią dominuojančios
padėties sukūrimui ar stiprinimui50. Pavyzdžiui, viename nutarime Konkurencijos taryba
įpareigojo koncentracijos dalyvius iki nustatyto konfidencialaus termino parduoti vieną
iš koncentracijoje dalyvaujančių bendrovių įmonėms, nesusijusioms su tam tikrais su‑
bjektais, išlaikant parduodamos bendrovės įvaizdį, taip pat jos konkurencingumą, teises
į prekių ženklus ir kitas įgytas teises (išskyrus teises, susijusias su bendru gaminio plati‑
nimo tinklu) ir informuoti Konkurencijos tarybą apie visus vykstančius pardavimo įvy‑
kius ir veiklą, nurodant, kokia yra parduodama įmonė ir potencialūs pirkėjai, pardavimo
metodas, kad Konkurencijos taryba galėtų laiku įvertinti pirkėjo galimybes sėkmingai
konkuruoti Lietuvos alaus rinkoje ir sutikti su kandidato pasirinkimu, taip pat atliekant
individualius koncentracijos veiksmus, kurių reikia norint įgyvendinti įpareigojimus ir
koncentracijos sąlygas, kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl leidimo atlikti tokius veiks‑
mus ir t. t51. Kitaip tariant, nors pagal Konkurencijos įstatymo Nr. VIII‑1099 nuostatas
koncentracijoje dalyvaujančios įmonės neturėjo galimybės pasiūlyti įsipareigojimų, joms
galėjo būti sudarytas net ir labai išsamus sąlygų ir (ar) įpareigojimų, Konkurencijos tary‑
bos manymu, būtinų siekiant užkirsti kelią dominuojančios padėties sukūrimui ar stipri‑
nimui, sąrašas.
Kitas svarbus skirtumas yra teisinių pasekmių aspektas, kai pažeidžiamos sąly‑
gos ar įpareigojimai, nustatyti sprendimu dėl koncentracijos leidimo. Kaip buvo aptar‑
ta anksčiau šiame straipsnyje, Komisijos nustatytų sąlygų pažeidimas ir įsipareigojimų
nevykdymas pagal Susijungimų reglamentą sukelia skirtingas teisines pasekmes. Tačiau
Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099 paprasčiausiai nustatė, kad Konkurencijos taryba
turi teisę keisti ar panaikinti savo sprendimą dėl koncentracijos, kai įmonės ar kontro‑
liuojantys asmenys pažeidė koncentracijos įgyvendinimo sąlygas ir įpareigojimus52, taip
pat nustatė baudą už Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos sąlygų arba įparei‑
gojimų pažeidimą53.
Taigi nei Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099, nei bet kuris kitas nacionali‑
nis teisės aktas54 nediferencijavo sąlygų ar įpareigojimų pažeidimo teisinių pasekmių
50 2009 m. balandžio 9 d. priimtas Konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI‑216 šią nuostatą
praplėtė, nustatydamas, kad Konkurencijos taryba gali nustatyti sąlygas ir įpareigojimus taip pat tuomet,
kai jie yra reikalingi, kad nebūtų itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje.
51 2000 m. lapkričio 9 d. Konkurencijos tarybos nutarimas Nr. 123 “Dėl Calsberg A/S pranešimo apie kon‑
centraciją įsigyjant AB ,,Kalnapilis“, UAB ,,Utenos alus“, UAB ,,Jungtinis alaus centras“ kontrolę“. http://
kt.gov.lt/lt/dokumentai/del-carlsberg-a-s-pranesimo-apie-koncentracija-isigyjant-ab-kalnapilis-uab-ute‑
nos-alus-uab-jungtinis-alaus-centras-kontrole [5.04.2017].
52 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII‑1099 15 straipsnio 2 dalis.
53 Ibid, 41 straipsnio 1 dalis.
54 Pavyzdžiui, 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1591 ,,Dėl Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ ar vėlesnis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 64 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos
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aspektu. Tai suponuoja, kad Konkurencijos taryba nebuvo įpareigota tiksliai įvardyti,
kas – sąlyga ar įpareigojimas – nustatomas sprendime dėl koncentracijos leidimo, nes
bet kurios nustatytos priemonės pažeidimo atveju teisinės pažeidimo pasekmės buvo
visiškai vienodos.
Štai Konkurencijos tarybos praktikos analizė rodo, kad kai buvo nustatomos tik
viena ar pora koncentracijos pakeitimo priemonių, būtinų siekiant užkirsti kelią domi‑
nuojančios padėties sukūrimui ar stiprinimui, paprastai jos buvo laikomos koncentra‑
cijos sąlygomis55, ir paprastai apimdavo draudimą reorganizuoti įmonę konkrečiu būdu
ir (arba) nurodymą nustatyti tam tikrų įmonių sandorių kainas ir kitas sąlygas taip pat,
kaip ir panašių sandorių su kitais ūkio subjektais atvejais. Tačiau, kai buvo reikalingas iš‑
samesnis priemonių sąrašas, Konkurencijos taryba paprastai nurodydavo, kad nusprendė
leisti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą laikantis įsipareigojimų ir sąlygų, o po to
buvo pateikiamas visų priemonių bendras sąrašas56.
Atsižvelgiant į nagrinėjamu aspektu tokią plačią Konkurencijos tarybos diskreci‑
ją, labai svarbu pabrėžti įmonių galimybę kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl nustatytų
koncentracijos sąlygų ir (arba) įpareigojimų išaiškinimo, jei jie atrodo per daug abstrak‑
tūs ar neaiškūs arba apeliacine tvarka apskųsti juos teisme per tam nustatytą terminą.
Konkurencijos tarybos nutarimas, leidžiantis koncentraciją pagal tam tikras sąlygas ir įsi‑
pareigojimu, visuomet laikomas administraciniu aktu, dėl kurio atitinkamoms įmonėms
kyla teisinės pasekmės. Todėl šios įmonės visada turi teisę kreiptis į administracinius
teismus, ginčydamos tokio administracinio akto teisingumą ir teisėtumą per tam tikrą
laikotarpį.57 Šiuo aspektu reikėtų pabrėžti, kad kai Konkurencijos taryba priima nutari‑
mą, kuriuo konstatuoja su koncentracijos leidimu susijusių sąlygų ir (arba) įpareigojimų
pažeidimą, tampa per vėlu kelti tokių sąlygų ar įpareigojimų teisėtumo ar aiškumo klau‑
simus: šie klausimai nėra susiję su ginčijamo nutarimo (dėl pažeidimo konstatavimo) da‑
lyku, bet yra senesnio nutarimo (dėl koncentracijos leidimo) dalykas, kurio apeliacinio
skundo terminas jau yra pasibaigęs.
Apibendrinant, Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099 nenustatė koncentracijoje
dalyvaujančioms įmonėms galimybės pasiūlyti kokius nors įsipareigojimus, užtikrinan‑
čius tolesnę konkurenciją rinkoje, tačiau Konkurencijos tarybai suteikė diskreciją viena‑
šališkai nustatyti koncentracijos sąlygas ir įpareigojimus, jos nuomone, būtinus siekiant
užkirsti kelią dominuojančios padėties sukūrimui ar stiprinimui, netgi neatskiriant tų
priemonių pagal jų pažeidimo teisines pasekmes ar kaip kitaip. Kita vertus, nepaisant šios
didelės Konkurencijos tarybos veiksmų laisvės, koncentracijoje dalyvaujanti įmonė visa‑
da turėjo galimybę išsiaiškinti tikslų priimto nutarimo turinį ir ginčyti tokio nutarimo
teisingumą ir teisėtumą administraciniuose teismuose.
Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
55 Žr., pvz., Konkurencijos tarybos 2002 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 21, 2002 m. liepos 18 d. nutarimą
Nr. 82, 2003 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 1S‑88, 2003 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 1S‑101, 2004 m.
kovo 18 d. nutarimą Nr. 1S‑38, 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. 1S‑119.
56 Žr., pvz., Konkurencijos tarybos 2000 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 123, 2003 m. spalio 2 d. nutari‑
mą Nr. 1S‑107, 2003 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1S‑140, 2004 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 1S‑80,
2005 m. spalio 27 d. nutarimus Nr. 1S‑121 ir Nr. 1S‑122, 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1S‑190,
2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. 1S‑118 ir pan.
57 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII‑1099 38 straipsnio 2 dalis nustatė, kad Skundas paduodamas raštu ne
vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės
žiniose“.
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Koncentracijos sąlygos aspektas Gazprom byloje
2002 m. buvo paskelbtas tarptautinis dujų tiekėjo atrankos konkursas, priva‑
tizuojant 34 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų, kurį laimėjo OAO Gazprom – Rusijos
Federacijoje įsteigta įmonė. Vėliau ši įmonė parafavo akcijų pirkimo–pardavimo su‑
tartį ir 2004 m. sausio 23 d. ją pasirašė bei Konkurencijos tarybai pateikė pranešimą
apie koncentraciją58.
2004 m. kovo 18 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S‑38 „Dėl lei‑
dimo OAO „Gazprom“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 34% AB „Lietuvos dujos“ ak‑
cijų paketą ir įgyjant kartu su VĮ Valstybės turto fondu, „Ruhrgas Energie Beteiligungs
AG“ ir „E.ON Energie AG“ bendrą AB „Lietuvos dujos“ kontrolę“ (toliau – ir nutarimas
Nr. 1S‑38). Konkurencijos taryba, svarstydama OAO Gazprom pateiktą pranešimą, atsi‑
žvelgė inter alia į tai, kad AB „Lietuvos dujos“ tuo metu užėmė dominuojančią padėtį
atitinkamose gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo rinkose, OAO Gazprom buvo vie‑
nintelis galimas dujų tiekėjas į Lietuvą ir kito alternatyvaus tiekėjo nebuvo, AB „Lietuvos
dujos“ dujų tinklai nebuvo sujungti su Europos Sąjungos gamtinių dujų tinklais bei
gamtinių dujų tiekimo sistema, Rusijos Federacijoje buvo ir kitų dujų gavybos kompa‑
nijų, tačiau jų galimybės eksportuoti dujas priklausė nuo OAO Gazprom kontroliuoja‑
mų magistralinių dujotiekių pralaidumo, techninių galimybių ir kitų sąlygų. Tokiomis
aplinkybėmis Konkurencijos taryba nusprendė leisti koncentraciją su sąlyga, kad šioje
koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai nesudarys kliūčių dujų tiekimo įmonėms,
turinčioms reikalingas licencijas ir sutartis su pirkėjais Lietuvoje, taip pat ir laisviesiems
vartotojams savo poreikiams sudaryti gamtinių dujų pirkimo sutartis su bet kuria dujų
gavybos ar tiekimo įmone, o taip pat – kitiems ūkio subjektams, išgaunantiems gamtines
dujas, tiekti jas pirkėjams Lietuvoje. Taigi, tai buvo į ateitį orientuota sąlyga, pagal kurią
iš koncentracijoje dalyvaujančių įmonių buvo reikalaujama tam tikro elgesio nenustatytą
laiko tarpą, t. y. bent iki 2015 metų – termino, iki kada buvo numatytas ilgalaikės gamti‑
nių dujų tiekimo sutarties tarp AB „Lietuvos dujos“ ir OAO Gazprom59 galiojimas.
Po dešimties metų Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 2S‑3/2014, kuriuo
pripažino, kad OAO Gazprom, atsisakydama derėtis su „Lietuvos energijos gamyba“,
AB dėl gamtinių dujų mainų sutarties 2013–2015 m. sudarymo, sudarė kliūtis „Lietuvos
energijos gamyba“, AB savo poreikiams sudaryti gamtinių dujų pirkimo sutartį su dujų
tiekimo įmone ir pažeidė 2004 m. kovo 18 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 1S‑38
(kuriuo buvo įtvirtinta minėta koncentracijos sąlyga) nuostatas60. Dujų mainų sutarties,
58 Konkurencijos tarybos 2004 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 1S‑38 „Dėl leidimo OAO „Gazprom“ vykdyti
koncentraciją įsigyjant 34% AB „Lietuvos dujos“ akcijų paketą ir įgyjant kartu su VĮ Valstybės turto fon‑
das, „Ruhrgas Energie Beteiligungs AG“ ir „E.ON Energie AG“ bendrą AB „Lietuvos dujos“ kontrolę“;
http://kt.gov.lt/lt/dokumentai/del-leidimo-oao-gazprom-vykdyti-koncentracija-isigyjant‑34-ab-lietu‑
vos-dujos-akciju-paketa-ir-igyjant-kartu-su-vi-valstybes-turto-fondas-ruhrgas-energie-beteiligungs-agir-e-on-energie-ag-bendra-ab-lietuvos-dujos-kontrole (5.04.2017).
59 Toks terminas buvo nustatytas 2004 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 22
„Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių 34 procen‑
tų akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, šios sutarties priedų, taip pat akcininkų sutarties projektams” 3
punkte. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92E9739F47FE (5.04.2017).
60 2014 m. birželio 10 d. Konkurencijos tarybos nutarimas Nr. 2S - 3/2014 „DĖL OAO „Gazprom“ veiks‑
mų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 1S‑38 nuos‑
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kuri tokiame sektoriuje galėtų pasirodyti neįprasta savo pobūdžiu, aspektu paminėtina,
kad Konkurencijos taryba buvo nustačiusi, jog OAO Gazprom yra vykdžiusi gamtinių
dujų mainų sandorius tiekiant gamtines dujas į JAV: viešai prieinamame šaltinyje buvo
nurodyta, kad 2009 m. Gazprom Marketing & Trading Limited ir EDF Trading sudarė
dujų mainų sutartį, pagal kurią šalys sutarė apsikeisti JAV ir Jungtinėje Karalystėje esan‑
čiomis gamtinėmis dujomis61.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamoje byloje OAO Gazprom
inter alia tvirtino, kad atsakovo siūloma koncentracijos sąlygos interpretacija neatitinka
jos formuluočių ir yra akivaizdžiai plečiama, taip pat pažymėjo, kad Konkurencijos tary‑
ba posėdyje pripažino, kad koncentracijos sąlygoje įtvirtinta sąlyga, t. y. draudimas nesu‑
daryti kliūčių, iš tikrųjų yra ne sąlyga, o įpareigojimas imtis visų reikiamų priemonių ir
taip užtikrinti, kad Lietuvos vartotojai įsigytų dujas iš kitų tiekėjų; OAO Gazprom požiū‑
riu, klaidinga manyti, jog frazė „nesudaryti kliūčių“ yra sinonimas žodžių junginiui „im‑
tis visų reikiamų priemonių“, kad „Lietuvos vartotojai pirktų gamtines dujas iš kitų nei
pareiškėja gamtinių dujų tiekėjų“, koncentracijos sąlyga, Gazprom teigimu, buvo draudi‑
mas atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau jokiu būdu ne įpareigojimas imtis aktyvių veiks‑
mų konkurentų naudai; galiausiai, Koncentracijos vykdymo sąlygos abstraktumas liudija,
kad tai buvo „sąlyga“ arba „draudimas“, tačiau ne „įpareigojimas“ imtis aktyvių ir labai
konkrečių veiksmų62. Kitaip tariant, vienas pagrindinių klausimų, kurį šioje byloje iškėlė
OAO Gazprom, buvo Konkurencijos tarybos 2004 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 1S‑38 nu‑
statytos koncentracijos sąlygos aiškinimas ir įgyvendinimas.
Kadangi OAO Gazprom, argumentuodama savo poziciją šiuo klausimu rėmėsi, be
kita ko, ES teisės nuostatomis ir Komisijos praktika, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, išnagrinėjęs nacionalinės teisės nustatytą Konkurencijos tarybos diskreciją bei
ES teisės aktais reglamentuojamą koncentracijų pakeitimų mechanizmą ir įvertinęs es‑
minius su svarstomu klausimu susijusius reguliavimo skirtumus (kaip jie buvo atskleisti
anksčiau šiame straipsnyje), atmetė minėtus OAO Gazprom argumentus.
Pirma, LVAT pabrėžė, kad aplinkybė, jog pagal ES teisę koncentracijos sąlygos ir
įpareigojimų nevykdymas sukelia skirtingas teisines pasekmes, koncentracijos vertini‑
mui nacionaliniu lygiu netaikomas, nes Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099 šiuo at‑
žvilgiu teisinių pasekmių nediferencijuoja; sąlygas ir įpareigojimus apibūdinant bendrai
ir vertinant nacionaliniame kontekste, LVAT nuomone, yra svarbu tai, kad pagal tikslą
jie suvokiami kaip tam tikro elgesio formos nustatymas, kuris padėtų užtikrinti, kad dėl
koncentracijos nesusikurs dominuojanti ūkio subjekto padėtis arba ji nestiprės, ir tai pa‑
dės išvengti bet kokių konkurencijai žalingų padarinių63. Lietuvos vyriausiojo adminis‑
tracinio teismo teigimu, kiekvienu atveju yra nagrinėjamas klausimas, ar konkurencijos
gynimo priemonė ir, konkrečiau, kokios rūšies konkurencijos gynimo priemonė tinka
nustatytoms konkurencijos problemoms išspręsti64. Vertindamas koncentracijos sąly‑
gą Konkurencijos įstatymo Nr. VIII‑1099 14 straipsnio 1 dalies 2 punkto aspektu LVAT

61
62
63
64

tatoms“.
http://kt.gov.lt/lt/dokumentai/del-em-oao-gazprom-em-veiksmu-atitikties-lietuvos-respubli‑
kos-konkurencijos-tarybos‑2004-m-kovo‑18-d-nutarimo-nr‑1s‑38-nuostatoms (5.04.2017).
Ibid, 34 p.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
eA‑2330‑520/2016, 72, 77, 78, 86 punktai.
Ibid, 217 punktas.
Ibid, 218 punktas.
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darė išvadą, kad Konkurencijos taryba koncentracijos sąlygą nustatė, siekdama užkirsti
kelią neigiamoms pasekmėms, kurias gali sukelti minėta koncentracija, atsižvelgiant į AB
„Lietuvos dujos“ ir, svarbiausia, į OAO Gazprom, kuris tuo metu buvo vienintelis dujų
tiekėjas į Lietuvą, kontroliuojantis magistralinius dujotiekius (kuriais dujos gali patekti
į Lietuvą), dominuojančią padėtį. Todėl, LVAT manymu, pašalinusi galimybę dėl kon‑
centracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų elgesio susidaryti konkrečioms neigiamoms
pasekmėms, Konkurencijos taryba apribojo tų ūkio subjektų galimybę pasinaudoti savo
padėtimi, t. y. tam tikra apimtimi išvengti dominuojančios padėties sustiprėjimo. Taigi,
remdamasis tokiais argumentais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstata‑
vo, kad nustatydama tokią sąlygą Konkurencijos taryba siekė atsverti OAO Gazprom ir
kitų dominuojančią padėtį užimančių koncentracijos dalyvių galimybę daryti lemiamą
įtaką gamtinių dujų vartotojams Lietuvoje, o toks siekis savo esme laikytinas tikslu už‑
kirsti kelią dominuojančiai padėčiai stiprėti65.
Antra, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas koncentracijos sąly‑
gą laikė plačia, tačiau nurodė, kad Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099 neribojo
Konkurencijos tarybos veiksmų laisvės pasirinkti sąlygas ir įpareigojimus, kurie leis‑
tų pasiekti konkrečius tikslus (užkirsti kelią dominuojančios padėties sukūrimui ar sti‑
prinimui)66. Buvo pripažinta, kad 2004 m. kovo 18 d. nutarime Nr. 1S‑38 nustatant
Koncentracijos sąlygą, ji nebuvo atskirai apibrėžta ir atskirai nustatyti įpareigojimai.
Tačiau nagrinėjamu atveju, LVAT nuomone, tai neturi jokios teisinės reikšmės spren‑
džiant ginčą dėl nutarimo Nr. 2S‑3/2014 (kuriuo buvo pripažintas koncentracijos są‑
lygos pažeidimas) teisėtumo. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad OAO Gazprom,
nesutikdamas su nustatyta Koncentracijos sąlyga ir manydamas, kad ji neatitinka
Konkurencijos įstatymo nuostatų, ar jos nesuprasdamas, turėjo galimybę 2004 m. kovo
18 d. nutarimą Nr. 1S‑38 apskųsti, reikalauti, kad tokia koncentracijos sąlyga būtų pa‑
naikinta ir / ar Konkurencijos taryba ją paaiškintų, tačiau tai nebuvo padaryta, o ben‑
drovė pretenzijas dėl koncentracijos sąlygos neaiškumo pradėjo reikšti tik tuomet, kai
Konkurencijos taryba nustatė, jog ši sąlyga buvo pažeista67. Pažymėtina, kad koncentraci‑
ja buvo įgyvendinta galiojant šiai sąlygai, kuri nebuvo ginčyta.
Trečia, atkreipdamas dėmesį, kad pagal Konkurencijos įstatymą Nr. VIII‑1099
Konkurencijos taryba savo nuožiūra galėjo nustatyti, jos nuomone, būtinas sąlygas ir
įpareigojimus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad Konkurencijos
taryba turėjo kompetenciją pasirinkti ne tik vieną rūšį konkurencijos gynimo priemo‑
nių, nors nebuvo įpareigota kartu su įpareigojimais nustatyti ir sąlygas68. Taigi, kadangi
Konkurencijos įstatymu Nr. VIII‑1099 nebuvo atskirtos teisinės sąlygų ir įsipareigojimų
nevykdymo pasekmės, LVAT pakartojo, kad šiuo požiūriu nėra esminių skirtumų, ar
Konkurencijos tarybos nustatytas reikalavimas nesukurti kliūčių dujų tiekimo įmonėms,
turinčioms reikalingas licencijas ir sutartis su pirkėjais Lietuvoje, taip pat ir laisviesiems
vartotojams savo poreikiams sudaryti gamtinių dujų pirkimo sutartis su bet kuria dujų
gavybos ar tiekimo įmone, o taip pat kitiems ūkio subjektams, išgaunantiems gamtines
dujas, tiekti jas pirkėjams Lietuvoje, turėtų būti laikomas sąlyga ar įpareigojimu69.
65
66
67
68
69
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Ketvirta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuomone, koncentracijos
sąlyga vertintina jos nustatymo aplinkybių ir tikslų kontekste, o ne naudojant lingvistinį
atskirų frazių aiškinimo metodą, kurį pasitelkus atsietai nuo teisinio santykio konteksto,
galima padaryti su tuo teisiniu santykiu nesuderinamas išvadas70. Todėl, atsižvelgdamas
į tai, kad sąlygos tikslas buvo užkirsti kelią pareiškėjui pasinaudoti savo dominuojančia
padėtimi ir riboti Lietuvos gamtinių dujų vartotojų galimybes sudarant tam tikras kliū‑
tis, LVAT sprendė, jog OAO Gazprom nustatytas reikalavimas „nesudaryti kliūčių“ ne tik
įpareigojo susilaikyti nuo veiksmų, tačiau nustatė ir pareigą imtis visų priemonių, kurios
gali būti reikalingos Koncentracijos sąlygai įgyvendinti. Sudaryti kliūtis ūkio subjektas
gali ir nesiimdamas tam tikrų veiksmų, todėl reikalavimas „nesudaryti kliūčių“, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nuomone, reiškia ne tik prigimtinį veiksmo pasyvu‑
mą, bet bendro pobūdžio įpareigojimą elgtis taip, kad būtų įgyvendinta Konkurencijos
tarybos nustatyta koncentracijos sąlyga. Kitaip tariant, koncentracijos sąlyga nagrinėja‑
mu atveju ipso facto apėmė tiek aktyvių, tiek ir pasyvių veiksmų reikalaujančius įpareigo‑
jimus, t. y. ji įpareigojo elgtis taip, kad dėl atitinkamo elgesio Lietuvos gamtinių dujų var‑
totojams nebūtų užkirstas kelias savo poreikiams įsigyti gamtinių dujų iš kitų tiekėjų71.
Tokiais argumentais remdamasis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
sprendė, kad OAO Gazprom kiekvienu konkrečiu atveju turėjo vertinti savo elgesį atsi‑
žvelgdamas į tokio elgesio įtaką Konkurencijos tarybos nustatytai koncentracijos sąlygai.
Be kita ko, buvo atkreiptas dėmesys, kad verslininkams taikytini aukštesni atidumo ir rū‑
pestingumo standartai, nes verslininko statusas sustiprina reikalavimą būnant sandorio
šalimi domėtis aplinkybėmis, svarbiomis turtui įgyti, bei vadovautis atidumo, rūpestin‑
gumo, protingumo principais ir verslo logika. Todėl, būdamas ne fiziniu asmeniu ir ne
smulkaus verslo atstovu, o užimdamas dominuojančią padėtį rinkoje, LVAT nuomone,
OAO Gazprom turėjo reikiamų išteklių ir resursų išsiaiškinti jam taikomų teisinių įparei‑
gojimų turinį, jei konkrečiu atveju jie kėlė abejonių ar neaiškumų72.
Apibendrindamas Teismas konstatavo, kad OAO Gazprom pagal nustatytą kon‑
centracijos sąlygą ne tik turėjo susilaikyti nuo veiksmų, tačiau turėjo ir pareigą imtis visų
priemonių, reikalingų koncentracijos sąlygoje nustatytiems įpareigojimams įvykdyti, o
toks aiškinimas nėra laikytinas plečiamu ir yra suderintas su koncentracijos sąlygos nu‑
statymo aplinkybėmis ir tikslais – užtikrinti galimybę Lietuvos gamtinių dujų vartoto‑
jams savo poreikiams įsigyti gamtinių dujų iš kitų tiekėjų73.
Išvados
ES Susijungimų reglamente nustatytas reguliavimas, pagal kurį Komisija, suteik‑
dama leidimą koncentracijai, negali nustatyti jokių sąlygų ir įpareigojimų vienašališkai,
o tik remdamasi šalių pasiūlytais įsipareigojimais lemia didesnį koncentracijų pakeitimo
priemonių aiškumą. Kas, jei ne įmonė, kuri pati pasiūlė konkrečius įsipareigojimus kaip
konkurencijos gynimo priemonę, galėtų geriausiai suvokti savo pasiūlymo turinį; be to,
sąlygos ir įpareigojimai, kuriuos kompetentinga institucija nustato remdamasi tokiu pa‑
70
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siūlymu, greičiausiai adresato būtų suprantamesni kur kas aiškiau, nei tie, kuriuos insti‑
tucija nustato vienašališkai, į sąlygų ir įpareigojimų formulavimo procesą neįtraukdama
to subjekto, kuriam šie yra skirti, nors už jų pažeidimą gali būti skiriamos milžiniškos
baudos. Todėl šis reglamentas, tikėtina, sumažina ginčų dėl institucijos nustatytų prie‑
monių įgyvendinimo tikimybę. Tai ypač svarbu nestruktūrinių (ar „elgesio“) priemonių
atveju, kai nustatomos besitęsiančio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama pakeis‑
ti arba apriboti susijungiančių įmonių elgesį ateityje (kokią iš tiesų ir buvo nustačiusi
Konkurencijos taryba, leisdama koncentraciją pagal OAO Gazprom pateiktą pranešimą).
Tuo metu Konkurencijos įstatymas Nr. VIII‑1099, kuriame nenumatyta gali‑
mybė koncentracijoje dalyvaujančioms įmonėms siūlyti įsipareigojimus, kurie taptų
Konkurencijos tarybos nustatomų sąlygų arba įpareigojimų pagrindu, netgi neišskyrė šių
koncentracijos pakeitimo priemonių pagal kokius nors kriterijus, todėl sąvokos „sąlygos“
ir „įpareigojimai“ tiesiog suvokiamos kaip tam tikro elgesio formos nustatymas, kuris
padėtų užtikrinti, kad dėl koncentracijos nesusikurs dominuojanti ūkio subjekto padėtis
arba ji nestiprės, ir tai padės išvengti bet kokių konkurencijai žalingų padarinių. Kitaip
tariant, kai sprendžiamas Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo konstatuojama, kad
buvo pažeistos koncentracijos pakeitimo priemonės, teisėtumo klausimas, neturi teisinės
reikšmės, ar tokia priemonė laikoma sąlyga ar įpareigojimu.
Gazprom byla atskleidė, jog toks reglamentavimas gali lemti prielaidas įmonėms
ginčyti Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos sąlygas ir įpareigojimus, jų aiš‑
kinimą įvairiais aspektais. Kita vertus, kaip akcentavo Lietuvos vyriausiasis administra‑
cinis teismas, verslininkams taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai ir
jie turi reikiamų išteklių bei resursų išsiaiškinti nustatytų teisinių įpareigojimų turinį, jei
konkrečiu atveju šie kėlė abejonių ar neaiškumų, ir (arba) užginčyti jų teisėtumą teisme.
Tokie aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai įpareigoja įmones veikti aktyviai ir
demonstruoti maksimalų domėjimąsi teisiniais niuansais, susijusiais su jų statusu ir si‑
tuacija, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti savo elgesį, atsižvelgiant į jo galimą poveikį
Konkurencijos tarybos nustatytoms koncentracijos sąlygoms ir įpareigojimams ir, be jo‑
kios abejonės, ginčyti jas įstatymų nustatyta tvarka per tam nustatytą terminą, o ne tuo‑
met, kai jau nustatomas tų koncentracijos pakeitimo priemonių pažeidimas.
Žinoma, reikėtų pažymėti, kad 2005 m. sausio 13 d. priimtu nutarimu Nr. 1S‑4
„Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu
Nr. 45 „Dėl pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų
apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (t. y. priimtu vėliau, nei buvo nustatyta
koncentracijos sąlyga OAO Gazprom) buvo žengtas pirmasis žingsnis, įtvirtinant kon‑
centracijoje dalyvaujančių įmonių galimybę pateikti įsipareigojimus: „Konkurencijos ta‑
ryba, apvarsčiusi pažymą ir kitą koncentracijos nagrinėjimo bylos medžiagą, gali priimti
nutarimą leisti vykdyti koncentraciją vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 straips‑
nio 1 dalies 2 punktu, jeigu pranešimą apie koncentraciją pateikę asmenys yra pateikę
raštiškus įsipareigojimus, reikalingus dominuojančios padėties sukūrimui ar sustiprini‑
mui, ar reikšmingiems konkurencijos apribojimams išvengti, ir nėra gauti raštiški su‑
interesuotų šalių prieštaravimai“74. Šis nutarimas buvo iš dalies pakeistas 2015 metais,
74 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 1S‑4 „Dėl Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 45 ,,Dėl pranešimo apie kon‑
centraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo“,
12 punktas. https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.C3676D989D98&lang=lt (5.04.2017).
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detaliau nustatant įsipareigojimams taikomus bendruosius reikalavimus, taip pat detali‑
zuojant jų pateikimo Konkurencijos tarybai tvarką75, be to, įtvirtinant įpareigojimą pa‑
teikti nekonfidencialią įsipareigojimų versiją, kuri būtų skelbiama Konkurencijos tarybos
interneto svetainėje, kad trečiosios šalys galėtų susipažinti su įsipareigojimų turiniu ir
įvertinti jų įgyvendinamumą ir veiksmingumą konkurencijos problemoms išspręsti76.
Remiantis Konkurencijos tarybos praktika, galima daryti išvadą, kad įmonės, da‑
lyvaujančios koncentracijose, noriai naudojasi galimybe siūlyti įsipareigojimus: nuo šios
galimybės įtvirtinimo 2005 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 1S‑4 buvo priimti 10 nutarimų,
leidžiančių vykdyti koncentracijas pagal Konkurencijos tarybos nustatytas sąlygas ir įpa‑
reigojimus, iš kurių 7 koncentracijos šalys buvo pasiūlę įsipareigojimus77. Tai neabejotinai
iliustruoja koncentracijų reguliavimo pažangą Lietuvoje.
Nepaisant to, reikia pabrėžti, kad šiame straipsnyje aptariamų aspektų reglamenta‑
vimas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nepasikeitė nuo 1999 metų, todėl ir
iki šiandien įsipareigojimų pateikimo, sąlygų ir įpareigojimų nustatymo klausimus savo
nutarimais reguliuoja pati Konkurencijos taryba. Pagal tokį reguliavimą koncentracijo‑
je dalyvaujančios įmonės gali pasiūlyti konkurencijos problemoms išspręsti pakanka‑
mus įsipareigojimus, kurie vis dėlto panašu, kad nėra niekaip siejami su Konkurencijos
tarybos diskrecijos ribojimu vienašališkai nustatyti koncentracijos sąlygas ir įpareigoji‑
mus. Todėl lieka konstatuoti, kad Konkurencijos tarybos diskrecija nagrinėjamu aspektu
nepasikeitė ir koncentracijos sąlygos bei įpareigojimai gali būti formuluojami taip, kaip
ši institucija mano esant tinkamu, visiškai atsietai nuo įmonių pasiūlytų konkurencijos
gynimo priemonių. Taigi, bent jau prielaidų įmonėms ginčyti koncentracijos pakeitimo
priemonių aiškumą ir interpretavimą teisme aspektu, turėtų būti įvertinta Gazprom bylo‑
je susiklosčiusi teisinė situacija.

75 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 1s‑82/2015 „Dėl pra‑
nešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“ 48‑50 punktai, https://ww‑
w.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4004ca040f411e58568ed613eb39a73 (5.04.2017).
76 Ibid, 51 punktas.
77 Konkrečiai, 2005 m. spalio 27 d. Konkurencijos tarybos nutarimas Nr. 1S‑121, http://kt.gov.lt/lt/
dokumentai/del-leidimo-em-rautakirja-oy-em-vykdyti-koncentracija-isigyjant‑100-proc-uab-lie‑
tuvos-spaudos-vilniaus-agentura-akciju; 2007 m. gruodžio 29 d. Konkurencijos tarybos nutarimas
Nr. 1S‑190, http://kt.gov.lt/lt/dokumentai/del-leidimo-vykdyti-koncentracija-em-rautakirja-oy-em-isi‑
gyjant‑100-proc-uab-impress-teva-akciju; 2008 m. rugsėjo 18 d. Konkurencijos tarybos nutarimas
Nr. 1S‑118, http://kt.gov.lt/lt/dokumentai/del-leidimo-maxima-lt-uab-vykdyti-koncentracija-issinuo‑
mojant-komercines-paskirties-patalpas-esancias-adresu-naikupes-g‑18-klaipedoje-sporto-g‑16-mari‑
jampoleje-savanoriu-pr‑375-kaune-pramones-pr‑16-kaune-gedvydziu-g‑17-vilniuje-vytauto-g‑98-se‑
nojo-turgaus; 2011 m. spalio 7 d. Konkurencijos tarybos nutarimas Nr. 1S‑208, http://kt.gov.lt/lt/
dokumentai/del-leidimo-uab-gintarine-vaistine-vykdyti-koncentracija-isigyjant‑100-proc-uab-saulegra‑
zu-vaistine-akciju-ir‑100-proc-uab-thymus-vaistine-akciju; 2014 m. spalio 9 d. Konkurencijos tarybos
nutarimas Nr. 1S‑160/2014 http://kt.gov.lt/lt/dokumentai/del-leidimo-vykdyti-koncentracija-em-po‑
wszechny-zakuad-ubezpieczen-spouka-akcyjna-em-isigyjant-iki‑100-proc-akcines-bendroves-lietu‑
vos-draudimas-akciju; 2014 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1S‑190/2014 http://kt.gov.lt/uploads/docs/
docs/13701_imp_50488944ddd8e1c0e8474992ac2ec8e5.pdf, 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 1S97 (2016) http://kt.gov.lt/uploads/docs/docs/2674_8a6d5756e013fdba42375c792f65f752.pdf.
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Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo vyriausiasis specialistas

Teismų sistema šiuolaikinėse teisinėse sistemose nėra monolitinė struktūra, bet
panašiai kaip ir teisėkūros institucijų atveju, ji grindžiama sprendimų priėmimo multi‑
centrizmu, t. y. jurisdikcijų, kurios dažnai veikia toje pačioje teisinėje srityje, daugetu.
Lenkijos teisingumo sistema savo struktūra taip pat nėra homogeniška, o yra grindžiama
tam tikru „galutinio žodžio“ principu. Tokioje sistemoje „galutinio žodžio“ galią turin‑
čios įstaigos yra tos, kurios užima aukščiausią padėtį sistemoje. Konstitucinis Tribunolas,
Aukščiausiasis Teismas ir Vyriausiasis administracinis teismas yra pagrindiniai šios
struktūros veikėjai, turintys didžiulę įtaką teisinių sąvokų ir institutų plėtojimosi proce‑
sui – taikant „kietus metodus“ (pvz., Konstitucinio Tribunolo išaiškinimai) ir „minkštus
metodus“ (pvz., per teisminę praktiką), kurie turi įtakos teismams.
Galime išskirti dvi Konstitucinio Tribunolo, Aukščiausiojo Teismo ir Vyriausiojo
administracinio teismo, taip pat jiems pavaldžių teismų struktūrų, veikimo dimensijas –
horizontaliąją ir vertikaliąją. Pirmoji susijusi su šių aukščiausiųjų teismų bendradarbiavi‑
mu vykdant trečiąją valdžią Lenkijoje, t. y. įgyvendinant Lenkijos Konstitucijos 10 straipsnį.
Šiame lygmenyje teismai, kaip ir kitos institucijos, t. y. parlamentas ir vykdomoji valdžia
(vyriausybė ir jos organai), yra valdžios padalijimo proceso Lenkijoje dalyviai. Tačiau teis‑
mų „dalijimasis“ vykdant tą trečiąją valdžią yra kitokio pobūdžio – jis įgauna nuomonių
ar nutarimų, kuriuose argumentai pateikiami plačiai suprantamu teisiniu diskursu, formą.
Ypatingą vaidmenį čia vaidina ir Nacionalinė Lenkijos Teismų Taryba, tiesiogiai atstovau‑
janti teisėjams kituose valstybės valdžios organuose. Antrasis aspektas yra teismo sprendi‑
mai, kuriuose piliečių teisių laikymąsi užtikrina teismų nepriklausomumas. Iš šios perspek‑
tyvos teismų sistemos vienodumas atrodo ypatingai svarbus, tačiau jį nėra lengva pasiekti,
kai teismai sistemoje yra instituciškai suskirstyti į atskiras šakas. Tam reikalingas ženklus
dialogas, ypač tarp pirmiau minėtų aukščiausiųjų teismų.
Paprastai teisėjų susirinkimuose mes daugiausia dėmesio skyrėme antrajai valdžios
institucijų bendradarbiavimo dimensijai, t. y. teismų sistemos apimtyje. Tačiau paskuti‑
niai dveji metai mūsų modernioje istorijoje pasirodė esą ypatingi, nes tapome precedento
1
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sių gynėjai“, skirtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 15-os metų veiklai paminėti. Pranešimą
iš anglų kalbos vertė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos departamento vyres‑
nioji patarėja Justina Nasutavičienė.
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neturinčios konstitucinės krizės dėl valdžių padalijimo Lenkijoje liudininkais. Tai atspin‑
di įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios santykių su teismine valdžia sutriki‑
mą. Šiuo aspektu Konstitucinio Tribunolo, Aukščiausiojo Teismo ir Vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo veiksmai tapo labai svarbūs. Susiklosčiusioje situacijoje, susijusioje
su Konstituciniu Tribunolu, buvo siekiama šalyje išlaikyti tinkamą konstitucinį valdžių
padalijimą. Verta pastebėti, kad gindamiesi nuo politinio įpainiojimo Aukščiausiasis teis‑
mas, Vyriausiasis administracinis teismas ir kiti teismai, grįsdami savo poziciją dėl mi‑
nėto ginčo, nurodė teisinius motyvus. Tai turėtų būti laikoma Lenkijos teisinės kultūros
brandos ir nepriklausomybės įrodymais.
Šiame kontekste turime pabrėžti, kad Lenkijos teisinė sistema numato dvi konsti‑
tucinės peržiūros formas. Pagrindinė priklauso Konstituciniam Tribunolui, turinčiam įga‑
liojimus nukrypti nuo teisės akto, kuris, atsižvelgiant į Konstitucijos nuostatas, sprendime
laikomas neteisėtu. Kitaip tariant, Konstitucinio Tribunolo sprendimai turi įtakos visai tei‑
sinei sistemai. Antrąją, konstitucinės kontrolės subsidiarią formą įgyvendina visi kiti teis‑
mai, įgalioti tiesiogiai taikyti Konstituciją, o tai tam tikromis aplinkybėmis gali lemti atsi‑
sakymą taikyti antikonstitucinę teisinę taisyklę. Šis veiksmas galioja tik konkrečiai bylai ir
nepašalina ginčijamos teisės normos iš teisinės sistemos. Vis dėlto apskritai Lenkijos teisinė
sistema atspindi Kelseno „Konstitucijos sergėtojos“ viziją, kurioje Konstitucinis Tribunolas
yra pagrindinė už konstitucinę peržiūrą atsakinga institucija. Be to, jokios kitos instituci‑
jos nekontroliuoja Konstitucinio Tribunolo, net kai kyla abejonių dėl procedūrinių ar ma‑
terialinių jo sprendimų aspektų. Yra tik vienas būdas pakeisti Konstitucinio Tribunolo
statusą, būtent –pakeisti Konstituciją. Šią išskirtinę Konstitucinio Tribunolo kompetenci‑
ją pabrėžė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininkas prof. Koen Lenaerts per
diskusijas, vykusias 2008 m. birželio mėn. Lenkijos Aukščiausiajame Teisme, dalyvaujant
Konstitucinio Tribunolo, Aukščiausiojo Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo pir‑
mininkams. Šis pareiškimas buvo labai reikšmingas, atsižvelgiant į tai, kad taikydami ES
teisę Lenkijos teismai privalo bendradarbiauti su Europos Teisingumo Teismu.
Neatsižvelgiant į su Lenkijos Konstituciniu Tribunolu susijusį ginčą, reikėtų at‑
kreipti dėmesį į teismų dialogo svarbą, ypač Aukščiausiojo Teismo ir Vyriausiojo admi‑
nistracinio teismo sprendimų kontekste. Tokiomis aplinkybėmis atsiskleidžia sudėtingas
bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų (su šios sistemos viršūnėje esančiais
atskirais aukščiausiaisiais teismais) santykių pobūdis. Pažvelkime į šį klausimą atidžiau.
Reikėtų prisiminti, kad 2004 m. Lenkijos teisinėje sistemoje užbaigta teismų re‑
forma, kurios metu buvo sukurta nepriklausoma administracinės jurisdikcijos sritis su
Vyriausiuoju administraciniu teismu, iš esmės veikiančiu kaip kasacinis teismas ir turin‑
čiu tokią pačią poziciją sistemoje, kaip ir Aukščiausiasis Teismas (kuris yra aukščiausia
bendrosios kompetencijos ir karinių teismų instancija). Tai nereiškia šios kategorijos teis‑
mų visiško atskyrimo; jungtys tarp jų gali būti matomos sisteminiame lygmenyje, t. y. pa‑
našiose jų priežiūros funkcijose, taip pat jų kompetencijos srityje. Kalbant apie institucinį
aspektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad paprastai jų teisminę galią (ypač aiškinimo lais‑
vę) riboja aukščiausiųjų teismų jurisprudencija, taip pat – turint omenyje, pavyzdžiui, va‑
dinamuosius aiškinimo sprendimus – Konstitucinio Tribunolo sprendimai. Todėl kalbant
R. Dworkin žodžiais, galima sakyti, kad teisminės institucijos tam tikru mastu yra kaip
„teisės imperijos sostinės“. Šitai turėtų būti pabrėžta, pavyzdžiui, kontekste problemų,
susijusių su aukščiausiųjų teismų harmonizuotinos praktikos kai kuriais sutampančiais
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klausimais, kurie nagrinėjami jų jurisprudencijoje (pvz., trečiųjų asmenų atsakomybės
už įsiskolinimus, susijusius su iš valstybės gautinomis sumomis, ar vadinamųjų azartinių
lošimų klausimų). Kita vertus, kompetencijos sritis apima eilę su bendrųjų ir adminis‑
tracinių teismų jurisdikcija susijusių problemų. Šie skirtumai yra tik paminėti Lenkijos
Konstitucijoje, kuri nustato bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijos prezumpciją
(177 straipsnis kartu su 184 straipsniu).
Akivaizdu, kad lygiagretus kelių aukščiausiųjų teismų, esančių vienodoje pozici‑
joje, funkcionavimas turi turėti įtakos teisinei sistemai, nes neturėtų kilti abejonių, kad
teisė yra iš teisės aktų teksto išvestinė sui generis priemonė ir teisminė jos interpretacija.
Sprendimų priėmimo teisingumo sistemoje įvairovė tokiomis sąlygomis sukuria inter‑
pretacijos pliuralizmo ir jos integracijos problemą. Kitaip tariant, atskiros teismų siste‑
mos šakos su nepriklausomais aukščiausiaisiais teismais kelia klausimų dėl bendro vidi‑
nio požiūrio, ypač dėl pagrindinių aiškinamųjų klausimų.
Konkretų Aukščiausiojo Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo dalyvavimo
ir tam tikros konkurencijos pavyzdį, kalbant išskirtinio Lenkijos teisės filosofo Czesław
Znamierowski žodžiais, kuriant tam tikrą „teisinį susitarimą“, galima rasti administraci‑
nių teismų praktikoje dėl galimybės susipažinti su viešąja informacija. Šis klausimas yra
ypač įdomus, nes tokiais atvejais Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, kurio veikla ar ne‑
veikimas gali būti skundo administraciniam teismui objektu, taip pat gali būti proceso
šalimi. Tokia situacija yra ypatinga, nes institucija, kuri yra viena iš demokratinės visuo‑
menės ramsčių, sukurta ginti pagrindines teises, tam tikra prasme (netiesiogiai per savo
pirmininką) tampa skundo, paremto tariamu vienos iš šių teisių pažeidimu, adresatu ir
tuo pat metu yra kaltinamoji šalis plačiąja šios sąvokos prasme.
Priežastis dėl nurodyto pavyzdžio neturėtų būti laikoma marginaline, taip pat jos tei‑
sinis pobūdis, nes teisė į viešąją informaciją yra įtvirtinta 1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK). Tiksliau tariant, ši teisė buvo,
kaip sakoma, „atrasta“ (išaiškinta) arba paskelbta Europos Žmogaus Teisių Teismo prakti‑
koje, kaip neatsiejama Konvencijos 10 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos teisės į žodžio laisvę
dalis. Pagal šią nuostatą „kiekvienas turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus. Tai
teisė laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas, valdžios parei‑
gūnų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų“. EŽTT dažnai nagrinėjo minėtas nuos‑
tatas, tačiau tik neseniai nusprendė, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 10 straipsnis gali būti teisiniu pagrindu prašymui susipažinti su viešąja infor‑
macija. Būtent 2013 m. lapkričio 28 d. sprendime Österreichische Vereinigung zur Erhaltung,
Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen
Grundbesitzes prieš Austriją (pareiškimo Nr. 39534/07) Europos Žmogaus Teisių Teismas
aiškiai pasakė, kad visuomenė turi teisę gauti visuotinės svarbos informaciją ir todėl pripa‑
žino, kad Konvencija taip pat saugo teisę susipažinti su viešąja informacija.
Teisė į informaciją taip pat turi norminį pagrindą Europos Sąjungos teisinėje siste‑
moje. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 1 dalis yra labai panaši
į EŽTK 10 straipsnio 1 dalies turinį.
Galiausiai nacionalinėje teisinėje sistemoje vieša informacija yra saugoma pagal
Lenkijos Konstitucijos 61 straipsnį, kuris garantuoja, kad piliečiai turi teisę gauti infor‑
maciją apie valdžios institucijų veiklą ir viešąsias funkcijas vykdančių asmenų veiklą.
Panašiai į situaciją su minėtais tarptautiniais teisės aktais, papildytais EŽTT ir ESTT
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sprendimais, teisės į viešąją informaciją iškėlimas į konstitucinį lygmenį lėmė tai, kai
šios teisės mastą daugiausia apibrėžia Konstitucinio Tribunolo praktika. Konstitucinis
Tribunolas ne kartą priminė, kad teisė į informaciją demokratinėje teisinėje valstybėje
egzistuoja siekiant užtikrinti, kad valdžios institucijos visomis savo formomis ir aspek‑
tais atitiktų skaidrumo sąlygas (žr., pvz., bylą Nr. K 8/15). Be to, Konstitucinio Tribunolo
teigimu, nors teisė į viešąją informaciją yra konstitucinio pobūdžio, aktai, kuriais apibrė‑
žiamas šis terminas, turėtų būti aiškinami taip, kad būtų užtikrinta, jog piliečiai ir kiti
subjektai šiuo atžvilgiu turi plačius įgaliojimus, o išimtys turėtų būti aiškinamos griežtai.
Todėl teisėkūros lygmeniu Lenkijos teisės sistemoje klausimas dėl galimybės susipa‑
žinti su viešąja informacija yra reglamentuojamas 2001 m. rugsėjo 6 d. Teisės gauti viešąją
informaciją įstatymu. Pagal šio įstatymo 1.2 straipsnį visa informacija apie viešuosius klau‑
simus yra vieša informacija ir ji pateikiama bei pakartotinai naudojama laikantis tame įsta‑
tyme nustatytų principų ir tvarkos. Be to, šio įstatymo nuostatos suteikia visiems asmenims
teisę susipažinti su viešąja informacija (iki 2.1 straipsnio), įpareigoja viešąsias institucijas ir
kitas viešąsias funkcijas vykdančias įstaigas viešai atskleisti tokią informaciją (4.1 straips‑
nis), apibūdina informacijos atskleidimo mechanizmą ir būdą, taip pat nustato taikomus
apribojimus, ypač dėl slapta laikomos informacijos (5 straipsnio 1 dalis), bei informacijos,
kuri saugoma teisės į privatumą arba verslo paslapties kategorijų (5.2 straipsnis).
Administracinių teismų praktikoje šiuo požiūriu teigiama, kad nors teisės į infor‑
maciją principas turi konstitucinio principo statusą, be to, jam buvo suteiktas tarptautinis
apsaugos standartas, informacijos atskleidimo mechanizmą nustatantys aktai turėtų būti
aiškinami pagal Konstitucinio Tribunolo, EŽTT ir ESTT praktiką. Administraciniai teis‑
mai palaiko plačią sąvokų „viešoji informacija“ ir „viešoji nuomonė“ interpretaciją ir pa‑
našiai kaip Konstitucinis Tribunolas daro prielaidą, kad visa informacija, kurią parengia
plačiąja prasme valdžios institucijos arba viešąsias funkcijas atliekantys asmenys, taip pat
kiti subjektai, vykdantys viešąją valdžią, turėtų būti laikomi vieša informacija. Be to, ne
viešųjų subjektų parengta, tačiau su jais susijusi informacija taip pat turi būti laikomi vie‑
ša informacija. Vyriausiasis administracinis teismas pripažįsta, kad kriterijus, pagal kurį
nustatoma, ar su konkrečiais dokumentais galima susipažinti pagal Teisės gauti viešąją
informaciją įstatymo nuostatas, nėra jo autorius, bet tai, ar šie dokumentai naudojami
viešųjų pareigų atlikimui ir ar jie buvo parengti viešojo administravimo institucijų pra‑
šymu viešųjų pareigų vykdymo tikslu (byla Nr. I OSK 1025/14)2. Todėl terminas „viešo‑
ji informacija“ apima ir tokius privačius dokumentus kaip finansavimo paraiškos (byla
Nr. I OSK 752/14), viešojo sektoriaus pareigas atliekančių arba savivaldybių nuosavybę
valdančių bendrovių sudarytos nuomos sutartys (byla Nr. I OSK 1603/14), kitų civilinių
susitarimų turinys (bylos Nr. I OSK 650/14 ir Nr. I OSK 634/15), taip pat duomenys apie
Paminklų registre įrašytus paminklus (byla Nr. I OSK 958/14).
Atsižvelgdami į tai, sutelkime dėmesį į mus dominančią temą – administracinių
teismų jurisprudencijoje nagrinėjamą Aukščiausiojo Teismo praktiką. Administraciniai
teismai yra priėmę nemenkai procesinių sprendimų dėl įvairios Aukščiausiojo Teismo tu‑
rimos informacijos.
Apskritai Vyriausiasis administracinis teismas sutiko, kad Aukščiausiojo Teismo su‑
darytos civilinės teisės sutartys yra viešoji informacija (byla Nr. I OS 1741/13). Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad susitarimai dėl Aukščiausiojo Teismo
2

Visi Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai prieinami interneto svetainėje http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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sprendimų publikavimo ir informacija apie šiam tikslui pasirinktą būdą, kiekius ir išlei‑
džiamas sumas yra viešoji informacija pagal Prieigos prie viešosios informacijos įstatymo
1.1 straipsnį (žr. bylas Nr. I OSK 2093/14 ir I OSK 2781/14). Taip pat susitarimas su pro‑
fesionaliu advokatu dėl Aukščiausiojo Teismo pirmininko atstovavimo Konstituciniame
Tribunole vykstančiame procese bei sąskaitos faktūros už atstovavimą yra viešoji informa‑
cija ir turi būti atskleista pagal Teisės gauti viešąją informaciją įstatymo nuostatas (byla Nr. I
OSK 2916/15). Be to, byloje Nr. I OSK 2872/12 dėl Aukščiausiojo Teismo pirmininko parei‑
gos atskleisti, pavyzdžiui, Aukščiausiojo Teismo teisėjų gimimo datas, Vyriausiasis adminis‑
tracinis teismas pabrėžė, kad ši tendencija kyla iš Europos teismų praktikos ir teisės normų,
kad būtų garantuota kaip įmanoma platesnė prieiga prie viešosios informacijos.
Reikia pažymėti, kad iš pradžių Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, pirmiau minė‑
tais atvejais veikdamas kaip viešąją informaciją įpareigotos atskleisti institucijos vadovas,
nesutiko su Vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu dėl teisės į viešąją informaciją
apimties ir turinio. Be kitų dalykų buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad kalbant apie galimy‑
bę susipažinti su viešąja informacija, administracinių teismų jurisprudencija yra pernelyg
liberali, kai atsižvelgiama tik į asmenų interesus ir jų teisę į informaciją, o tai kelia pavo‑
jų viešojo administravimo institucijoms, vykdomosios valdžios institucijoms ir platesne
prasme – valstybei. Asmenų apsauga ir jų interesų tikslų įgyvendinimas turi ribas: viena
iš tokių ribų, be abejonės, yra būtinybė užtikrinti valstybės saugumą. Todėl Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas bandė pakeisti Aukščiausiojo administracinio teismo poziciją, pateik‑
damas prašymą Konstituciniam Tribunolui. Tačiau neseniai jis buvo atsiimtas, o tai lėmė
Konstitucinio Tribunolo nagrinėjamos bylos nutraukimą (byla Nr. K 58/13). Grįsdamas tokį
sprendimą Aukščiausiojo Teismo pirmininkas teigė, kad šis klausimas buvo tinkamai paaiš‑
kintas Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, kurioje pripažįstama, jog vie‑
šąsias funkcijas vykdančių asmenų privatus gyvenimas ir toliau ginamas pagal Konvencijoje
įtvirtintas garantijas (ypač 8 straipsnį), tačiau tokia apsauga gali tapti ribota dėl informacijos,
susijusios su įvykdyta funkcija. Taigi pagaliau Aukščiausiasis Teismas sutiko su Vyriausiojo
administracinio teismo ir kitų administracinių teismų pateiktais motyvais.
Iš pirmiau minėtų pavyzdžių matyti, kad šiuo metu visi svarbiausi Lenkijos teismų
atstovai dalyvauja diskusijose, siekdami susitarti dėl teisės į informaciją turinio ir ribų.
Šios diskusijos institucinis pagrindas yra Konstitucinio Tribunolo, Aukščiausiojo Teismo,
Vyriausiojo administracinio teismo, taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir
Europos Žmogaus Teisių Teismo kompetencijos skirtumai.
Kalbant apie teisminių institucijų pliuralizmą, ypač svarbu būti atviram dialogui ir
kitiems argumentams. Tikimasi, kad institucinis teismų sistemos suskirstymas į bendrosios
kompetencijos, karinius ir administracinius teismus, taip pat Konstitucinį Tribunolą nesu‑
kels tam tikrų teisminių šakų izoliuotumo. Trumpai tariant, kad šie teismai atsižvelgs vieni į
kitus, norėdami pasiekti bendrą poziciją, ypač dėl pačių svarbiausių klausimų.
Toks poreikis tampa dar svarbesnis, atsižvelgiant į tai, kad teisė į viešąją informaciją
faktiškai yra tipiškas tarpvalstybinės subjektyvios teisės pavyzdys. Tai yra viena iš Europos
bendruomenės vertybių išraiška, tam tikro pobūdžio multikonstitucionalizmas, kuris yra
skiriamasis šiuolaikinės Europos bruožas, susijęs su pagrindine prielaida, kad egzistuoja tam
tikras bendras iš Romos imperijos laikų kilusios teisinės kultūros minimumas. Štai kodėl tei‑
sė į viešąją informaciją tuo pačiu metu yra saugoma pagal konstitucinius, taip pat Europos
Sąjungos bei EŽTK nustatytus standartus (Konstitucijos 8 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnis).
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Atsižvelgiant į tai, būtina išlaikyti tam tikrą minimalų, tarptautinių įsipareigoji‑
mų lemiamą, minėtų teisių apsaugos įgyvendinimo laipsnį. Todėl administracinės tei‑
sės, įskaitant Prieigos prie viešosios informacijos įstatymo aiškinimas neturėtų būti
grindžiamas teisiniais standartais, kurie skiriasi nuo EŽTT sprendimuose nustatyto
Konvencijos aiškinimo ar nuo ESTT aiškinamos ES pagrindinių teisių chartijos, taip pat
nuo Konstitucinio Tribunolo pateikto Konstitucijos 61 straipsnio aiškinimo. Dėl akivaiz‑
džių priežasčių aš negaliu pasiūlyti jokių lemiamų išvadų, tačiau norėčiau pabrėžti tai,
kad savo praktikoje administraciniai teismai remiasi tiek tarptautiniais, tiek ir Lenkijos
Konstitucijos nustatytais standartais (žr., pvz., bylas Nr. I OSK 3042/14 ir I OSK 1530/14).
Nepaisant to, reikėtų turėti omenyje, kad ši užduotis nėra lengva. Literatūroje at‑
kreipiamas dėmesys į tai, kad toks daugialypis asmens teisių pobūdis gali sukelti aiškini‑
mo sunkumų. Viena vertus, po Lisabonos sutarties problemiškas tapo Konvencijos ir ES
pagrindinių teisių chartijos santykis, ypač atsižvelgiant į teismus (EŽTT ir ESTT), kurie
savo jurisprudencijoje laikosi šių teisės aktų nuostatų. Kita vertus, gali atsirasti situaci‑
ja, kai bus galima kalbėti apie pagrindinių teisių apsaugos standartų konkurencingumą,
kurį lems minėti tarptautinės teisės instrumentai ir Konstitucinio Tribunolo praktikoje
papildomai nustatytas nacionalinis konstitucinis reglamentavimas. Šios problemos buvo
nagrinėjamos teismų jurisprudencijoje (žr., pvz., ESTT 2013 m. vasario 26 d. sprendimą
byloje Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105).
Šiame kontekste taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jurisprudencijoje vyks‑
ta aktyvios diskusijos dėl to, kuris subjektas (įstatymų leidėjas, konstitucinis teismas,
bendrosios kompetencijos ar galbūt administracinis teismas) ir kokiais metodais turėtų
užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų įtrauktos į visas teisės šakas. Pareiškimai dėl šių
teisių horizontalaus poveikio tampa vis dažnesni, o veikla, kuria siekiama užtikrinti kuo
platesnį jų poveikį, turėtų būti laikoma tinkamu argumentu teisminio aktyvumo naudai.
Šiuo požiūriu šiuolaikinėje teisinėje sistemoje nėra vietos teismams, kurie būtų Šarlio
Monteskjė žodžiais sakant, tik „įstatymo burna“. Tačiau tai turi savo kainą: potencialų
konfliktą valdžių padalijimo kontekste, ir potencialų konfliktą teisminėje sistemoje naci‑
onaliniu (lenkų) ir viršvalstybiniu (europiniu) lygmenimis.
Šio ginčo dėl valdžių padalijimo modelio šiuolaikinėje valstybėje pagrindas yra aki‑
vaizdžiai politinis, tačiau nepaisant to, neturėtume atsisakyti pastangų kurti stiprią teismų
sistemą. Pažymėtina, kad teisės aiškinimas yra svarbiausia pagrindinių teisių, kurias numa‑
to Konstitucija ir tarptautinės teisės nuostatos, turinio suderinimo priemonė. Tokiomis są‑
lygomis neįmanoma užtikrinti veikiančios teisinės sistemos, atsižvelgiant į jos taikymo sritį,
sudėtingumą ir abstraktumą, be teisėjų, kurie žmonėms pateikia jos tinkamą supratimą ir
taikymą. Iš šios perspektyvos teismų aktyvumas atrodo neišvengiamas. Tai taip pat reiškia,
kad turime siekti subrendusios demokratijos formos, kurioje būtų rengiami įvairūs atitin‑
kamų valdžios institucijų dialogai. Kaip matome, tai susiję ne tik su įstatymų leidžiamo‑
sios, vykdomosios ir teisminės valdžios santykiais, bet ir su teismų sistemos padėtimi, kuri
paremta keleto „galutinio žodžio“ institucijų (aukščiausiųjų teismų) principu. Nacionaliniai
administraciniai teismai, taip pat ir Vyriausiasis administracinis teismas, šiuo atžvilgiu turi
galimybę rasti tokioje teisinėje aplinkoje savo vietą, suderinamą su europine piliečių teisių
samprata, bet taip pat atsižvelgiant į Lenkijos nacionalines teisines tradicijas ir jų, kaip teisi‑
nės valstybės idėjos garantų, pagrindinį vaidmenį.
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Įžanga
Ši apžvalga pristato Europos Žmogaus Teisių Teismo požiūrį, kaip pagal Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Europos žmogaus teisių
konvencija, Konvencija) 3 straipsnį prieglobsčio prašytojai ir kompetentingos valstybės
institucijos turėtų dalintis įrodinėjimo pareiga bylose dėl išsiuntimo1.

I. Pirminė įrodinėjimo pareiga, tenkanti pareiškėjui
1. Pagal nusistovėjusią Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, pareiškėjui ten‑
ka pareiga pateikti įrodymus, galinčius pagrįsti, jog yra rimtų priežasčių manyti, kad
jam kils rimta kankinimų grėsmė, nesuderinama su Europos žmogaus teisių konvenci‑
jos 3 straipsniu, jeigu ginčijama priemonė bus įgyvendinta (žr. Europos Žmogaus Teisių
Teismo didžiosios kolegijos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo byloje Saadi prieš Italiją,
pareiškimo Nr. 37201/06, 129 p.; 2005 m. liepos 26 d. sprendimo byloje N. prieš Suomiją,
pareiškimo Nr. 38885/02, 167 p.; 2008 m. liepos 17 d. sprendimo byloje NA. prieš
Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 25904/07, 111 p.; 2015 m. sausio 15 d. sprendimo by‑
loje A. A. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 18039/11, 53 p.; 2015 m. liepos 9 d. sprendimo
byloje R. K. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 61264/11, 59 p.). Pareiškėjui tenkantis įrodi‑
nėjimo pareigos įvykdymo standartas išlieka toks pats, nepaisant tariamos aukos elgesio,
kad ir koks jis gali būti nepageidaujamas ar pavojingas2.
2. Kai pareiškėjui nepavyksta įvykdyti pirminės įrodinėjimo pareigos, Europos
Žmogaus Teisių Teismas gali atmesti pareiškėjo skundą. Jeigu pareiškėjui pavyksta šią pa‑
reigą įgyvendinti, įrodinėjimo pareiga perkeliama kompetentingoms valstybės instituci‑
joms, kurios tuomet privalo „išsklaidyti bet kokias abejones“ dėl ginčo aplinkybių (žr. mi‑
nėto Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos sprendimo byloje Saadi prieš
Italiją 29 p.; minėto sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 111 p.; 2010 m. kovo
9 d. sprendimo byloje R. C. prieš Švediją, pareiškimo Nr. 41827/07, 50 p.). Tokiu atveju
1

2
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Apžvalga nėra susijusi su Europos Žmogaus Teisių Teismo ir nacionalinių institucijų atliekamu individu‑
alių bylos aplinkybių vertinimu. Atsižvelgiant į subsidiarią Europos žmogaus teisių konvencijos sistemos
funkciją, Europos Žmogaus Teisių Teismas laikosi atsargaus požiūrio, pateikdamas savo vertinimą dėl
faktų, kuriuos įvertinti yra tiesioginė nacionalinių institucijų pareiga. Europos Žmogaus Teisių Teismas
ne kartą yra pažymėjęs, kad reikalingos labai įtikinamos priežastys, kad atsirastų pagrindas nukrypti nuo
nacionalinių teismų pateiktų faktų įvertinimo (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1993 m. rugsėjo 22 d.
sprendimo byloje Klass prieš Vokietiją, pareiškimo Nr. 15473/89, 30 p.; 2013 m. balandžio 9 d. sprendimo
byloje H. ir B. prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimų Nr. 70073/10 ir 44539/11, 111 p.; 2013 m. rugsėjo 19 d.
sprendimo byloje R. J. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 10466/11, 33 p.; 2015 m. sausio 15 d. sprendimo
byloje A. A. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 18039/11, 53 p.; 2015 m. liepos 9 d. sprendimo byloje R. K.
prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 61264/11, 59 p.).
Saadi prieš Italiją byloje (140 p.) Europos Žmogaus Teisių Teismo didžioji kolegija atmetė Jungtinės
Karalystės Vyriausybės argumentus, tvirtinančius, kad atvejais, kai pareiškėjas kelia grėsmę nacionali‑
niam saugumui, turi būti pateikti labiau įtikinantys įrodymai, pagrindžiantys nežmoniško elgesio grės‑
mę. Europos Žmogaus Teisių Teismo vertinimu, toks požiūris nėra suderinamas su Europos žmogaus
teisių konvencijos 3 straipsnio garantuojama absoliutaus pobūdžio apsauga (taip pat žr. 2012 m. birželio
12 d. sprendimo byloje Bajsultanov prieš Austriją, pareiškimo Nr. 54131/10, 71 p.).
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Europos Žmogaus Teisių Teismas turi įsitikinti, kad kompetentingų valstybės instituci‑
jų atliktas vertinimas yra tinkamas ir pakankamai pagrįstas nacionaline medžiaga ir kita
informacija, kylančia iš patikimų ir objektyvių šaltinių (2007 m. sausio 11 d. sprendimo
byloje Salah Sheekh prieš Nyderlandus, pareiškimo Nr. 1948/04, 136 p.; 2007 m. birželio
7 d. sprendimo byloje Garabayev prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 38411/02, 74 p.). Prireikus,
Europos Žmogaus Teisių Teismas gali toliau vertinti sprendžiamo atvejo aplinkybes, at‑
sižvelgdamas į medžiagą, gautą proprio motu (1991 m. kovo 20 d. sprendimo byloje Cruz
Varas ir kiti prieš Švediją, pareiškimo Nr. 15576/89, 75 p.; 1997 m. balandžio 29 d. spren‑
dimo byloje H. L. R. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 24573/94, 37 p.; minėto Europos
Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos sprendimo byloje Saadi prieš Italiją 128 p.;
minėto sprendimo Salah Sheekh prieš Nyderlandus 136 p.), arba medžiagą, pateiktą pa‑
reiškėjo, priėmus galutinį sprendimą nacionaliniu lygmeniu (2001 m. kovo 6 d. sprendi‑
mo byloje Hilal prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 45276/99, 62 p.).
3. Minėtoje Hilal prieš Jungtinę Karalystę byloje Vyriausybė nesugebėjo įgyvendin‑
ti jai tenkančios įrodinėjimo pareigos. Išreiškusi abejones dėl medicininės pažymos au‑
tentiškumo, Vyriausybė nepateikė jokių įrodymų, kad pagrįstų šias abejones ar pateiktų
prieštaravimą pareiškėjo tvirtinimams. Vyriausybė taip pat nesudarė galimybės patikrinti
pateiktą pažymą ir būdą, kuriuo pareiškėjas ją gavo, nepriklausomo specialisto atlieka‑
mos procedūros metu (žr. minėto sprendimo byloje Hilal prieš Jungtinę Karalystę 63 p.).
Teismas, papildomai nustatęs, kad pareiškėjas neturėjo jokios pasitraukimo šalies viduje
galimybės, konstatavo Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimą.
4. Bendriausia prasme įtikinėjimo lygis, reikalingas padaryti atitinkamą išva‑
dą ir perkelti įrodinėjimo naštą, yra glaudžiai susijęs su faktų specifiškumu, kaltinimų
pobūdžiu ir Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtinta teise, kuriai kyla grėsmė
(Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2005 m. liepos 6 d. sprendimo by‑
loje Nachova ir kiti prieš Bulgariją, pareiškimų Nr. 43577/98 ir 43579/98, 147 p.; 2010 m.
rugsėjo 23 d. sprendimo byloje Iskandarov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 17185/05, 107 p.;
Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2012 m. gruodžio 13 d. spren‑
dimo byloje El-Masri prieš Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, pareiškimo
Nr. 39630/09, 151 p.). Europos Žmogaus Teisių Teismas nereikalauja, kad kompetentin‑
gos valstybės institucijos išsklaidytų bet kokias abejones atvejais, kai yra nustatyta, jog
išsiuntimas būtų nesuderinamas su Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsniu,
tačiau, vietoj to, nurodo, kad įrodinėjimo pareiga perkeliama kompetentingoms vals‑
tybės institucijoms, jei pareiškėjas pateikia įrodymus, galinčius tai pagrįsti. Tai parodo
ribą, skirtą įrodinėjimo naštos perkėlimui, kuri yra mažesnė nei pareiga nustatyti esmi‑
nes aplinkybes. Kitaip tariant, riba, kuri yra reikalinga įrodinėjimo pareigos perkėlimui,
prilygsta „tvirtinimui“ (angl. arguability) arba prima facie standartui, taikomam verti‑
nant pareiškimo priimtinumą pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 13 straipsnį (žr.
2004 m. kovo 16 d. sprendimą dėl priimtinumo byloje Nasimi prieš Švediją, pareiškimo
Nr. 38865/02).
5. Pavyzdžiui, minėtoje byloje R. C. prieš Švediją pareiškėjas Švedijos migracijos
valdybai pirmiausia pateikė medicininę pažymą, kaip įrodymą, kad jis buvo kankinamas.
Nors ši pažyma nebuvo surašyta eksperto, kuris specializuotųsi kankinimo sužeidimų
vertinime, Europos Žmogaus Teisių Teismas laikė, kad ši pažyma iš tiesų buvo tvirtas
požymis kompetentingoms valstybės institucijoms, perspėjantis, kad pareiškėjo randai
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ir sužeidimai galėjo būti sukelti nežmoniško elgesio ar kankinimų. Šiomis aplinkybėmis
Migracijos valdybai kilo pareiga išsklaidyti bet kokias abejones, kurios galėjo kilti dėl to‑
kių randų kilimo priežasties. Europos Žmogaus Teisių Teismo manymu, Migracijos val‑
dyba privalėjo paprašyti eksperto nuomonės, kad nustatytų tikėtiną pareiškėjo randų
priežastį tokiomis aplinkybėmis, kai pareiškėjas pateikė prima facie faktus apie jų kilmę.
Europos Žmogaus Teisių Teismas nesutiko su valstybės institucijų argumentu, kad būtent
pareiškėjui kilo pareiga pateikti eksperto išvadą (žr. minėto sprendimo byloje R. C. prieš
Švediją 53 p.).

II. Affirmanti incumbit probatio principo taikymo ribos
6. Asmuo, kuris teigia, kad išsiuntimas gali prilygti Europos žmogaus teisių kon‑
vencijos 3 straipsnio pažeidimui, privalo pateikti, kiek įmanoma praktiškai, medžia‑
gą ir informaciją, leidžiančią valstybės institucijoms, taip pat ir teismui, įvertinti, ko‑
kias grėsmes gali sukelti išsiuntimas (žr. 2005 m. liepos 5 d. sprendimo byloje Said prieš
Nyderlandus, pareiškimo Nr. 2345/02, 49 p.)3.
7. Europos Žmogaus Teisių Teismas atsižvelgia į neišvengiamus sunkumus, kylan‑
čius teikiant įrodymus prieglobsčio kontekste, ir šio pobūdžio bylose griežtam rėmimui‑
si principu affirmanti incumbit probation (tas, kas teigia, privalo įrodyti savo teiginius)
taikomi atitinkami ribojimai. Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad gali būti
sudėtinga ar net neįmanoma prieglobsčio prašytojui pateikti įrodymus per trumpą laiko‑
tarpį, ypač kai tokie įrodymai privalo būti gauti iš šalies, iš kurios prieglobsčio prašytojas
pabėgo ar tvirtina, kad pabėgo. Tokiu būdu dokumentinių įrodymų stoka negali būti le‑
miama per se (žr. 1998 m. vasario 19 d. sprendimo byloje Bahaddar prieš Nyderlandus,
pareiškimo Nr. 25894/94, 45 p.; minėto sprendimo byloje Said prieš Nyderlandus 49 p.).
Toks aukštas įrodinėjimo standartas gali iš esmės reikšti, kad pareiškėjas, kurio bai‑
mė yra pagrįsta, būtų praprašytas pateikti probatio diabolica (žr. 2005 m. sausio 27 d.
sprendimo dėl priimtinumo byloje Mawajedi Shikpohkt prieš Nyderlandus, pareiškimo
Nr. 39349/03).
8. Vietoj to, atsižvelgiant į ypatingą prieglobsčio prašytojų situaciją, vertinant jų
teiginių patikimumą ir juos pagrindžiančius dokumentus, dažnai yra būtina suteikti abe‑
jonės privilegiją (abejones laikyti prieglobsčio prašytojų naudai). M. A. prieš Šveicariją
byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas nesutiko su Šveicarijos Vyriausybės teiginiais,
kad vien dėl to, jog kai kurie pareiškėjo pateikti dokumentai buvo kopijos bei remian‑
tis bendro pobūdžio tvirtinimu, kad tokie dokumentai teoriškai galėjo būti nusiperkami
Irane, klausimas, ar pareiškėjas pagrindė faktą, kad jam gresia Europos žmogaus teisių
konvencijos 3 straipsniui prieštaraujantis elgesys, gali būti išspręstas remiantis vien tik
prieglobsčio prašytojo teiginiais, išsakytais Šveicarijos kompetentingų valstybės instituci‑
jų surengtos apklausos metu, t. y. neatsižvelgiant į dokumentus, pateiktus siekiant pagrįs‑
ti prieglobsčio prašymą. Europos Žmogaus Teisių Teismo vertinimu, toks požiūris tinka‑
3
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Atsižvelgiant į absoliutų Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pobūdį ir tai, kad šis straips‑
nis įtvirtina vieną iš fundamentalių vertybių demokratinėse visuomenėse, sudarančiose Europos Tarybą,
Europos Žmogaus Teisių Teismo atliekamas vertinimas privalo neišvengiamai būti griežtas (minėto
sprendimo byloje Vilvarajah ir kiti prieš Jungtinę Karalystę 108 p.; 2000 m. liepos 11 d. sprendimo byloje
Jabari prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 40035/98, 39 p.).
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mai neatsižvelgia į prieglobsčio prašytojų situaciją ir ypatingus sunkumus, su kuriais jie
susiduria, siekdami pateikti visus duomenis dėl persekiojimo kilmės valstybėje (2014 m.
lapkričio 18 d. sprendimo byloje M. A. prieš Šveicariją, pareiškimo Nr. 52589/13, 69 p.).
9. Vis dėlto, kai pateikta informacija suteikia rimtų priežasčių kvestionuoti prie‑
globsčio prašytojo tvirtinimų pagrįstumą, asmuo privalo pateikti pakankamą paaiški‑
nimą dėl tokių teiginių netikslumų (2005 m. birželio 21 d. sprendimas dėl priimtinumo
byloje Matsiukhina ir Matsiukhin prieš Švediją, pareiškimo Nr. 31260/04; 2007 m. kovo
8 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Collins ir Akaziebie prieš Švediją, pareiškimo
Nr. 23944/05; 2008 m. kovo 27 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Hakizimana prieš
Švediją, pareiškimo Nr. 37913/05).
10. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas taiko visumos požiūrį, atsižvelgda‑
mas į pareiškėjo tvirtinimų, nurodytų nacionalinėms institucijoms ir Europos Žmogaus
Teisių Teismo proceso metu, patikimumą (minėtas sprendimas byloje Nasimi prieš
Švediją; minėtas sprendimas byloje Matsiukhina ir Matsiukhin prieš Švediją). Net jei‑
gu pareiškėjo dėstomų teiginių kai kurios detalės gali pasirodyti išskirtinės, kaip jau yra
pripažinęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, tai nebūtinai turi sumenkinti bendrą pa‑
reiškėjo prašymo patikimumą (žr. minėto sprendimo byloje Said prieš Nyderlandus 53 p.;
minėto sprendimo byloje N. prieš Suomiją 154–155 p.). Minėtoje R. C. prieš Švediją by‑
loje Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad pareiškėjo pagrindinis pasakojimas
buvo nuoseklus viso proceso metu ir, nepaisant tam tikrų aspektų, tokių kaip paaiškini‑
mo, kaip jis pabėgo iš kalėjimo, šie neaiškumai nesumenkino jo pasakojimo patikimumo
(sprendimo byloje R. C. prieš Švediją 52 p.).
11. Panašiai A. F. prieš Prancūziją byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas skyrė
mažai dėmesio aplinkybei, kad pareiškėjas savo antrąjį prieglobsčio prašymą padavė ne‑
tikru vardu:
„56. Teismas taip pat nelaiko, kad prieglobsčio prašytojo prašymas,
pateiktas pareiškėjui nurodžius klaidingą tapatybę, diskredituoja visus jo pa‑
teiktus teiginius. Pažymėtina, kad nors iš tiesų pareiškėjo tvirtinimai prie‑
globsčio prašyme skiriasi nuo pirmiau pateiktojo ir jame nurodytų datų bei
būdo, kaip asmuo paliko šalies teritoriją, persekiojimo grėsmės, kuriomis
buvo remiamasi, buvo visiškai vienodos ir jų Vyriausybė neginčijo.4“
12. Dėl tos pačios priežasties Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad
paprastai nacionalinės valstybės institucijos yra geresnėje padėtyje, jog įvertintų ne tik
faktus, bet ir bendrą pareiškėjo patikimumą ar liudytojų patikimumą, nes būtent jos turi
galimybę pamatyti, išklausyti ir įvertinti elgesį su pareiškėju (žr. 2012 m. gegužės 15 d.
sprendimo byloje S. F. ir kiti prieš Švediją, pareiškimo Nr. 52077/10, 66 p.; minėto spren‑
dimo R. C. prieš Švediją 52 p.).

4

2015 m. sausio 15 d. sprendimo byloje A. F. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 80086/13, 56 p. Taip pat žr.
minėto sprendimo byloje A. A. prieš Prancūziją 54 p. Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas dėl
pareiškėjo pasakojimo prieštaringumų, akcentuojamų Vyriausybės, konstatavo, kad įvykių Sudane api‑
būdinimas, pateiktas pareiškėjo, išliko nuoseklus tiek Teismo procese, tiek Prancūzijos kompetentingų
institucijų procese ir skyrėsi tik įvykių chronologija.
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III. Įrodinėjimo pareigos perkėlimas kompetentingoms
valstybės institucijoms
13. Pirminė įrodinėjimo pareiga, tenkanti pareiškėjui, yra susijusi su individua‑
liomis pareiškėjo bylos aplinkybėmis. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pripažinęs,
kad vien tik netinkamo elgesio, siejamo su neramia situacija kilmės valstybėje, grėsmė
negali pati savaime sukelti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimo
(žr. minėto Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos sprendimo byloje Saadi
prieš Italiją 131 p.; 1991 m. spalio 30 d. sprendimo byloje Vilvarajah ir kiti prieš Jungtinę
Karalystę, pareiškimų Nr. 13163/87 ir kt., 111 p.; 2001 m. gegužės 31 d. sprendimą dėl
priimtinumo byloje Fatgan Katani ir kiti prieš Vokietiją, pareiškimo Nr. 67679/01). Kai
yra duomenų, atskleidžiančių bendrą situaciją, pareiškėjo konkretūs tvirtinimai konkre‑
čioje byloje turi būti patvirtinti kitų įrodymų (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo di‑
džiosios kolegijos 2005 m. vasario 4 d. sprendimo byloje Mamatkulov ir Askarov prieš
Turkiją, pareiškimo Nr. 46827/99 ir 46951/99, 73 p.; 2005 m. balandžio 26 d. sprendi‑
mo byloje Müslim prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 53566/99, 68 p.; Europos Žmogaus Teisių
Teismo didžiosios kolegijos sprendimo byloje Saadi prieš Italiją 131 p.). Dėl šių priežas‑
čių, nors ir privalu atsižvelgti į bendrą smurto situaciją tam tikroje kilmės valstybėje na‑
grinėjimo metu, Europos Žmogaus Teismo manymu, prašymas, kad prieglobsčio prašy‑
tojas pagrįstų, jog egzistuoja kitos specialios išskirtinės aplinkybės, kurios reikštų tikrą
netinkamo elgesio grėsmę, draudžiamą Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio,
paprastai nereikštų, kad šio straipsnio garantuojama apsauga taptų iliuzine (žr. minėto
sprendimo byloje Salah Sheekh prieš Nyderlandus, 148 p.; minėto sprendimo byloje NA.
prieš Jungtinę Karalystę 128 p.; minėto sprendimo byloje H. L. R. prieš Prancūziją 42 p.).
14. Tokiu būdu paprastai neturėtų būti vertinama, kad pareiškėjas įgyvendino įro‑
dinėjimo pareigą tol, kol jis neapibūdina pagrįstos individualios, tačiau realios netinka‑
mo elgesio grėsmės dėl išsiuntimo ir toks apibūdinimas gali išskirti jo situaciją iš bendrų
pavojų konkrečioje kilmės valstybėje. Europos Žmogaus Teisių Teismas iš esmės laiko‑
si požiūrio, kad vertinant individualias grėsmes išsiunčiamiems asmenims yra pagrįsta
atlikti patikrą pagal „grėsmių faktorių“ sąrašą, kurį sudaro nacionalinės valstybės insti‑
tucijos, atsižvelgdamos į galimybę tiesiogiai gauti objektyvią informaciją ir ekspertinius
įrodymus (žr. minėto sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 129 p.). Šiais atve‑
jais Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pabrėžęs, kad vertinimas, ar kyla reali grėsmė,
privalo būti grindžiamas visomis susijusiomis aplinkybėmis, kurios gali padidinti netin‑
kamo elgesio konkrečiu atveju grėsmę (žr. minėto sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę
Karalystę 130 p.).
(1) Netinkamo elgesio, kylančio dėl priklausymo atitinkamai grupei, grėsmė
15. Tam tikromis aplinkybėmis reikalavimas pagrįsti kitas specialias išskirtines
aplinkybes gali būti sušvelnintas. Atvejais, kai pareiškėjas tvirtina, kad jis priklauso gru‑
pei, su kuria nuolat elgiamasi netinkamai, Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pripa‑
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žinęs, jog Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio apsauga yra taikoma, jei pa‑
reiškėjas parodo, jog yra rimtų priežasčių manyti, kad nurodoma praktika egzistuoja ir
atitinkamas asmuo priklauso aptariamai grupei (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo
didžiosios kolegijos sprendimo byloje Saadi prieš Italiją 132 p.). Tokiomis aplinkybėmis
Europos Žmogaus Teisių Teismas nereikalaus, kad pareiškėjas parodytų, jog egzistuoja
specialios išskirtinės aplinkybės, jeigu toks reikalavimas reikštų, jog Europos žmogaus
teisių konvencijos 3 straipsnio apsauga tampa iliuzine. Tai bus nustatyta, atsižvelgiant į
pareiškėjo pasakojimą ir informaciją apie situaciją, susijusią su tam tikra grupe, kilmės
valstybėje (žr. minėto sprendimo byloje Salah Sheekh prieš Nyderlandus 148 p.; minėto
sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 116 p.).
16. S. H. prieš Jungtinę Karalystę byloje pareiškėjas buvo pateikęs keletą eksper‑
tų ataskaitų, pagrindžiančių jo prašymą, kad grąžinus jį į Butaną jam grėstų įkalinimas
ir žiaurus elgesys. Be to, iš žmogaus teisių apsaugos ataskaitų buvo matyti, kad etninės
kilmės nepaliečiai Butane buvo diskriminuojami dėl savo kilmės. Vyriausybė nepatei‑
kė jokių įrodymų, galinčių išsklaidyti abejones dėl tokio elgesio kilimo išsiuntus pareiš‑
kėją. Dėl to nuspręsta, jog Vyriausybė jai perkeltos įrodinėjimo pareigos neįgyvendino
(žr. 2010 m. birželio 15 d. sprendimo byloje S. H. prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo
Nr. 19956/06, 71 p.).
(2) Bendroji smurto situacija šalyje
17. Nepaisant akcentuojamo individualios grėsmės vertinimo, Europos Žmogaus
Teisių Teismas niekada neatmetė galimybės, kad bendroji smurto padėtis priimančioje
šalyje gali – išskirtiniais atvejais – būti pakankamo intensyvumo, jog toks išsiuntimas iš
esmės reikštų Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimą. Tokia išvada
galėtų būti daroma tik tada, jeigu smurto mastas yra toks, kad egzistuoja netinkamo el‑
gesio grėsmė vien dėl to, jog asmuo grįžta į atitinkamą valstybę (žr. minėto sprendimo
byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 115 p.; 2015 m. liepos 21 d. sprendimo byloje H. S. ir
kiti prieš Kiprą, pareiškimų Nr. 41753/10 ir kt., 274 p.; 2011 m. birželio 28 d. sprendimo
byloje Sufi ir Elmi prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimų Nr. 8319/07 ir 11449/07, 218 p.).
Kai žmogaus teisių organizacijų parengtos ataskaitos, kurias pateikia pareiškėjas arba jas
Europos Žmogaus Teisių Teismas svarsto proprio motu, atskleidžia smurto mastą kilmės
valstybėje, tuomet tokią informaciją paneigti privalo kompetentinga valstybės instituci‑
ja. Tokiu būdu įrodinėjimo pareiga dėl grėsmių, kylančių dėl bendrosios padėties kilmės
valstybėje, yra perkeliama valstybei.
18. Minėtoje Sufi ir Elmi prieš Jungtinę Karalystę byloje Europos Žmogaus Teisių
Teismas, remdamasis žmogaus teisių apsaugos ataskaitomis, vertino, jog buvo nustatyta,
kad smurtas Mogadiše buvo tokio masto, jog iš esmės bet kuriam asmeniui tame regione
kiltų reali grėsmė dėl elgesio, draudžiamo Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio.
Europos Žmogaus Teisių Teismas sutiko, kad tam tikri asmenys, ypač glaudžiai susiję su
„įtakingais veikėjais“, galėjo būti apsaugoti. Vis dėlto kompetentingoms nacionalinėms ins‑
titucijoms teko pareiga pagrįsti, kad pareiškėjas galėjo sulaukti apsaugos būtent dėl tokių
priežasčių (žr. minėto sprendimo byloje Sufi ir Elmi prieš Jungtinę Karalystę 249–250 p.).
19. Europos Žmogaus Teisių Teismo požiūriu, deramai turi būti atsižvelgta į ga‑
limybę, kad keletas individualių aplinkybių, vertinamų atskirai, gali nesudaryti realios
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grėsmės, tačiau jeigu jos būtų įvertintos kumuliatyviai ir bendros padėties šalyje bei
sustiprinto saugumo kontekste, tos pačios aplinkybės gali sudaryti realią grėsmę. Tiek
pareiga atsižvelgti į visas susijusias aplinkybes kumuliatyviai, tiek pareiga tinkamai pa‑
sverti bendrąją padėtį išsiuntimo valstybėje kyla iš pareigos įvertinti visas aktualias by‑
los aplinkybes (žr. minėto sprendimo byloje Hilal prieš Jungtinę Karalystę 60 p.; minėto
sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 130 p.). Priimtinus grėsmės faktorius gali
iliustruoti šie elementai: ankstesnis teistumas ir / arba arešto orderis; amžius, lytis ir grą‑
žinamo asmens kilmė; ankstesni duomenys apie įtariamą arba tikrą priklausymą perse‑
kiojamai grupei; ankstesnis prieglobsčio prašymo pateikimas užsienyje (žr. minėto spren‑
dimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 143–144 p. ir 146 p.).
(3) Ankstesnė patirtis, susijusi su žiauriu elgesiu
20. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika yra vis dar besiformuojanti dėl to, ar
įrodinėjimo pareiga turėtų būti perkelta atvejais, kai pareiškėjas nurodo tikėtiną priežastį,
kad jis buvo anksčiau kankinamas ar su juo buvo netinkamai elgiamasi.
21. Jeigu tokią situaciją vertintume taikant bendruosius principus, kaip tai buvo
patvirtinta Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos Saadi prieš Italiją by‑
loje, įrodinėjimo pareigos perkėlimas atrodo mažai tikėtinas. Europos Žmogaus Teisių
Teismas koncentruojasi į numatomas pasekmes, kurios gali kilti išsiuntus pareiškėją į
priimančią šalį (žr. minėto Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos spren‑
dimo byloje Saadi prieš Italiją 130 p.). Jeigu pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu nėra
perduotas arba deportuotas, grėsmės buvimas privalo būti vertinamas, atsižvelgiant į
aplinkybes, kurios egzistuoja Europos Žmogaus Teisių Teismo atliekamos patikros metu
(žr. 1996 m. lapkričio 15 d. sprendimo byloje Chahal prieš Jungtinę Karalystę, pareiški‑
mo Nr. 22414/93, 85–86 p.; 2004 m. vasario 17 d. sprendimo byloje Venkadajalasarma
prieš Nyderlandus, pareiškimo Nr. 58510/00, 63 p.; minėto Europos Žmogaus Teisių
Teismo didžiosios kolegijos sprendimo byloje Mamatkulov ir Askarov prieš Turkiją 69 p.).
Raginama atlikti ir ex nunc vertinimą, atsižvelgus į tai, kad situacija atvykimo šalyje lai‑
kui bėgant gali pasikeisti (žr. minėto sprendimo byloje Salah Sheekh prieš Nyderlandus
136 p.; minėto sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 142 p.). Atitinkamai, nors
istoriniai faktai yra svarbūs, nes gali nušviesti dabarties situaciją ir tai, kaip ji toliau plė‑
tosis, Europos Žmogaus Teisių Teismo vertinimą lemia dabartinės aplinkybės (žr. minėto
Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos sprendimo byloje Saadi prieš Italiją
133 p.; minėto sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 112 p.). Ypatingas dėmesys
dabarčiai aiškiai rodo, kad įrodinėjimo pareiga neturėtų būti perkeliama kompetentin‑
goms valstybės institucijoms vien dėl to, kad anksčiau asmuo patyrė netinkamą elgesį.
22. Vis dėlto minėtoje R. C. prieš Švediją byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas
laikėsi kitokio požiūrio. Įsitikinta, kad pareiškėjas pagrindė savo teiginius, jog jį po mi‑
tingo sulaikė ir kankino Irano institucijos. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas buvo kanki‑
namas, Europos Žmogaus Teisių Teismas laikė, jog pareiga išsklaidyti bet kokias abejones
dėl grėsmės, kad išsiuntus pareiškėją jam gresia elgesys, draudžiamas Europos žmogaus
teisių konvencijos 3 straipsnio, buvo perkelta valstybei (žr. minėto sprendimo byloje R. C.
prieš Švediją 55 p.)5.
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23. Vėliau D. N. W. prieš Švediją byloje įrodinėjimo pareiga nebuvo perkelta vals‑
tybei netgi Europos Žmogaus Teisių Teismui nustačius, jog pareiškėjas buvo anksčiau
sulaikytas ir su juo buvo žiauriai elgiamasi. Konstatuota, kad pagrindinis klausimas
nagrinėtoje byloje buvo tai, ar buvo pagrįsta manyti, kad pareiškėjas patirs realią grės‑
mę patirti draudžiamą elgesį, jeigu jis sugrįžtų. Šiuo klausimu Europos Žmogaus Teisių
Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas keliavo ir viešai skaitė pamokslus beveik vienerius
metus po to, kai pabėgo iš kalėjimo ir išvyko į Švediją. Etiopijos institucijos nerodė dėl to
jokio neigiamo susidomėjimo (žr. 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo byloje D. N. W. prieš
Švediją, pareiškimo Nr. 29946/10, 43 p.). Remdamiesi minėta byla R. C. prieš Švediją, du
Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai pateikė atskirąsias nuomones, teigdami, kad įro‑
dinėjimo pareiga turėjo būti perkelta valstybei6.
24. S. A. prieš Švediją byloje aplinkybė, kad pareiškėjas sugebėjo pagrįsti grėsmes,
kilusias jo gyvybei ir sveikatai dėl nevalstybinių veikėjų, beveik savaime reiškė, kad pa‑
reiškėjui kyla žiauraus elgesio grėsmė, jeigu jis sugrįžtų į savo gimtąjį miestą. Pareiškėjas
pabėgo iš Irako po to, kai sužadėtinės šeimos nariai, prieštaravę jų santuokai, nužudė jo
sužadėtinę ir mamą, o pareiškėjas sulaukė grasinimų nužudyti. Europos Žmogaus Teisių
Teismas vertino, kad įvykiai, dėl kurių pareiškėjas paliko Iraką, aiškiai rodė, jog jam grį‑
žus į gimtąjį miestą kiltų pavojus, juo labiau atsižvelgiant į daugelio komentatorių pabrė‑
žiamą smurto, susijusio su garbe, mastą Irake. Europos Žmogaus Teisių Teismo požiūriu,
egzistavo reali grėsmė, kad jeigu pareiškėjas būtų grąžintas į gimtąjį miestą, jo sužadėti‑
nės giminės bandytų siekti keršto, siekdami parodyti savo garbės suvokimą, (žr. 2013 m.
birželio 27 d. sprendimo byloje S. A. prieš Švediją, pareiškimo Nr. 66523/10, 49 p.).
Tokiu būdu Europos Žmogaus Teisių Teismas sujungė ankstesnio persekiojimo patir‑
tis su grėsme, kad toks persekiojimas gali pasikartoti ateityje. Europos Žmogaus Teisių
Teismas vis dėlto nepatikslino, kokia apimtimi šis vertinimas buvo nulemtas aplinky‑
bės, kad pareiškėjas sugebėjo įrodyti, jog grėsmė faktiškai neišnyko po išvykimo iš Irako.
Europos Žmogaus Teisių Teismas nurodė, kad nors pareiškėjas neturėjo galimybių pasi‑
naudoti valstybės institucijų suteikiama apsauga jo gimtajame mieste, jis galėjo saugiai
persikelti į kitas vietas Irake. Tokiu būdu Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo,
kad sprendimo dėl išsiuntimo vykdymas nereikštų Europos žmogaus teisių konvencijos
3 straipsnio pažeidimo7.
25. I. prieš Švediją byloje iš Čečėnijos kilęs pareiškėjas turėjo didelių ir matomų
randų, įskaitant kryžių, išdegintą ant krūtinės. Medicininėse pažymose konstatuota, kad
sužeidimus nuosekliai paaiškina pasakojimas, sutampa tiek laikas, tiek kankinimo mas‑
tas, kurį pareiškėjas patyrė dėl „Kadyrovo grupės“ veiksmų, prieš jam paliekant Čečėniją.
Europos Žmogaus Teisių Teismas laikė, kad jeigu pareiškėją, sugrįžus į Rusiją, galimo su‑
laikymo ar apklausos metu apieškotų Federalinė saugumo tarnyba arba vietinių teisėsau‑

6
7

jas greičiausiai buvo kankinamas Irane, nebuvo savaime pakankama aplinkybė, kad pagrįstų, jog jį grą‑
žinus kiltų reali kankinimų grėsmė (minėtoje byloje R. C. prieš Švediją pateiktos teisėjos Fura atskirosios
nuomonės 13 p.).
Minėtoje byloje D. N. W. prieš Švediją pateikta teisėjų Power-Forde ir Zupančič atskiroji nuomonė.
Atsižvelgus į absoliutų garantuojamos teisės pobūdį, Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnis
gali taip pat būti taikomas, kai pavojus kyla dėl asmenų arba jų grupių, kurie nėra valstybės pareigū‑
nai. Vis dėlto, privalu pagrįsti, kad grėsmė yra reali ir kad priimančios valstybės institucijos negali padėti
šios grėsmės išvengti, suteikdamos tinkamą apsaugą (minėto sprendimo byloje H. L. R. prieš Prancūziją
40 p.).
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gos institucijų pareigūnai, minėtos institucijos iš karto pamatytų, jog pareiškėjas patyrė
žiaurų elgesį ir kad jo randai atsirado neseniai, o tai savo ruožtu parodytų, kad pareiškė‑
jas aktyviai dalyvavo antrajame kare Čečėnijoje (žr. 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimo by‑
loje I. prieš Švediją, pareiškimo Nr. 61204/09, 67–68 p.). Europos Žmogaus Teisių Teismo
vertinimu, kai prieglobsčio prašytojas remiasi aplinkybe, jog jis anksčiau patyrė žiaurų
elgesį, nepriklausomai nuo to, ar neginčijamą ar pagrįstą įrodymais, reikia tikėtis, kad jis
nurodys, jog yra rimtų ir konkrečių priežasčių manyti, kad sugrįžus į savo šalį jam ir to‑
liau kiltų tokio elgesio grėsmė, pavyzdžiui, dėl prieglobsčio prašytojo politinės veiklos,
priklausymo grupei, kuri pagal patikimus šaltinius nuolat patiria valstybės institucijų
persekiojimą, neįvykdyto arešto orderio ar kitų konkrečių sunkumų, susijusių su tam ti‑
kromis institucijomis (minėto sprendimo byloje I. prieš Švediją 62 p.).
26. R. J. prieš Prancūziją byla buvo susijusi su tamilu iš Šri Lankos. Europos
Žmogaus Teisių Teismas, pritardamas Prancūzijos Vyriausybės abejonėms dėl pareiškėjo
tvirtinimų, susijusių su sulaikymo sąlygomis ir finansine parama LTTE, vis dėlto kons‑
tatavo, kad Vyriausybė nesugebėjo veiksmingai paneigti stiprios prezumpcijos, įvardytos
medicininėje pažymoje dėl elgesio, prieštaraujančio Europos žmogaus teisių konvencijos
3 straipsniui. Nepaisant laikinosios apsaugos priemonės, taikomos pagal 39 Taisyklę, rei‑
kalaujančią, kad Vyriausybė atliktų tyrimą dėl pareiškėjo sužeidimų kilmės ir pobūdžio,
toks tyrimas nebuvo atliktas. Europos Žmogaus Teisių Teismas implicitiškai patvirtino,
kad įrodinėjimo pareiga buvo perkelta Vyriausybei ir tai, kad ji nesugebėjo šios pareigos
įvykdyti, leido Europos Žmogaus Teisių Teismui konstatuoti, jog priverstinis pareiškė‑
jo grąžinimas į Šri Lanką reikštų Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pa‑
žeidimą (žr. 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo byloje R. J. prieš Prancūziją, pareiškimo
Nr. 10466/11, 42 p.).
27. Galiausiai, vienoje iš paskutinių bylų, susijusių su pareiškėjo išsiuntimu iš
Prancūzijos į Sudaną, Europos Žmogaus Teisių Teismas atkreipė dėmesį į tiesioginį ryšį
tarp išgyvenimų, susijusių su kankinimu dėl priklausymo vienam iš pagrindinių sukilė‑
lių judėjimų Darfūre, ir vyraujančios žiauraus elgesio grėsmės, sugrįžus į Sudaną. Tačiau
Europos Žmogaus Teisių Teismas, tiesiogiai nenurodęs, kam tenka įrodinėjimo našta,
konstatavo:
„60. Teismas laikosi nuomonės, kad pareiškėjui paskirta bausmė aki‑
vaizdžiai parodo, jog Sudano valstybės institucijos yra įsitikinusios dėl jo
įsitraukimo į sukilimą, nepaisant to, jog jis teigia priešingai. Be to, Teismas
mano, kad akivaizdu, jog vietos valdžios institucijos buvo itin susidomėju‑
sios Darfūro gyventojais, kurie atvyksta į Khartoum, po išvykos į užsienį,
todėl aplinkybė, kad buvo laikoma, jog pareiškėjas remia JEM [opozicinė
grupė Sudane Teisingumo ir lygybės judėjimas], gali tik pasunkinti grėsmę
dėl žiauraus elgesio“.
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Išvados
28. Iš nuoseklios Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos matyti, kad pagal
bendrąją taisyklę pareiškėjas privalo pateikti įrodymus, galinčius pagrįsti, jog egzistuoja
rimti pagrindai manyti, kad ginčijama priemonė, jeigu ji būtų įgyvendinta, sukeltų jam
realią grėsmę patirti elgesį, draudžiamą Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio
(žr. minėto sprendimo byloje N. prieš Suomiją 167 p.). Kai tokie įrodymai yra pateikiami,
pareiga išsklaidyti visas kilusias abejones tenka kompetentingoms valstybės institucijoms
(žr. minėto sprendimo byloje NA. prieš Jungtinę Karalystę 111 p.).
29. Atsižvelgiant į neišvengiamus sunkumus, kurių kyla pateikiant įrodymus prie‑
globsčio kontekste, Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad dažniausiai yra bū‑
tina prieglobsčio prašytojui suteikti abejonės privilegiją ir nenustatyti pernelyg aukštos
ribos, kurią reikia pasiekti įgyvendinant įrodinėjimo pareigą. Šiomis aplinkybėmis vis‑
kas, ko gali būti pagrįstai reikalaujama iš pareiškėjo, yra nustatymas, kad prima facie duo‑
menys yra nuoseklūs ir patikimi.
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių
dėl teismingumo apžvalga
(2017 m. sausio–birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl ginčų, kylančių iš sveikatos priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų
pasirašytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarčių
VšĮ Aukštaičių šeimos klinika su ieškiniu kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės
teismą, prašydama pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu nuo priėmimo momento 2016 m.
kovo 10 d. ieškovo ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos sudarytos asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties Nr. 10‑201 vienašališką nutraukimą, įformin‑
tą 2016 m. gegužės mėnesio atsakovo raštu „Dėl sutarties nutraukimo“, ir įpareigoti atsa‑
kovą vykdyti sutartį.
Panevėžio miesto apylinkės teismas nutartimi perdavė bylą nagrinėti Panevėžio
apygardos administraciniam teismui, kuris, suabejojęs, ar šis ginčas priskirtinas adminis‑
tracinių teismų kompetencijai, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama kilusio ginčo aplinkybes bei pasiremdama
savo ankstesniais procesiniais sprendimais (2006 m. vasario 23 d. nutartis byloje UAB
„Baltic Orthoservice“ prieš Vilniaus teritorinę ligonių kasą, 2012 m. kovo 29 d. nutartis
byloje AB „Lietuvos draudimas“ prieš Valstybinę ligonių kasą), priminė, jog teritorinė li‑
gonių kasa yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti institucija, kuri įgyvendina
Sveikatos draudimo įstatymo ir kitų privalomojo sveikatos draudimo sistemą nustatan‑
čių teisės aktų nuostatas, administruoja ir paskirsto specialaus valstybinio finansinio fon‑
do – privalomojo sveikatos draudimo fondo – lėšas. Tad pagal savo pobūdį teritorinės
ligonių kasos vykdoma veikla atitinka viešojo administravimo apibrėžimą. Taip pat pa‑
žymėjo, jog Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta vie‑
na iš teritorinėms ligonių kasoms priskirtų funkcijų – sudaryti sutartis su sveikatos prie‑
žiūros įstaigomis ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu laiku bei tvarka apmokėti joms
už draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus
bei medicinos pagalbos priemones. Teritorinė ligonių kasa, priimdama sprendimą suda‑
ryti ar nesudaryti sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga, įgyvendina jai suteiktus viešojo
administravimo įgaliojimus, todėl ir santykiai dėl tokio pobūdžio sprendimų priėmimo
yra viešojo administravimo santykiai.
Specialioji teisėjų kolegija akcentavo, jog Panevėžio teritorinės ligonių kasos spren‑
dimas nutraukti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų ap‑
mokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį yra priimtas
jai vykdant viešojo administravimo veiklą, todėl keliamas ginčas yra administracinio
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teisinio pobūdžio ir teismingas administraciniam teismui (2017 m. sausio 9 d. nutartis
byloje VšĮ Aukštaičių šeimos klinika prieš Panevėžio teritorinę ligonių kasą, teismingumo
bylos Nr. T‑7/2017).
2.1.2. Dėl nuteistojo reikalavimo atlyginti žalą, kildinamą iš kalinimo įstaigos
veiksmų administruojant pastarojo sąskaitą
Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti
iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus pataisos namų, 105 Eur turtinei žalai atlygin‑
ti ir 500 Eur neturtinei žalai atlyginti, taip pat priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo
priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo.
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas patirtą turtinę ir neturtinę žalą kildina iš, jo nuomone,
neteisėto piniginių lėšų išieškojimo iš pareiškėjo laisvės atėmimo vietos įstaigos adminis‑
truojamos sąskaitos. Pareiškėjo piniginės lėšos jam priklausančioje sąskaitoje buvo išieš‑
kotos pagal antstolių pateiktus patvarkymus, o ne Alytaus pataisos namų iniciatyva atlik‑
tų veiksmų pagrindu, todėl teismas mano, kad šis ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir
teismingas bendrosios kompetencijos teismui.
Specialioji teisėjų kolegija, analizuodama Kauno apygardos administracinio teismo
argumentaciją, pažymėjo, jog byloje pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo,
kurios atsiradimą sieja su Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmais vykdyti išieškoji‑
mą iš pareiškėjo sąskaitoje, administruojamoje Alytaus pataisos namų, esančių piniginių
lėšų. Civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės val‑
džios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisy‑
dama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo
kaltės. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies
3 punkte nustatyta, kad bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų
neteisėtų veiksmų, atlyginimo sprendžia administraciniai teismai. Šiuo atveju pareiškė‑
jas kelia ginčą dėl viešojo administravimo subjekto veiksmais padarytos žalos atlyginimo,
reikalavimų dėl konkrečių antstolio procesinių veiksmų, susijusių su vykdymo procesu, ir
dėl tokių veiksmų atsiradusios žalos priteisimo pareiškėjas byloje nereiškia. Atsižvelgiant
į tai, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčas priskirtinas administracinių teis‑
mų kompetencijai (2017 m. gegužės 17 d. nutartis byloje S. R. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Alytaus pataisos namų, teismingumo bylos Nr. T‑48/2017).
2.1.3. Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka iš buvusio valstybės tarnautojo
Ieškovas Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Varėnos rajono
apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui J. A. B. dėl žalos atlyginimo regreso (atgręžtinio
reikalavimo) tvarka, t. y. prašė priteisti iš atsakovo 9 494,38 Eur patirtos žalos atlygini‑
mą. Ieškovas nurodė, jog minėtą sumą atlygino už atsakovą, buvusį valstybės tarnauto‑
ją – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūną, dėl kurio
neteisėtų veiksmų ir piktnaudžiavimo tarnyba buvo padaryta žala aplinkai.
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Varėnos rajono apylinkės teismas sprendimu Varėnos rajono savivaldybės admi‑
nistracijos ieškinį tenkino visiškai, tačiau Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas bylą
apeliacine tvarka pagal atsakovo J. A. B. apeliacinį skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama apeliacinio teismo keliamas abejones, nusta‑
tė, kad atsakovas – buvęs valstybės tarnautojas, kuris Varėnos rajono savivaldybės admi‑
nistracijos direktoriaus įsakymu buvo atleistas iš Varėnos rajono savivaldybės administra‑
cijos Varėnos seniūnijos seniūno pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio
1 dalies 6 punktą (pasibaigus jo tarnybos pratęsimo terminui). Prašoma priteisti žala buvo
padaryta atsakovui dar esant valstybės tarnautoju. Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog
pagal Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 2 dalį valstybės tarnautojo padarytą žalą
atlyginusi valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga turi regreso teisę reikalauti iš žalą
padariusio valstybės tarnautojo tokio dydžio žalos atlyginimo, kiek ji sumokėjo <...>, o pa‑
gal ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą bylas dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra
valstybės tarnautojas ar pareigūnas, sprendžia administraciniai teismai.
Atsižvelgusi į teisinio reglamentavimo nuostatas, byloje susiklosčiusias aplinky‑
bes, Specialioji teisėjų kolegija darė išvadą, jog nurodytas ginčas dėl žalos atlyginimo
regreso tvarka yra teismingas administraciniam teismui (2017 m. birželio 15 d. nutar‑
tis byloje Varėnos rajono savivaldybės administracija prieš J. A. B., teismingumo bylos
Nr. T‑69/2017).
2.1.4. Dėl Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai keliamo
įpareigojimo, susijusio su pastarosios nutarime konstatuotu ir pareiškėjo
ginčijamu faktu, kai pats nutarimas neskundžiamas
Pareiškėjas teismui pateikė skundą, kuriuo prašė įpareigoti Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės komisiją (toliau – ir Komisija) atlikti uždarosios akcinės ben‑
drovės (toliau – ir UAB) „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ papildomai gautų 462
800 Eur pajamų, nurodytų Komisijos 2017 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3‑67 5 punk‑
te, perskaičiavimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo
skundą, nurodydamas, kad pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straips‑
nio 9 dalį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūriniai sprendi‑
mai, priimti nagrinėjant vartotojo ir energetikos įmonės ginčą, gali būti skundžiami ben‑
drosios kompetencijos teismams, tad byla teisminga Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas iš‑
spręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Apylinkės teismas pabrėžė, jog nors skundo
reikalavime nėra tiesiogiai nurodyta, kad skundžiamas Komisijos 2017 m. vasario 28 d.
nutarimas Nr. O3‑67, tačiau tiek iš paties reikalavimo, tiek iš viso pareiškėjo skundo turi‑
nio matyti, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka būtent su juo, todėl teismas yra saistomas
šio nutarimo. Apylinkės teismas nesutiko su Vilniaus apygardos administracinio teis‑
mo nutarties išvada, jog pareiškėjas skundžia procedūrinius sprendimus, nes pareiškėjo
reikalavime nurodyta suma, su kuria jis nesutinka, įtvirtinta tik 2017 m. vasario 28 d.
Komisijos nutarime Nr. O3‑67, kuris priskirtinas prie norminių teisės aktų ir skundžia‑
mas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Pripažindama teismo abejones dėl bylos rūšinio teismingumo pagrįstomis,
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia akcentavo, jog Komisija 2017 m. vasario 28 d. nu‑
tarimo Nr. O3‑67 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų ši‑
luma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ 5 punktu nutarė paskirstyti
12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. spalio 1 d.–
2015 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtu‑
mo susidariusias 462 800 Eur papildomai gautas pajamas. Valstybinė kainų ir energeti‑
kos kontrolės komisija yra įstaiga, reguliuojanti energetikos, geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse veikiančių subjektų veiklą ir atliekanti
valstybinę energetikos priežiūrą (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu
Nr. 1747 (nauja redakcija nuo 2012 m. birželio 22 d.), 1 p.). Komisija yra viešojo admi‑
nistravimo subjektas, o jos 2017 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. O3‑67 buvo priimtas jai
veikiant viešojo administravimo srityje bei konstatavus, kad Druskininkų savivaldybės
taryba pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 9 dalį. Atsižvelgdama į keliamo ginčo
esmę, Specialioji teisėjų kolegija darė išvadą, kad pareiškėjas kelia ginčą dėl teisės viešo‑
jo administravimo srityje, todėl ginčas priskirtinas administracinio teismo kompetencijai
(2017 m. birželio 21 d. nutartis byloje J. K. prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės
komisiją, teismingumo bylos Nr. T‑67/2017).

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl reikalavimų, kylančių iš viešojo aukciono organizavimo ir sąlygų jame
nustatymo
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pripa‑
žinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1‑487 dalį,
susijusią su buto, esančio Paribio g. 3‑2, Vilniuje, įtraukimu į Viešame aukcione parduoda‑
mo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, ne‑
galiojančia, t. y. pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintą minėto
buto viešo aukciono sąlygą dėl pradinės 46 000 Eur pardavimo kainos negaliojančia.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija akcentavo, kad pareiškėjas kelia ginčą dėl Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalies, kuria į Viešame aukcione parduodamo
valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą buvo
įtrauktas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas, taip pat dėl Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos patvirtintos buto viešo aukciono sąlygos (pradinės pardavi‑
mo kainos) pripažinimo negaliojančia. Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimas yra priimtas ne viešojo administravimo srityje,
bet savivaldybei, kaip parduodamo nekilnojamojo turto savininkei, įgyvendinant tei‑
sę disponuoti jai priklausančiu turtu. Reikalavimas dėl aukciono sąlygos pripažinimo
negaliojančia taip pat yra susijęs su civiliniais pirkimo–pardavimo teisiniais santykiais
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(Civilinio kodekso 6.419 str.). Specialiosios teisėjų kolegijos vertinimu, keliamu ginču pa‑
reiškėjas siekia apginti savo civilinio teisinio pobūdžio interesus, susijusius su parduoda‑
mo nekilnojamojo turto įsigijimu, todėl ginčas šiuo atveju kyla iš civilinių teisinių san‑
tykių ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2017 m. sausio 18 d.
nutartis byloje A. I. prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybą ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, teismingumo bylos Nr. T‑11/2017).
2.2.2. Dėl leidimo laidoti pripažinimo negaliojančiu ir palaikų iškėlimo
Ieškovė kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:
1) pripažinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnijos 2016 m.
liepos 26 d. leidimą laidoti Nr. 168 negaliojančiu ir įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono
savivaldybės administraciją įrašyti ją atsakingu asmeniu už kapavietės priežiūrą; 2) įpa‑
reigoti atsakovus iškelti iš Gargždų miesto kapinių 2 kvartale esančios A. Š. kapavietės
V. Š. palaikus ir sutvarkyti kapavietę.
Klaipėdos rajono apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašyda‑
mas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, jog ieškovė iš es‑
mės siekia, kad iš jos mirusio sutuoktinio A. Š. kapavietės Gargždų miesto kapinėse būtų
ekshumuoti V. Š. palaikai, o ji būtų įrašyta atsakingu asmeniu už kapavietės priežiūrą.
Nagrinėjamu atveju Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnijos
išduoto leidimo laidoti teisėtumas susijęs ne vien su viešojo administravimo subjekto
veiksmų atitikimu jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų (Vyriausybės 2008 m. lapkričio
19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintų „Kapinių tvarkymo taisyklių“, Klaipėdos rajono sa‑
vivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T11‑696 patvirtintų „Žmonių
palaikų laidojimo, kapinių tvarkymo bei lankymo taisyklių“) nuostatomis, bet ir su ieško‑
vės ir atsakovų A. Š. ir A. Š. ginču dėl to, kas prižiūrėjo kapavietę. Be to, būtent atsakovai
A. Š. ir A. Š. palaidojo V. Š. ginčo kapavietėje, todėl ginčas dėl palaikų perkėlimo iš es‑
mės yra ginčas tarp privačių fizinių asmenų. Atsižvelgdama į tai, kas nustatyta, Specialioji
teisėjų kolegija padarė išvadą, jog byloje vyrauja civiliniai teisiniai santykiai, todėl visų
pareikštų reikalavimų pagrįstumas turi būti sprendžiamas ginčą nagrinėjant bendrosios
kompetencijos teisme (2017 m. sausio 23 d. nutartis byloje I. Š. prieš Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, A. Š., A. Š., teismingumo bylos Nr. T‑22‑2017).
2.2.3. Dėl įpareigojimo savivaldybės mokyklai teikti mokytojo padėjėjo paslaugą
Ieškovas D. G., atstovaujamas atstovo pagal įstatymą A. G., kreipėsi į Šiaulių apy‑
linkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovę Šiaulių logopedinę mokyklą to‑
liau teikti D. G. mokytojo padėjėjo paslaugą mokykloje. Atstovas pagal įstatymą pabrėžė,
kad psichologinė pedagoginė tarnyba savo sprendimu yra nustačiusi, kad D. G. nuo pir‑
mos klasės būtina mokytojo padėjėjo pagalba, dėl ko Šiaulių logopedinė mokykla buvo
šiam paskyrusi mokytojo padėjėją iki 2016 mokslo metų pabaigos. Nepaisant to, atsako‑
vės raštu ieškovas informuotas, kad 2016–2017 m. 7 b klasės mokiniui D. G. nuolatinė
mokytojo padėjėjo pagalba nebus teikiama.
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Šiaulių apylinkės teismui kilo abejonės dėl bylos rūšinio teismingumo, tad nutar‑
timi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingu‑
mo klausimą. Savo abejones teismas grindė tuo, jog: pirma, Šiaulių logopedinė mokykla
teikia švietimo paslaugas, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 2 straipsnio 18 dalį priskirtinos viešosioms paslaugoms; antra, pedagoginė psi‑
chologinė tarnyba, kurios savininkas yra Šiaulių miesto savivaldybė, turės būti įtraukta į
bylos nagrinėjimą, nes savivaldybės institucijos šiuo atveju įgyvendina Vietos savivaldos
įstatymo 7 straipsnyje numatytą bendrojo lavinimo organizavimo savivaldybės teritorijo‑
je funkciją ir koordinuoja pagalbos mokiniams teikimo klausimus, kas, teismo nuomone,
sudaro pagrindą ginčo klausimus priskirti viešųjų paslaugų administravimo kategorijai.
Šalindama apylinkės teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo,
kad Švietimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalis nustato, jog mokykla yra juridinis asmuo,
valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos
Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba
(ir) neformalusis švietimas. Pagal minėto įstatymo 43 straipsnio 1 dalį valstybinė ir sa‑
vivaldybės mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė arba viešoji
įstaiga. Ji savo veikloje vadovaujasi atitinkamai šiuo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymu arba Viešųjų įstaigų įstatymu. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, moky‑
kla veikia pagal nuostatus, įstatus, statutą, mokyklos steigimo sandorį. Vadovaudamasi
minėtomis įstatymo nuostatomis bei Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 ir
18 dalyse pateiktais viešojo administravimo bei viešųjų paslaugų apibrėžimais, Specialioji
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pagrindinė Šiaulių logopedinės mokyklos veikla yra
viešųjų paslaugų teikimas. Teisės aktai nesuteikia mokyklai viešojo administravimo įga‑
liojimų, todėl Šiaulių logopedinė mokykla nelaikytina viešojo administravimo subjektu
ir jos veikla, su kuria yra susijęs ieškovo reikalavimas, taip pat nėra viešasis administravi‑
mas. Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog Šiaulių logopedinės mokyklos ir jos mokinių
teisiniai santykiai yra grindžiami mokymo sutartimis, ieškovo keliamas reikalavimas yra
susijęs su sutartiniais atsakovės įsipareigojimais, todėl sprendė, kad nagrinėjamas ginčas
savo esme laikytinas ginču, kylančiu iš civilinių teisinių santykių, ir turi būti nagrinėja‑
mas bendrosios kompetencijos teisme (2017 m. sausio 23 d. nutartis byloje D. G. prieš
Šiaulių logopedinę mokyklą, teismingumo bylos Nr. T‑23‑2017).
2.2.4. Dėl reikalavimo priteisti neturtinę žalą, kildinant ją iš netinkamai vykdomos
laisvės atėmimo bausmės procedūros
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti Alytaus pataisos
namų pareigūnų veiksmus, vykdant jo laisvės atėmimo bausmę pagal 2012 m. gegužės
25 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo raštą, nepaisant 2012 m. gegužės 11 d. Vilniaus
miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžio, neteisėtais; 2) priteisti iš atsakovo Lietuvos vals‑
tybės, atstovaujamos Alytaus pataisos namų, 1 114 000 Eur už neteisėtą jo kalinimą 1 me‑
tus 6 mėnesius neturtinei žalai atlyginti ir įpareigoti Alytaus pataisos namus nutraukti
neteisėtą kalinimą; 3) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus pa‑
taisos namų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo
bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į
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Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas nurodė, kad nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek ir su
civiliniais teisiniais santykiais, t. y. keliamas paskirtų bausmių bendrinimo, laisvės apri‑
bojimo bausmės vykdymo pradžios ir pabaigos klausimas, taip pat pataisos įstaigos pa‑
reigūnų galimai padaryta neturtinė žala.
Nagrinėdama šį prašymą, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad administraci‑
niai teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y.
ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų,
atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.). Minimoje byloje pareiškėjo keliami reikala‑
vimai pripažinti neteisėtais Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmus, vykdant lais‑
vės atėmimo bausmę ir įpareigoti Alytaus pataisos namus nutraukti neteisėtą pareiškėjo
kalinimą yra susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymo procesu, kurį reglamentuoja
Baudžiamojo proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso normos. Pareiškėjo nuro‑
dyti atsakovo neteisėti veiksmai – pareiškėjo laikymas pataisos namuose pasibaigus skir‑
tai laisvės atėmimo bausmei – iš esmės yra susiję su teismo procesinių sprendimų, kuriais
skirta laisvės atėmimo bausmė, taikymu ir aiškinimu, o ne su viešuoju administravi‑
mu. Taigi tokiais veiksmais padarytos neturtinės žalos atlyginimo klausimas nepatenka
į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3
punkte nurodytą administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategoriją. Reikalavimų, su‑
sijusių su Alytaus pataisos namų administracijos veiksmais, kurie pagal savo pobūdį būtų
viešojo administravimo veikla, šiuo atveju pareiškėjas nekelia, todėl Specialioji teisėjų ko‑
legija sprendė, kad pareiškėjo keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos
teismui (2017 m. sausio 25 d. nutartis byloje S. R. prieš Lietuvos valstybę bei Alytaus pataisos namus, teismingumo bylos Nr. T‑9/2017).
2.2.5. Dėl Valstybinės darbo inspekcijos sprendimų, priimtų administracinių
nusižengimų teisenoje
Pareiškėjas individuali įmonė „Devilmora“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylin‑
kės teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
2016 m. spalio 11 d. nutarimą, kuriuo pareiškėjui už Valstybinės darbo inspekcijos įstaty‑
mo 121 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą skirta 1 750 Eur dydžio bauda.
Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apy‑
gardos administraciniam teismui nustatęs, kad pagal Valstybinės darbo inspekcijos įsta‑
tymo 10 straipsnį valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmai ir sprendimai gali
būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausi‑
mą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo
121 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų by‑
las nagrinėja ir baudas skiria Valstybinė darbo inspekcija. Šie pažeidimai tiriami, pa‑
žeidimų protokolai surašomi ir bylos nagrinėjamos mutatis mutandis vadovaujantis
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Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis. Specialioji teisėjų kolegija ak‑
centavo, kad nagrinėjamu atveju skundžiamas Valstybinės darbo inspekcijos 2016 m.
spalio 11 d. nutarimas priimtas administracinio nusižengimo byloje dėl administracinės
nuobaudos skyrimo juridiniam asmeniui IĮ „Devilmora“.
Taigi keliamas ginčas yra susijęs ne su Valstybinės darbo inspekcijos, kaip viešo‑
jo administravimo institucijos, priimtu sprendimu viešojo administravimo srityje, o su
Valstybinės darbo inspekcijos sprendimu, priimtu tiriant ir nagrinėjant administraci‑
nio nusižengimo bylą, susijusią su nelegaliu darbu. Lietuvos Respublikos teismų įstaty‑
mo (2016 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. XII‑2720 redakcija) 12 straipsnio 3 dalis nusta‑
to, kad administracinių nusižengimų bylas nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai.
Specialioji teisėjų kolegija darė išvadą, jog aptariamas ginčas yra kilęs dėl nuobaudos,
skirtos už administracinio nusižengimo padarymą, teisėtumo ir pagrįstumo, todėl byla
yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2017 m. vasario 13 d. nutartis byloje IĮ
„Devilmora“ prieš Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrių, teis‑
mingumo bylos Nr. T‑14/2017).
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sprendimų apžvalga
3.1. 2017 m. sausio 31 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
byloje Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prieš Mostafa Lounani (C‑573/14)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2004 m. balandžio 29 d.
Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės pris‑
kyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir
suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, 2004, p. 12; 2004 m.
specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96) 12 straipsnio 2 dalies c punkto ir
12 straipsnio 3 dalies išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso (toliau – Ženevos
konvencija), papildyta 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu (toliau – Protokolas), su‑
daro tarptautinio teisinio pabėgėlių apsaugos režimo pamatus. Lietuvos Respublika šiuos
tarptautinės teisės aktus ratifikavo dar 1997 m. sausio 21 d.
1999 m. spalio 15 ir 16 d. savo specialiame posėdyje Tamperėje Europos Vadovų
Taryba susitarė įkurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, grindžiamą visišku ir visa
apimančiu Ženevos konvencijos ir Protokolo taikymu, taip patvirtindama negrąžinimo
principą ir užtikrindama, kad nė vienas asmuo nebūtų grąžintas atgal ten, kur būtų per‑
sekiojamas. 2004 m. balandžio 29 d. priimta Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečių‑
jų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems
reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių
standartų (toliau – ir Direktyva 2004/83/EB) buvo siekiama užtikrinti, kad valstybės na‑
rės taikytų bendrus asmenų, kuriems tikrai reikia tarptautinės apsaugos, nustatymo kri‑
terijus ir garantuoti, kad tokiems asmenims visose valstybėse narėse būtų suteikta bent
reikalingiausia pagalba. Ši direktyva, kuri Lietuvos Respublikoje buvo perkelta ir įgy‑
vendinta inter alia Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“,
iš esmės atkartoja Ženevos konvencijos ir Protokolo nuostatas. Direktyvos 2004/83/EB
12 straipsnio 2 dalies c punktas, savo prasme atitinkantis Ženevos konvencijos 1 straips‑
nio F dalies c punktą, nustato, kad trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės
pabėgėlio statusas nesuteikiamas, jei yra rimtų priežasčių manyti, kad jis arba ji yra kal‑
tas(-a) dėl Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujančių veiksmų, nurodytų
Jungtinių Tautų chartijos preambulėje ir 1 bei 2 straipsniuose.
Primintina, kad Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje nustatyti tam tikri ją pasi‑
rašiusių valstybių tikslai, o I skyriuje išdėstyti Jungtinių Tautų siekiai ir principai, kurie
susiję su tarptautinės taikos bei saugumo palaikymu ir būtinybe imtis veiksmingų prie‑
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monių, siekiant užkirsti kelią grėsmei taikai ir ją pašalinti, sustabdyti agresijos veiksmus
arba kitus taikos pažeidimus ir imtis tinkamų priemonių visuotinei taikai stiprinti; be to,
įtvirtinta pareiga Jungtinių Tautų narėms teikti Jungtinėms Tautoms visokeriopą pagalbą
vykdant bet kurią veiklą, kurios ji imasi vadovaudamasi šia Chartija.
Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristų atakų Niujorke, Vašingtone ir Pensilvanijoje
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, veikdama pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių,
priėmė eilę rezoliucijų, kuriose buvo patvirtinta būtinybė visomis priemonėmis, remian‑
tis Jungtinių Tautų Chartija, kovoti su teroristinių veiksmų grėsmėmis tarptautinei taikai
ir saugumui. Teroro aktai, metodai ir praktika bei įvairi su tuo susijusi veikla buvo nuro‑
dyti kaip prieštaraujantys Jungtinių Tautų Organizacijos siekiams ir principams.
Atkreiptinas dėmesys, kad tarptautinė teisė nepateikia bendrosios terorizmo ar
teroristo apibrėžties. Tačiau tai padaryta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame
sprendime 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (toliau – ir Pamatinis sprendimas). Šio
teisės akto 1 straipsnis apibrėžia, kokiomis sąlygomis kiekviena valstybė narė turi pa‑
reigą užtikrinti, kad nusikalstamos veikos būtų laikomos teroristiniais nusikaltimais. Tuo
metu 2 straipsnis nustato pareigą bausti už vadovavimą teroristinei grupei bei dalyva‑
vimą teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą
jai arba jos veiklos finansavimą kokiu nors būdu, žinant, kad toks dalyvavimas padės te‑
roristinės grupės nusikalstamai veiklai. Kiti Pamatinio sprendimo straipsniai įtvirtina su
teroristine veikla susijusių nusikaltimų apibrėžtį bei įpareigojimą bausti už visų prieš tai
išvardintų nusikaltimų kurstymą, bendrininkavimą ar kėsinimąsi juos atlikti.
Atsižvelgiant į tai, kad Direktyvos 2004/83/EB 12 straipsnio 2 dalyje numatyta
prieglobsčio teisės išimtis taikoma asmeniui, kuriam antraip apsauga būtų suteikta, va‑
dovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas)
praktika aiškinant šias nuostatas reikia laikytis atsargaus požiūrio ir aiškinti jas griežtai.
Atitinkamai tokios išimties taikymo klausimas kyla, jei nacionalinio teismo nuosprendis
priimtas dėl nusikaltimų, kurie tiesiogiai neapima jokių Pamatinio sprendimo 1 straips‑
nyje išvardytų „teroristiniais nusikaltimais“ laikomų nusikaltimų, tačiau asmens įvykdy‑
tos veikos gali būti priskiriamos prie kitų Pamatinio sprendimo nurodytų veikų.
Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime išaiškino, kad Direktyvos 2004/83/
EB 12 straipsnio 2 dalies c punkte numatyta pabėgėlio statuso nesuteikimo sąlyga gali
būti taikoma ne tik faktiškai teroro aktus vykdantiems asmenims, bet ir asmenims, kurie
verbuoja, organizuoja, veža ar aprūpina asmenis, keliaujančius į kitą nei jų gyvenamosios
vietos arba pilietybės valstybę, kad vykdytų, planuotų arba rengtų teroro aktus. Kitaip sa‑
kant, nereikalaujama, kad tarptautinės apsaugos prašytojas būtų buvęs teroro akto kurs‑
tytojas arba kitaip būtų dalyvavęs vykdant tokį aktą. Dalyvavimas teroristinės grupės vei‑
kloje, anot Teisingumo Teismo, gali apimti įvairius skirtingo pavojingumo veiksmus.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje pareiškėjas, iš Maroko į Vokietiją atvykęs M. Lounani, čia pateikė
prieglobsčio prašymą, tačiau šis buvo atmestas. Tuomet jis atvyko į Belgiją ir apie 9 metus
ten gyveno nelegaliai, kol Briuselio baudžiamųjų bylų teismas pripažino M. Lounani vienu
iš teroristinės grupės „Maroko kovotojų islamistų grupė“ Belgijos padalinio vadovaujančių
narių, taip pat pripažino kaltu dėl dalyvavimo organizuotoje grupėje, dokumentų klastoji‑
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mo, suklastotų dokumentų panaudojimo, neteisėto buvimo šalyje ir skyrė jam šešerių metų
laisvės atėmimo bausmę. Pareiškėjui Belgijos institucijoms pateikus prieglobsčio prašymą,
Pabėgėlių ir asmenų be pilietybės generalinis komisaras (toliau – ir Komisaras), vadovau‑
damasis nacionaliniais teisės aktais ir Ženevos konvencijos 1 straipsnio F skirsnio c punktu,
priėmė sprendimą nesuteikti M. Lounani pabėgėlio statuso, tačiau Užsieniečių ginčų tary‑
ba, kuriai pareiškėjas skundė Komisaro priimtus atsisakymus suteikti pabėgėlio statusą, su
tokiu vertinimu nesutiko akcentuodama, kad teismas nuteisė M. Lounani dėl jo priklau‑
symo teroristinei grupei, o ne dėl teroro aktų vykdymo ar dalyvavimo juos vykdant, ir ne‑
buvo nustatyta konkrečiai teroristinei grupei jokios priskirtinos nusikalstamos veikos ar
paties M. Lounani atliktų tokią individualią atsakomybę užtraukiančių veiksmų. Kasacinį
skundą nagrinėjusi Valstybės Tarybai pateikė Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudi‑
cinį sprendimą dėl Direktyvos 2004/83 tam tikrų nuostatų aiškinimo, atsižvelgiant į byloje
susiklosčiusias aplinkybes.
Prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmuoju klausimu iš esmės siekė išsiaiš‑
kinti, ar Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip
reiškiantis, jog tam, kad būtų galima taikyti jame numatytą prieglobsčio nesuteikimo są‑
lygą, būtina, kad tarptautinės apsaugos prašytojas būtų nuteistas už vieną iš teroristinių
nusikaltimų, numatytų Pamatinio sprendimo 2002/475 1 straipsnio 1 dalyje.
Dėl teistumo už vieną iš Pamatinio sprendimo 2002/475 1 straipsnio 1 dalyje numatytų teroristinių nusikaltimų kaip būtinos prieglobsčio nesuteikimo sąlygos
Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad iš Saugumo Tarybos rezoliucijos 1377
(2001) matyti, kad Jungtinių Tautų Chartijoje nurodytiems siekiams ir principams prieš‑
tarauja ne tik „tarptautinio teroro aktai“, bet ir „tarptautinio teroro aktų finansavimas,
planavimas ir rengimas, kaip ir bet kokia kita pagalba šiuo atžvilgiu“. Be to, remiantis
Saugumo Tarybos rezoliucija 1624 (2005) darytina išvada, kad „Jungtinių Tautų siekiams
ir principams prieštaraujantys veiksmai“ neapsiriboja vien „teroro aktais, metodais ir
praktika“. Iš tikrųjų ja Saugumo Taryba ragina visas valstybes, vadovaujantis joms pagal
tarptautinę teisę tenkančiais įsipareigojimais, kovojant su terorizmu nesuteikti prieglobs‑
čio „asmenims, kurie teikia finansinę paramą, padeda organizuoti, rengti ar vykdyti te‑
roro aktus, prisideda prie jų, dalyvauja juos vykdant arba stengiasi juose dalyvauti, arba
slepia juos įvykdžiusius asmenis“, ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn. Be to,
šios rezoliucijos 1 punkto c papunktyje valstybės raginamos nesuteikti prieglobsčio as‑
menims, apie kuriuos turima patikimos ir svarbios informacijos, kad pagrįsta manyti, jog
jie kalti dėl kurstymo įvykdyti teroro aktą ar aktus. Remdamasis tuo Teisingumo Teismas
darė išvadą, kad Ženevos konvencijos 1 straipsnio F skirsnio c punkte ir Direktyvos
2004/83 12 straipsnio 2 dalies c punkte pateikta sąvoka „Jungtinių Tautų Organizacijos
siekiams ir principams prieštaraujantys veiksmai“ negali būti aiškinama kaip apimanti tik
Saugumo Tarybos rezoliucijose nurodytų teroro aktų (toliau – teroro aktai) vykdymą.
Dėl pabėgėlio statuso nesuteikimo sąlygos taikymo asmenims, kurie patys nėra teroro
akto kurstytojai arba kitaip dalyvavę vykdant tokį aktą
Antruoju ir trečiuoju klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nusprendė nagrinė‑
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ti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškin‑
ti, ar Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies c punktas ir 12 straipsnio 3 dalis aiškintini
taip, kad tokiam dalyvavimui teroristinės grupės veikloje, dėl kurio nuteistas atsakovas
pagrindinėje byloje, gali būti taikoma šiose nuostatose numatyta prieglobsčio nesutei‑
kimo sąlyga, nors atitinkamas asmuo nevykdė, nepadėjo, nebandė ir negrasino įvykdyti
teroro aktų.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas kaip vadovas dalyvavo teroristinės
grupės Belgijos padalinio veikloje, t. y. teikė šiai grupei logistinę paramą, be kita ko, pa‑
dėdamas materialiai ar intelektualiai, klastodamas pasus ir neteisėtai juos perduodamas,
taip pat aktyviai dalyvaudamas siunčiant savanorius į Iraką. Nors nebuvo konstatuota,
kad M. Lounani pats vykdė teroro aktus, kurstė juos vykdyti kitus ar dalyvavo juos vyk‑
dant, vis dėlto, kaip jau buvo nurodyta „Jungtinių Tautų siekiams ir principams priešta‑
raujantys veiksmai“ neapsiriboja vien teroro aktais.
Teisingumo Teismo nuomone, valstybės privalo užkirsti kelią asmenų, keliau‑
jančių į kitą nei jų gyvenamosios vietos arba pilietybės valstybę, kad vykdytų, planuo‑
tų arba rengtų teroro aktus, verbavimui, organizavimui, vežimui ar aprūpinimui ir nu‑
traukti šiuos veiksmus. Taigi Teisingumo Teismas darė išvadą, kad Direktyvos 2004/83/
EB 12 straipsnio 2 dalies c punkte numatyta pabėgėlio statuso nesuteikimo sąlyga gali
būti taikoma ne tik faktiškai teroro aktus vykdantiems asmenims, bet ir asmenims, kurie
verbuoja, organizuoja, veža ar aprūpina asmenis, keliaujančius į kitą nei jų gyvenamosios
vietos arba pilietybės valstybę, kad vykdytų, planuotų arba rengtų teroro aktus. Kitaip sa‑
kant, nereikalaujama, kad tarptautinės apsaugos prašytojas būtų buvęs teroro akto kurs‑
tytojas arba kitaip būtų dalyvavęs vykdant tokį aktą. Dalyvavimas teroristinės grupės vei‑
kloje gali apimti įvairius skirtingo pavojingumo veiksmus.
Šiomis aplinkybėmis kompetentinga atitinkamos valstybės narės valdžios institu‑
cija Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies c punktą gali taikyti tik kiekvienu konkre‑
čiu atveju įvertinusi jai žinomas tikslias faktines aplinkybes, siekdama nustatyti, ar yra
rimtų priežasčių manyti, kad suinteresuotojo asmens, kuris, be kita ko, atitinka kriteri‑
jus, kad gautų pabėgėlio statusą, padaryti veiksmai patenka į nesuteikimo sąlygos tai‑
kymo sritį. Dėl to, ar tokie veiksmai, kuriuos atlikęs kaltinamas M. Lounani, gali būti
pripažinti Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujančiais veiksmais, kaip tai
suprantama pagal Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies c punktą, arba tokių veiksmų
kurstymu arba kitokiu dalyvavimu juos atliekant, kaip tai suprantama pagal šios direkty‑
vos 12 straipsnio 3 dalį, galutinį tarptautinės apsaugos prašymo vertinimą privalo atlikti
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, o nacionaliniai teismai turi šio verti‑
nimo kontrolės jurisdikciją.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių pi‑
liečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga
tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų
12 straipsnio 2 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip reiškiantis, jog tam, kad būtų
galima taikyti jame numatytą pabėgėlio statuso nesuteikimo sąlygą, nebūtina, kad tarp‑
tautinės apsaugos prašytojas būtų nuteistas už teroristinius nusikaltimus, numatytus
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2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su teroriz‑
mu 1 straipsnio 1 dalyje.
2. Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies c punktas ir 12 straipsnio 3 dalis turi
būti aiškinami taip, kad dalyvavimas teroristinės grupės veikloje, dėl kurio nuteistas atsa‑
kovas pagrindinėje byloje, gali pateisinti sprendimą nesuteikti pabėgėlio statuso, net jei
neįrodyta, kad atitinkamas asmuo vykdė, padėjo, kėsinosi ir grasino įvykdyti Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose apibrėžtų teroro aktus. Konkrečiai vertinant aplin‑
kybes, kurios leistų nustatyti, ar yra svarbių priežasčių manyti, kad asmuo pripažintas
kaltu dėl Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujančių veiksmų, tokių veiksmų
kurstymo arba kitokio dalyvavimo juos vykdant, ypač svarbi aplinkybė, kad šis asmuo
valstybės narės teismų buvo nuteistas už dalyvavimą teroristinės grupės veikloje, taip pat
išvada, kad jis buvo šios grupės vadovas, ir nebūtina nustatyti, ar šis asmuo kurstė teroro
aktus ar kitaip dalyvavo juos vykdant.

3.2. 2017 m. gegužės 10 d. didžiosios kolegijos prejudicinis
sprendimas byloje H.C. Chavez-Vilchez ir kt. (C‑133/15)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV, Sutartis) 20 straipsnio išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
2017 m. lapkričio 1 d. suėjo 24 metai, kai atsirado Sąjungos pilietybė. Kalbant
generalinio advokato M. Szpunar žodžiais, pagrindinis Sąjungos piliečio statusas –
Sąjungos pilietybė – reiškia galimybę (ypač naujoms kartoms) kurti Europą, kurioje visi
piliečiai galėtų žmoniškai judėti, gyventi, dirbti, studijuoti, teikti paslaugas ar įsisteigti ki‑
toje valstybėje narėje, kurti savo gerovę, tuoktis arba pasirinkti kitą analogišką bendro
gyvenimo formą panorėjus kurti šeimą, gyventi taikiai ir saugiai.
Sąjungos pilietybė kiekvienam Sąjungos piliečiui suteikia pagrindinę ir asmeninę
teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taikant Sutartyje ir jai įgyven‑
dinti patvirtintose priemonėse nustatytus apribojimus ir reikalavimus. Pagal Teisingumo
Teismo praktiką, SESV 20 straipsniu draudžiamos nacionalinės priemonės, kuriomis iš
Sąjungos piliečių atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis pagal Sąjungos
piliečio statusą priklausančiomis teisėmis. Tačiau būtent taip gali atsitikti valstybei narei
nusprendus išsiųsti ES pilietybės neturinčius asmenis, kurie faktiškai rūpinasi nepilna‑
mečiais savo vaikais, turinčiais ES pilietybę – minėti vaikai, Sąjungos piliečiai, privalėtų
išvykti iš Sąjungos teritorijos kartu su tėvais, todėl tokiomis aplinkybėmis šie Sąjungos
piliečiai iš tikrųjų negalėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios jiems priklauso dėl
jų, kaip Sąjungos piliečių, statuso.
Tačiau kai kurios Europos Sąjungos valstybių narių administracinės institucijos
nagrinėjamu klausimu aktualią Teisingumo Teismo praktiką aiškina siaurai ir laikosi
nuomonės, kad ji taikytina tik tuo atveju, jei tėvas, Europos Sąjungos valstybės narės pi‑
lietis, pagal objektyvius kriterijus negalėtų pasirūpinti vaiku, ES piliečiu, nes, pavyzdžiui,
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jis kali, yra įkurdintas įstaigoje arba guli ligoninėje, arba yra miręs. Be šių situacijų, moti‑
nai, kuri yra trečiosios valstybės pilietė, tenka pareiga įtikinamai įrodyti, kad tėvas, kuris
yra ES pilietis, negali pasirūpinti vaiku net ir galimai padedamas trečiųjų asmenų. Be kita
ko, tokiais atvejais net nėra nagrinėjami vaiko ir tėvo tarpusavio bendravimo, tėvo prisi‑
dėjimo prie išlaikymo ir auginimo, jo pasirengimo perimti rūpinimąsi vaiku klausimai ir
apskritai vaiko priežiūros neįgyvendinimas nelaikomas reikšminga aplinkybe, jei nebuvo
įtikinamai įrodyta, kad priežiūra negali būti paskirta jam (tėvui).
Šioje byloje Teisingumo Teismui pateiktose rašytinėse pastabose Lietuvos
Respublikos Vyriausybė laikėsi pozicijos, kad tuo atveju, jeigu trečiosios valstybės piliety‑
bę turintis vienas iš tėvų teisiškai, finansiškai ir (arba) emociškai vaiku rūpinasi ne vienas
(t. y. nustatyta, kad kitas iš tėvų, kuris yra šios valstybės narės pilietis, de facto gali rū‑
pintis vaiku), atsisakymas suteikti teisę gyventi trečiosios valstybės piliečiui nepanaikina
Sąjungos piliečio teisės veiksmingai naudotis su jo, kaip Sąjungos piliečio, statusu susiju‑
siomis pagrindinėmis teisėmis, todėl jo teisės pagal SESV 20 straipsnį nebūtų pažeidžia‑
mos. Esant nurodytoms sąlygoms SESV 20 straipsnį reikia aiškinti kaip nedraudžiantį
valstybei narei atsisakyti suteikti teisę gyventi joje trečiosios valstybės pilietybę turinčiam
vienam iš tėvų. Tačiau valstybės narės, nustatydamos sąlygas atsisakyti suteikti teisę gy‑
venti trečiosios valstybės piliečiui nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, privalo nepažeisti
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje įtvirtintos teisės
į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.
Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime nurodė, kad jei kitas iš tėvų,
Sąjungos pilietis, iš tiesų gali ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką,
yra svarbu, bet to nepakanka tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp vieno iš tėvų,
trečiosios šalies piliečio, ir vaiko nėra tokio priklausomumo ryšio, kad vaikas būtų pri‑
verstas išvykti iš Sąjungos teritorijos, jeigu šiam trečiosios šalies piliečiui būtų atsisakyta
suteikti teisę gyventi šalyje. Valstybės narės institucijos turi pareigą atlikti reikalingus ty‑
rimus, siekiant nustatyti, kur gyvena vienas iš tėvų, šios valstybės narės pilietis, ir išnagri‑
nėti, pirma, ar šis iš tiesų gali ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką, ir,
antra, ar egzistuoja toks vaiko ir vieno iš jo tėvų, trečiosios šalies piliečio, priklausomumo
ryšys, kad dėl sprendimo, kuriuo pastarajam atsisakoma suteikti teisę gyventi šalyje, vai‑
kas negalėtų veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis jo turimo Sąjungos piliečio statuso
teikiamomis teisėmis ir būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Aštuoni pagrindinėje byloje nagrinėti ginčai buvo susiję su socialinės paramos
ir vaiko išmokų prašymais, kuriuos pagal atitinkamai Socialinės paramos įstatymą ir
Vaiko išmokų įstatymą kompetentingoms Nyderlandų institucijoms pateikė trečiųjų ša‑
lių piliečiai, t. y. vieno ar kelių vaikų, kurie yra Nyderlandų piliečiai ir kurių tėvas taip
pat turi Nyderlandų pilietybę, motinos. Visus šiuos vaikus jų tėvai pripažino, bet vai‑
kai iš esmės gyvena su savo motinomis. Kiekviename iš pagrindinėje byloje nagrinė‑
tų ginčų suinteresuotųjų asmenų pateiktus prašymus skirti socialinės paramos ir vaiko
išmokas kompetentingos institucijos atmetė motyvuodamos tuo, kad, nesant leidimo
gyventi šalyje, pagal nacionalinės teisės aktus jie neturi jokios teisės gauti tokią paramą
ir išmokas. Laikotarpiais, apimančiais 2010–2013 m., už kuriuos prašė socialinės para‑
385

III. Informacinė dalis

mos ir vaiko išmokų, nė viena iš apeliančių pagrindinėje byloje neturėjo leidimo gyventi
Nyderlanduose. Vienos iš jų, laukdamos sprendimo dėl prašymo suteikti leidimą gyventi
šalyje, Nyderlandų teritorijoje vis dėlto gyveno teisėtai, kitos gyveno neteisėtai, bet joms
nebuvo taikyta jokia palydėjimo iki sienos priemonė. Galiausiai apeliantės neturėjo leidi‑
mo dirbti.
Kadangi skundai, kuriais buvo ginčijami sprendimai neskirti joms prašomos pa‑
ramos ir išmokų, pirmosios instancijos nacionalinių teismų sprendimais buvo atmesti,
apeliantės pagrindinėje byloje apskundė tuos teismo sprendimus Socialinės apsaugos ir
valstybės tarnautojų bylų apeliaciniam teismui. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikusiam teismui kilo klausimas, ar apeliantės pagrindinėje byloje, kurios visos yra
trečiųjų šalių pilietės, gali kaip vaiko, Sąjungos piliečio, motinos kiekvienos iš jų atveju
teisę gyventi šalyje kildinti iš SESV 20 straipsnio. Jis manė, kad, jeigu taip yra, suinte‑
resuotieji asmenys galėtų remtis Socialinės paramos įstatymo ir Vaiko išmokų įstatymo
nuostatomis, leidžiančiomis Nyderlandų piliečiais laikyti Nyderlanduose teisėtai gyve‑
nančius užsieniečius ir tam tikrais atvejais gauti socialinę paramą ir vaiko išmokas pa‑
gal šiuos įstatymus, ir tuo tikslu nereikia jokio Migracijos ir natūralizacijos tarnybos
sprendimo, kuriuo jiems suteikiamas leidimas gyventi šalyje, ar dokumento, patvirti‑
nančio gyvenimo šalyje teisėtumą. Kaip nurodė prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas, iš Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 8 d. sprendimo Ruiz Zambrano
(C‑34/09, EU:C:2011:124) ir 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimo Dereci ir kt. (C‑256/11,
EU:C:2011:734) matyti, kad apeliantės pagrindinėje byloje iš SESV 20 straipsnio gali kil‑
dinti teisę gyventi Nyderlanduose, išplaukiančią iš jų vaikų, Sąjungos piliečių, teisės gy‑
venti šalyje, jeigu jų situacija tokia, kaip aprašytoji tuose sprendimuose. Kiekviename
iš pagrindinėje byloje nagrinėjamų ginčų reikia nustatyti, ar aplinkybės yra tokios, kad
šie vaikai faktiškai būtų priversti išvykti iš Sąjungos teritorijos, jeigu jų motinoms būtų
atsisakyta suteikti teisę gyventi šalyje. Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas klausė, kokią reikšmę, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo ju‑
risprudenciją, reikia teikti tam, kad tėvas, Sąjungos pilietis, gyvena Nyderlanduose arba
apskritai Sąjungoje.
Dėl atsisakymo suteikti teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje trečiosios šalies
pilietybę turinčiam vienam iš tėvų, kuris kasdien faktiškai rūpinasi nepilnamečiu vaiku, ES
piliečiu, jei neatmetama galimybė, kad kitas iš tėvų, turintis priimančiosios valstybės narės
pilietybę, gali faktiškai pasirūpinti vaiku
Pirmuoju ir antruoju prejudiciniais klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nu‑
sprendė nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
norėjo sužinoti, ar SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybei na‑
rei draudžiama vienam iš tėvų, trečiosios šalies piliečiui, kuris kasdien faktiškai rūpinasi
nepilnamečiu vaiku, šios valstybės narės piliečiu, atsisakyti suteikti teisę gyventi savo te‑
ritorijoje, jeigu neatmestina galimybė, kad kitas iš tėvų, turintis tos pačios valstybės narės
pilietybę, gali kasdien faktiškai rūpintis vaiku. Tas teismas siekė sužinoti, ar tai, kad tre‑
čiosios šalies pilietis teisiškai, finansiškai arba emociškai nėra visiškai atsakingas už vaiką,
yra svarbu šiuo atveju.
Teisingumo Teismas nurodė, kad Pagal suformuotą Teisingumo Teismo jurispru‑
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denciją su ginčais pagrindinėje byloje susiję vaikai, kaip valstybės narės piliečiai, gali
remtis, taip pat ir prieš valstybę narę, kurios pilietybę jie turi, su jų kaip Sąjungos pilie‑
čių statusu susijusiomis teisėmis, kurias jiems suteikia SESV 20 straipsnis. Teisingumo
Teismas jau yra nusprendęs, kad pagal SESV 20 straipsnį draudžiamos nacionalinės prie‑
monės, įskaitant sprendimus atsisakyti suteikti teisę gyventi šalyje Sąjungos piliečio šei‑
mos nariams, kuriomis iš Sąjungos piliečių atimama galimybė veiksmingai naudotis tuo,
kas sudaro jų statuso suteikiamų teisių esmę. Nagrinėjamu atveju, jeigu dėl atsisakymo
pagrindinėje byloje suteikti trečiųjų šalių pilietėms teisę gyventi šalyje jos būtų privers‑
tos išvykti iš Sąjungos teritorijos (tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendi‑
mą pateikęs teismas), tai galėtų lemti teisių, kurias jų vaikams suteikia Sąjungos piliečio
statusas, konkrečiai – teisės gyventi šalyje, apribojimą, nes vaikai gali būti priversti vykti
kartu su savo motinomis, taigi apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos. Dėl to, kad moti‑
nos galbūt privalėtų išvykti iš Sąjungos teritorijos, vaikai negalėtų veiksmingai naudotis
pagrindinėmis jų turimo Sąjungos piliečio statuso teikiamomis teisėmis.
Siekiant nagrinėjamu atveju įvertinti grėsmę, ar atitinkamas vaikas, Sąjungos pi‑
lietis, būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos ir dėl to netektų teisės faktiškai pasi‑
naudoti pagrindinėmis teisėmis, kurias jam suteikia SESV 20 straipsnis, jeigu vienam iš
jo tėvų, trečiosios šalies piliečiui, būtų atsisakyta suteikti teisę gyventi atitinkamoje vals‑
tybėje narėje, kiekviename iš pagrindinėje byloje nagrinėjamų ginčų reikia nustatyti, ku‑
ris tėvas faktiškai globoja vaiką ir ar egzistuoja vaiko ir vieno iš jo tėvų, trečiosios šalies
piliečio, faktinis priklausomumo ryšys. Atlikdamos šį vertinimą, kompetentingos insti‑
tucijos turi atsižvelgti į teisę į pagarbą šeimos gyvenimui, įtvirtintą Europos Sąjungos pa‑
grindinių teisių chartijos 7 straipsnyje, o šis straipsnis turi būti aiškinamas kartu su par‑
eiga atsižvelgti į viršesnį vaiko interesą, kaip nurodyta minėtos Chartijos 24 straipsnio 2
dalyje. Tokio vertinimo tikslais aplinkybė, kad kitas iš tėvų, Sąjungos pilietis, iš tiesų gali
ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką, yra svarbi, bet jos vienos nepa‑
kanka tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp vieno iš tėvų, trečiosios šalies piliečio,
ir vaiko nėra tokio priklausomumo ryšio, kad vaikas būtų priverstas išvykti iš Sąjungos
teritorijos, jeigu šiam trečiosios šalies piliečiui būtų atsisakyta suteikti teisę gyventi šaly‑
je. Tokia išvada, siekiant užtikrinti viršesnį atitinkamo vaiko interesą, turi būti daroma
atsižvelgus į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, visų pirma – jo amžių, fizinį ir emoci‑
nį išsivystymą, emocinio ryšio su vienu iš tėvų, Sąjungos piliečiu, ir kitu iš tėvų, trečio‑
sios šalies piliečiu, laipsnį ir grėsmę, kurią išsiskyrimas su pastaruoju sukeltų šio vaiko
pusiausvyrai.
Dėl pareigos įrodyti, kad kitas iš tėvų, priimančiosios valstybės narės pilietis, negali
faktiškai rūpintis vaiku
Trečiuoju prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės siekė sužinoti, ar SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal
jį valstybei narei draudžiama trečiosios šalies piliečio, vieno iš nepilnamečio vaiko, šios
valstybės narės piliečio, tėvų, kuris kasdien faktiškai rūpinasi šiuo vaiku, teisę gyventi
savo teritorijoje susieti su šio piliečio pareiga įrodyti, kad kitas iš tėvų, minėtos valstybės
narės pilietis, negali kasdien faktiškai rūpintis vaiku.
Teisingumo Teismo nuomone, jeigu trečiosios šalies pilietis, vienas iš nepilname‑
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čio vaiko, valstybės narės piliečio, tėvų, kuris kasdien faktiškai rūpinasi šiuo vaiku, ketina
šios valstybės narės kompetentingų institucijų prašyti SESV 20 straipsniu grindžiamos iš‑
vestinės teisės gyventi šalyje, jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių įvertinti, ar įvykdytos
šio straipsnio taikymo sąlygos, visų pirma tos, kuriose nustatyta, kad dėl sprendimo, ku‑
riuo vienam iš tėvų, trečiosios šalies piliečiui, atsisakoma suteikti teisę gyventi šalyje, vai‑
kas negalėtų veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis Sąjungos piliečio statuso teikiamo‑
mis teisėmis ir būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos. Vis dėlto, nors iš
esmės vienas iš tėvų, trečiosios šalies pilietis, turi nurodyti aplinkybes, kurios patvirtintų,
kad jis teisę gyventi šalyje grindžia SESV 20 straipsniu, visų pirma tas, kurios rodo, jog,
nesuteikus teisės gyventi šalyje, vaikas bus priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos terito‑
rijos, vertindamos sąlygas, būtinas tam, kad šiam trečiosios šalies piliečiui galėtų būti su‑
teikta tokia teisė gyventi šalyje, kompetentingos nacionalinės institucijos turi užtikrinti,
kad su įrodinėjimo pareiga susijusios nacionalinės teisės normos, kaip antai aptariamos
pagrindinėje byloje nagrinėjamuose ginčuose, taikymas negalėtų pakenkti praktiniam
SESV 20 straipsnio veiksmingumui. Taigi tokios su įrodinėjimo pareiga susijusios naci‑
onalinės teisės normos taikymas neatleidžia atitinkamos valstybės narės institucijų nuo
pareigos remiantis trečiosios šalies piliečio pateikta informacija atlikti reikalingus tyri‑
mus, siekiant nustatyti, kur gyvena vienas iš tėvų, šios valstybės narės pilietis, ir išnagri‑
nėti, pirma, ar šis iš tiesų gali ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką, ir,
antra, ar egzistuoja toks vaiko ir vieno iš jo tėvų, trečiosios šalies piliečio, priklausomumo
ryšys, kad dėl sprendimo, kuriuo pastarajam atsisakoma suteikti teisę gyventi šalyje, vai‑
kas negalėtų veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis jo turimo Sąjungos piliečio statuso
teikiamomis teisėmis ir būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad, siekiant įvertinti, ar vaikas,
Europos Sąjungos pilietis, būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos ir dėl to
netektų galimybės faktiškai pasinaudoti pagrindinėmis teisėmis, kurias jam suteikia šis
straipsnis, jeigu vienam iš jo tėvų, trečiosios šalies piliečiui, būtų atsisakyta suteikti tei‑
sę gyventi atitinkamoje valstybėje narėje, aplinkybė, kad kitas iš tėvų, Sąjungos pilietis,
iš tiesų gali ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką, yra svarbi, bet jos
vienos nepakanka tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp vieno iš tėvų, trečiosios ša‑
lies piliečio, ir vaiko nėra tokio priklausomumo ryšio, kad tokio atsisakymo atveju vaikas
būtų priverstas taip pat išvykti. Toks vertinimas, siekiant užtikrinti viršesnį atitinkamo
vaiko interesą, turi būti atliekamas atsižvelgiant į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes,
visų pirma – vaiko amžių, fizinį ir emocinį išsivystymą, emocinio ryšio su vienu iš tėvų,
Sąjungos piliečiu, ir kitu iš tėvų, trečiosios šalies piliečiu, laipsnį ir grėsmę, kurią išsisky‑
rimas su pastaruoju sukeltų vaiko pusiausvyrai.
2. SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybei narei nedrau‑
džiama trečiosios šalies piliečio, vieno iš nepilnamečio vaiko, šios valstybės narės piliečio,
tėvų, kuris kasdien faktiškai rūpinasi šiuo vaiku, teisės gyventi savo teritorijoje susieti su šio
trečiosios šalies piliečio pareiga pateikti informaciją, įrodančią, kad dėl sprendimo, kuriuo
vienam iš tėvų, trečiosios šalies piliečiui, atsisakoma suteikti teisę gyventi šalyje, vaikas ne‑
galėtų veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis Sąjungos piliečio statuso teikiamomis teisė‑
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mis ir būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos. Tačiau atitinkamos valstybės
narės kompetentingos institucijos, remdamosi trečiosios šalies piliečio pateikta informacija,
turi atlikti reikalingus tyrimus, kad atsižvelgdamos į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes
galėtų įvertinti, ar sprendimas atsisakyti suteikti tokią teisę turės tokių pasekmių.

3.3. 2017 m. kovo 30 d. prejudicinis sprendimas byloje
VG Čistoća d.o.o. prieš Đuro Vladika ir Ljubica Vladika (C‑335/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl principo „teršėjas moka“ ir
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų
ir panaikinančios kai kurias direktyvas (toliau – ir Direktyva 2008/98/EB) 14 straipsnio
1 dalies išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Direktyva 2008/98/EB nustatoma ES atliekų apdorojimo teisinė sistema, kurios
tikslas – saugoti aplinkos ir žmonių sveikatą, pabrėžiant tinkamo atliekų tvarkymo, nau‑
dojimo ir perdirbimo būdų svarbą mažinant išteklių poreikį ir gerinant jų naudojimą.
Šiame teisės akte principas „teršėjas moka“ įvardijamas pagrindiniu Europos ir tarptau‑
tiniu lygiu taikomu principu, pagal kurį reikalaujama, kad atliekų šalinimo išlaidas turi
padengti atliekų turėtojas, ankstesni turėtojai arba produkto, kurį gaminant susidarė
atliekos, gamintojai. Konkrečiai, Direktyvos 2008/98/EB 14 straipsnio 1 dalis nustato,
kad pagal šį principą atliekų tvarkymo išlaidas turi padengti pirminis atliekų gaminto‑
jas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas. Pagal Teisingumo Teismo praktiką ši
finansinė pareiga tiems turėtojams tenka dėl jų prisidėjimo prie šių atliekų susidarymo.
Kalbant apie komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų finansavimą, kiek tai su‑
siję su paslauga, kuri kolektyviai teikiama visiems „turėtojams“, Teisingumo Teismas
savo jurisprudencijoje pažymi, kad valstybės narės, remdamosi Direktyvos 2008/98/EB
15 straipsniu, turi užtikrinti, kad iš principo visi šios paslaugos gavėjai, kaip „turėtojai“
pagal šios direktyvos 3 straipsnį, kolektyviai padengtų visas atliekų šalinimo išlaidas.
Kita vertus, nėra visiškai aišku, ar vadovaujantis šiomis nuostatomis atliekų tvar‑
kymo paslaugos gavėjai turėtų mokėti tik už faktiškai pas juos susidariusias atliekas, ar vis
dėlto paslaugos gavėjai gali būti įpareigojami apmokėti visas eilutes sąskaitose, suformuo‑
tose tvarkant komunalines atliekas.
Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime išaiškino, kad Direktyvos 2008/98/
EB nuostatoms neprieštarauja nacionalinės teisės norma, komunalinių atliekų tvarkymo
ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti kainą, kuri apskaičiuojama remiantis galin‑
čių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų surinkti
atliekų svoriu. Tačiau siekiant įvertinti atitinkamos kainos ar papildomo mokesčio įtaką
atitinkamų „turėtojų“ išlaidoms, kartu buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę nepažeisti pro‑
porcingumo principo.
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Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjama komunalinės atliekų tvarkymo įmonės ginčas
su atliekų tvarkymo paslaugos gavėjais dėl sąskaitų, susijusių su komunalinių atliekų surin‑
kimu ir tvarkymu apmokėjimo. Šie asmenys nesutiko apmokėti sąskaitų dalies, atitinkan‑
čios išrūšiuotų atliekų surinkimą, neteisėtai į aplinką išmestų atliekų perdirbimą ir šalini‑
mą sąvartyne, taip pat specialų mokestį, skirtą atliekų valdymo įmonės atliktoms kapitalo
investicijoms į perdirbimo operacijas finansuoti. Tačiau jie neatsisakė apmokėti sąskaitų
faktūrų dalies, mokėtinos už faktiškai susidariusių ir išvežtų atliekų išvežimą ir šalinimą są‑
vartyne. Šiuo aspektu nustatyta, kad ginčo laikotarpiu jie turėjo 120 litrų dydžio konteine‑
rį ir kad komunalinių paslaugų įmonė atsiskaitymo už teikiamas atliekų tvarkymo paslau‑
gas tikslu apskaičiuoja mėnesinį mokestį už atliekų išvežimą pagal naudojamų konteinerių
dydį. Taigi ši bendrovė mokestį apskaičiavo pagal ištuštintų konteinerių tūrį, o ne pagal pas
atsakovus pagrindinėje byloje faktiškai susidariusių atliekų svorį.
Nagrinėdamas kilusį ginčą, nacionalinis teismas nutarė kreiptis į Teisingumo
Teismą su prašymu išaiškinti, ar Direktyvos 2008/98 14 straipsnis ir 15 straipsnio 1 dalis
turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje
numatyta, kad, pirma, atliekų apdorojimo paslaugos gavėjai moka kainą, apskaičiuotą pa‑
gal jiems duoto konteinerio tūrį, o ne pagal faktiškai išvežtų atliekų svorį, ir, antra, šie
gavėjai moka papildomą mokestį, skirtą surinktų atliekų apdorojimui būtinoms investici‑
joms finansuoti.
Dėl atliekų turėtojų mokėjimo už jų komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ne
pagal faktinį, o galintį susidaryti šių atliekų kiekį
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad dabar galiojančioje Sąjungos teisė‑
je nėra jokio teisės akto, kuris numatytų valstybėms narėms privalomą konkretų komu‑
nalinių atliekų šalinimo išlaidų finansavimo metodą, todėl šis finansavimas gali, atitinka‑
mos valstybės narės pasirinkimu, būti užtikrinamas mokesčiu, rinkliava arba bet kuriuo
kitu būdu. Tokiomis aplinkybėmis rėmimasis apmokestinimo kriterijais, kurie grindžia‑
mi paslaugų gavėjams duoto konteinerio tūriu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų užimamo ne‑
kilnojamojo turto plotą ir šio turto paskirtį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo iš‑
laidas ir paskirstyti jas atskiriems turėtojams, nes šie du parametrai gali daryti tiesioginę
įtaką minėtų išlaidų sumai. Nacionalinės teisės norma, komunalinių atliekų tvarkymo ir
šalinimo finansavimo tikslais numatanti kainą, apskaičiuojamą remiantis galinčių susida‑
ryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų surinkti atliekų svo‑
riu, negali būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 2008/98 14 straipsniui ir 15 straips‑
nio 1 daliai. Taip yra ir dėl papildomo mokesčio, skirto atliekų apdorojimui, įskaitant jų
perdirbimą, būtinoms investicijoms finansuoti, nustatymo.
Tačiau kartu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors pagal dabar šioje srityje galio‑
jančius Sąjungos teisės aktus kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turi didelę
diskreciją nustatyti kainų apskaičiavimo sąlygas, vis dėlto nacionalinis teismas, remdamasis
jam nurodytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, turi patikrinti, ar prašoma kaina ir
šis papildomas mokestis nelems to, kad tam tikriems „turėtojams“ teks išlaidos, akivaizdžiai
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neproporcingos atliekų, kurias jie gali pagaminti, kiekiui arba pobūdžiui. Tuo tikslu reikia
atsižvelgti, be kita ko, į su paslaugos gavėjų užimamo nekilnojamojo turto rūšimi susijusius
kriterijus, plotą ir šio turto paskirtį, atliekų „turėtojų“ pajėgumus gaminti atliekas, paslau‑
gos gavėjams duotų konteinerių tūrį ir surinkimo dažnumą, nes šie parametrai gali daryti
tiesioginę įtaką atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų sumai.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2008/98 14 straipsnis ir 15 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip,
kad, remiantis dabar galiojančiais Sąjungos teisės aktais, pagal juos nedraudžiama naci‑
onalinės teisės norma, pagal kurią komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo paslaugai
finansuoti numatoma kaina, apskaičiuota remiantis šių paslaugos gavėjų generuojamo
atliekų kiekio vertinimu, o ne pagal atliekų, kurias jie faktiškai pagamino ir atidavė su‑
rinkti, kiekį, taip pat nedraudžiama tai, kad paslaugos gavėjai kaip atliekų turėtojai moka
papildomą mokestį, skirtą atliekų apdorojimui, įskaitant jų perdirbimą, būtinoms investi‑
cijoms finansuoti.
Tačiau nacionalinis teismas, remdamasis jam nurodytomis faktinėmis ir teisinėmis
aplinkybėmis, turi patikrinti, ar dėl to tam tikriems „turėtojams“ neteks išlaidų, kurios
būtų akivaizdžiai neproporcingos atliekų, kurias jie gali pagaminti, kiekiui arba pobū‑
džiui. Todėl nacionalinis teismas gali atsižvelgti, be kita ko, į su paslaugos gavėjų užima‑
mo nekilnojamojo turto rūšimi susijusius kriterijus, šio turto plotą ir paskirtį, „turėtojų“
pajėgumus gaminti atliekas, paslaugos gavėjams duotų konteinerių tūrį ir surinkimo daž‑
numą, nes šie parametrai gali daryti tiesioginę įtaką atliekų tvarkymo išlaidų sumai.

3.4. 2017 m. vasario 9 d. prejudicinis sprendimas byloje
Euro Tyre BV prieš Autoridade Tributária e Aduaneira (C‑21/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d.
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (to‑
liau – ir PVM direktyva) 131 straipsnio ir 138 straipsnio 1 dalies, taip pat dėl proporcin‑
gumo principo išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
PVM direktyva į vieną teisės aktą susisteminti visi pradinės Šeštosios PVM direk‑
tyvos daliniai pakeitimai, aiškiai apibrėžiant šiuo metu galiojančias ES teisės nuostatas
PVM srityje. Šioje direktyvoje taip pat numatyti neapmokestinimo PVM atvejai, kurių
dauguma yra neapmokestinimas be teisės į atskaitą, pavyzdžiui, taikomas finansinėms ir
draudimo paslaugoms arba sveikatos priežiūros ir socialinėms paslaugoms, tačiau taip
pat galimas ir teisę į atskaitą suteikiantis neapmokestinimas, pavyzdžiui, taikomas inter
alia ES viduje tiekiamoms prekėms.
PVM direktyvos 131 straipsnyje nustatyta, kad jos 2–9 skyriuose numatytais atve‑
jais neapmokestinimas PVM taikomas nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų ir tokiomis
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sąlygomis, kurias valstybės narės nustato siekdamos užtikrinti tinkamą ir sąžiningą ne‑
apmokestinimo atvejus reglamentuojančių nuostatų taikymą bei užkirsti kelią galimiems
mokesčių sukčiavimo, vengimo juos mokėti ar piktnaudžiavimo atvejams. Tos pačios
direktyvos 138 straipsnio 1 dalyje valstybėms narėms numatyta pareiga neapmokestinti
prekių tiekimo, kai tas prekes pardavėjas ar prekes įsigyjantis asmuo išsiunčia ar išgabena
į paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos atitinkamoje teritorijoje, kitam apmokes‑
tinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip to‑
kiam, į kitą valstybę narę nei ta, kurioje pradėtas prekių siuntimas ar gabenimas, arba kai
tai atliekama pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu.
Pagal PVM direktyvos 214 straipsnio 1 dalies b punktą valstybės narės privalo už‑
tikrinti, kad būtų registruojami, suteikiant atskirą kodą, be kita ko, kiekvienas apmokesti‑
namasis asmuo arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, kurie įsigyja prekių Bendrijos
viduje. Reglamento Nr. 1798/2003 27 straipsnyje ir nuo 2012 m. sausio 1 d. – Reglamento
Nr. 904/2010 17 straipsnyje įtvirtintas reikalavimas valstybėms narėms turėti elektroninę
sistemą, kurioje saugomas asmenų, kuriems jos suteikė PVM mokėtojo kodą, registras.
Teisingumo Teismo vertinimu, tokį reikalavimą atitinka PVM informacijos mainų sis‑
tema (toliau – ir VIES sistema), kuria siekiama suteikti ūkio subjektams galimybę gau‑
ti prekybos partnerių PVM mokėtojo kodų patvirtinimą, o nacionaliniams mokesčių
administratoriams – patikrinti sandorius Bendrijos viduje ir aptikti galimus pažeidimus.
Kai kurių valstybių narių kompetentingos institucijos reikalavimus įgijėjui turėti PVM
mokėtojo kodą sandorių Bendrijos viduje vykdymo tikslais ir būti įtrauktam į VIES sis‑
temą ėmė laikyti esminėmis PVM tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo sąlygomis.
Šiomis aplinkybėmis kilo klausimas, ar tokie reikalavimai išties pagrįsti atsižvelgiant į
tai, kad PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalyje atitinkamos sąlygos nėra nustatytos.
Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime minėtus reikalavimus įvardijo
kaip formalius bei nurodė, kad pagal mokesčių neutralumo principą reikalaujama, jog
būtų neapmokestinama PVM, jeigu tenkinami esminiai reikalavimai, net jei apmokesti‑
namieji asmenys nesilaikė tam tikrų formalių reikalavimų.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas euro Tyre BV ir Portugalijos mokesčių
administratoriaus ginčas dėl to, kad ši institucija atsisakė neapmokestinti pridėtinės ver‑
tės mokesčiu (PVM) kelių sandorių, kuriuos Euro Tyre laikė tiekimais Bendrijos viduje.
Nustatyta, jog 2010–2012 metai buvo vykdomi įvairūs pardavimo sandoriai, ku‑
rių vykdymo metu Euro Tyre Distribuición de Neumáticos buvo įregistruota kaip PVM
mokėtoja Ispanijoje. Tačiau šioje valstybėje narėje jai nebuvo taikoma prekių įsigijimo
Bendrijos viduje apmokestinimo schema ir ji nebuvo registruota VIES sistemoje. Tik
2013 m. kovo 19 d. Ispanijos mokesčių tarnybos jai suteikė Bendrijos viduje veikiančio
ūkio subjekto statusą ir ją įregistravo šioje sistemoje atgaline data nuo 2012 m. liepos 1 d.
Euro Tyre deklaravo minėtus pardavimo sandorius kaip prekių tiekimą Bendrijos vidu‑
je, neapmokestinamą PVM. Portugalijos mokesčių administratorius, atlikęs mokestinį
2010–2012 metų patikrinimą, vis dėlto nusprendė, kad neapmokestinimo sąlygos nebuvo
įvykdytos, nes tuo metu, kai buvo vykdomi nagrinėjami pardavimo sandoriai, Euro Tyre
Distribución de Neumáticos nebuvo įregistruota Ispanijoje kaip galinti vykdyti sandorius
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Bendrijos viduje ir nebuvo įtraukta į VIES sistemą.
Ginčui dėl mokesčių administratoriaus sprendimo pasiekus teismą, šis sutarė su‑
stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išsiaiškinti, ar
PVM direktyvos 131 straipsnis ir 138 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal
juos draudžiama, jog valstybės narės mokesčių administratorius atsisakytų neapmokes‑
tinti PVM prekių tiekimo Bendrijos viduje dėl to, kad šio sandorio įvykdymo momen‑
tu įgijėjas, turintis buveinę paskirties valstybėje narėje ir PVM mokėtojo kodą, galiojantį
sandoriams šioje valstybėje narėje, nėra įregistruotas VIES sistemoje ir jam netaikoma
prekių įsigijimo Bendrijos viduje apmokestinimo schema. Minėtas teismas taip pat siekė
sužinoti, ar pagal PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į propor‑
cingumo principą, draudžiamas toks atsisakymas neapmokestinti, jeigu pardavėjas žinojo
apie aplinkybes, apibūdinančias įgijėjo padėtį, susijusią su PVM taikymu, ir tikėjosi, kad
vėliau įgijėjas bus įtrauktas į Bendrijos viduje veikiančių subjektų registrą atgaline data.
Dėl tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo, kai prekių įgijėjas nėra įregistruotas
PVM mokėtoju ir (ar) registruotas PVM informacijos mainų sistemoje (VIES)
Teisingumo Teismui pateikti klausimai buvo grindžiami prielaida, jog tiekimo
Bendrijos viduje materialinės sąlygos buvo įvykdytos. Atsisakyta neapmokestinti PVM
vien dėl to, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamų pardavimo sandorių įvykdymo momen‑
tu įgijėjas Ispanijoje nebuvo registruotas sandorių vykdymo Bendrijos viduje tikslais ir
nebuvo įtrauktas į VIES sistemą.
Pastaruoju aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad apmokestinamųjų asme‑
nų, kurie vykdo sandorius Bendrijos viduje, įregistravimas VIES sistemoje taip pat yra
pakankamai svarbus. Šia sistema siekiama suteikti ūkio subjektams galimybę gauti pre‑
kybos partnerių PVM mokėtojo kodų patvirtinimą, o nacionaliniams mokesčių admi‑
nistratoriams – patikrinti sandorius Bendrijos viduje ir aptikti galimus pažeidimus. Vis
dėlto, reikalavimai, kad įgijėjas turėtų PVM mokėtojo kodą sandorių Bendrijos viduje
vykdymo tikslais ir būtų įtrauktas į VIES sistemą, nėra esminės PVM tiekimo Bendrijos
viduje neapmokestinimo sąlygos. Tai yra tik formalūs reikalavimai.
Toliau Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal mokesčių neutralumo principą rei‑
kalaujama, kad būtų neapmokestinama PVM, jeigu tenkinami esminiai reikalavimai, net
jei apmokestinamieji asmenys nesilaikė tam tikrų formalių reikalavimų. Vadinasi, vals‑
tybės narės administratorius iš esmės negali atsisakyti neapmokestinti PVM tiekimo
Bendrijos viduje vien dėl to, kad įgijėjas neįregistruotas VIES sistemoje ir jam netaikoma
prekių įsigijimo Bendrijos viduje apmokestinimo schema. Pripažįstami tik du atvejai, kai
dėl formalių reikalavimų nesilaikymo galima prarasti teisę į neapmokestinimą PVM:
pirma, apmokestinamasis asmuo, siekdamas neapmokestinimo PVM, negali rem‑
tis mokesčių neutralumo principu, jeigu tyčia sukčiavo mokesčių srityje ir dėl to sukėlė
grėsmę bendrosios PVM sistemos veikimui; taip pat jeigu apmokestinamasis asmuo ži‑
nojo ar turėjo žinoti, kad jo vykdomas sandoris yra įgijėjo sukčiavimo dalis, ir nesiėmė
visų pagrįstų priemonių, kad išvengtų šio sukčiavimo, jam turėtų būti atsisakyta suteikti
teisę į neapmokestinimą PVM.
Pagrindinėje byloje nagrinėtu atveju vien dėl aplinkybių, kad pardavėjas, pir‑
ma, žinojo, jog įgijėjas neįregistruotas VIES sistemoje ir jam netaikoma prekių įsigijimo
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Bendrijos viduje apmokestinimo schema, ir, antra, tikėjosi, jog vėliau įgijėjas bus įregis‑
truotas kaip Bendrijos viduje veikiantis ūkio subjektas atgaline data, nacionalinė mokes‑
čių institucija negali atsisakyti taikyti neapmokestinimo PVM (Euro Tyre nesukčiavo ir
nevengė mokesčių);
antra, dėl formalaus reikalavimo pažeidimo gali būti netaikomas neapmokestini‑
mas PVM, jei dėl šio pažeidimo nebūtų galima pateikti neginčijamo įrodymo, kad es‑
miniai reikalavimai įvykdyti. Nagrinėtu atveju esminės tiekimo Bendrijos viduje sąlygos
buvo įvykdytos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) nusprendė:
PVM direktyvos 131 straipsnis ir 138 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip,
kad pagal juos draudžiama, kad valstybės narės mokesčių administratorius atsisaky‑
tų neapmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu prekių tiekimo Bendrijos viduje vien dėl
to, kad sandorio įvykdymo momentu įgijėjas, turintis buveinę paskirties valstybėje na‑
rėje ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, galiojantį sandoriams šioje valstybė‑
je narėje, nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainų sistemoje ir
jam netaikoma prekių įsigijimo Bendrijos viduje apmokestinimo schema, nors nėra jo‑
kių aiškių požymių, leidžiančių daryti prielaidą, kad sukčiaujama, ir nustatyta, jog esmi‑
nės neapmokestinimo taikymo sąlygos yra įvykdytos. Tokiu atveju pagal šios direktyvos
138 straipsnio 1 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į proporcingumo principą, draudžiamas
toks atsisakymas neapmokestinti, jeigu pardavėjas žinojo apie aplinkybes, apibūdinančias
įgijėjo padėtį, susijusią su pridėtinės vertės mokesčio taikymu, ir tikėjosi, kad vėliau įgijė‑
jas bus įtrauktas į Bendrijos viduje veikiančių subjektų registrą atgaline data.

3.5. 2017 m. kovo 9 d. prejudicinis sprendimas byloje
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce
prieš Salvatore Manni (C‑398/15)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1968 m. kovo 9 d. Pirmosios
Tarybos direktyvos 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekda‑
mos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties
58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai,
koordinavimo (OL L 65, 1968, p. 8; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t.,
p. 3), iš dalies pakeistos 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direkty‑
va 2003/58/EB (OL L 221, 2003, p. 13; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk.,
1 t., p. 304) (toliau – Direktyva 68/151), 3 straipsnio ir 1995 m. spalio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duo‑
menis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis
leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355) (toliau – Direktyva 95/46) 6 straipsnio 1 dalies
e punkto išaiškinimo. Prašymas pateiktas nagrinėjant Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Lecce (Lečės prekybos, pramonės, amatų ir žemės ūkio rū‑
mai, Italija; toliau – Lečės prekybos rūmai) ir Salvatore Manni ginčą dėl šios įstaigos atsi‑
sakymo išbraukti kai kuriuos S. Manni asmens duomenis iš įmonių registro.
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Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. gegužės 13 d. didžiosios kolegijos
sprendime Google Spain SL, Google Inc. prieš Agencia Española de Protección de Datos,
Mario Costeja González sprendė dėl asmens teisės „būti pamirštam“ tuo atveju, kai in‑
terneto paieškos variklio eksploatuotojas paieškos rezultatų sąraše, rodomame atlikus
paiešką pagal asmens asmenvardį, pateikia nuorodas į trečiųjų subjektų paskelbtus tin‑
klalapius, kuriuose yra su šiuo asmeniu susijusios informacijos. Teisingumo Teismas, at‑
sižvelgdamas į potencialų asmens teisių apribojimo tokiu atveju mastą konstatavo, kad
vien paieškos variklio eksploatuotojo ekonominio intereso tvarkyti tokius duomenis ne‑
pakanka jam pateisinti. Vis dėl to, Teisingumo Teismas sprendė, kad teisė „būti pamirš‑
tam“ nėra absoliuti bei pažymėjo, kad nuorodų pašalinimas iš rezultatų sąrašo, priklauso‑
mai nuo ieškomos informacijos, gali turėti poveikio teisėtam internautų, kurie gali būti
suinteresuoti turėti prieigą prie jos, interesui, todėl visų pirma reikia nustatyti teisingą šio
intereso ir duomenų subjekto pagrindinių teisių, visų pirma teisės į privataus gyvenimo
gerbimą ir asmens duomenų apsaugą, pusiausvyrą. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad nors duomenų subjekto teisės paprastai yra viršesnės ir už šių internautų
interesus, ši pusiausvyra konkrečiais atvejais gali priklausyti nuo atitinkamos informaci‑
jos pobūdžio ir jos ypatingumo duomenų subjekto privačiam gyvenimui, taip pat nuo
visuomenės intereso gauti šią informaciją, kuris gali skirtis, nelygu, kokia šio asmens pa‑
dėtis viešajame gyvenime.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime byloje Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce prieš Salvatore Manni Teisingumo Teismas
toliau aiškina ir tikslina „teisės būti pamirštam“ apsaugos apimtį, šįkart situacijoje, kai in‑
formacija apie fizinį asmenį yra skelbiama įmonių registre ir yra susijusi su tuo, jog kon‑
kretus asmuo anksčiau buvo bendrovės, kuri buvo likviduota dėl bankroto, vienintelis
valdytojas ir likvidatorius. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad minėta informacija
jam kelia nepatogumų, kadangi dėl šios informacijos pareiškėjo kitai valdomai įmonei
nepavyko parduoti pastatyto nekilnojamojo turto. Taigi šiame sprendime Teisingumo
Teismas ieškojo pusiausvyros tarp asmens teisės „būti pamirštam“ ir trečiųjų asmenų in‑
tereso žinoti konkrečią informaciją, susijusią su šio asmens veikla praeityje, skelbiamą
įmonių registre. Kaip išsamiai išdėstyta apžvelgiamame sprendime, tokiu atveju itin svar‑
bus yra informacijos skelbimo tikslas.
Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju buvo sprendžiama dėl teisės į privataus
gyvenimo gerbimą ir teisės į asmens duomenų apsaugą, aktualus buvo ir šių teisių, įtvir‑
tintų Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose, ribojimo propor‑
cingumo vertinimas.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
2007 m. Salvatore Manni, įmonės, su kuria buvo sudaryta turistinio komplekso
statybos sutartis, valdytojas, pareiškė ieškinį Lečės prekybos rūmams. Jo nuomone, jam
nepavyko parduoti šio komplekso pastatų, nes iš įmonių registro duomenų matyti, kad
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jis buvo vienintelis valdytojas ir likvidatorius kitos bendrovės, kuriai 1992 m. buvo pa‑
skelbtas bankrotas ir 2005 m. ji buvo likviduota.
Lečės teismas įsakė Lečės prekybos rūmams nuasmeninti duomenis, siejančius
S. Manni su minėtos bendrovės likvidavimu ir sumokėti jam patirtos žalos kompensa‑
ciją. Lečės prekybos rūmai pateikė apeliacinį skundą Italijos kasaciniam teismui, kuris
nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo, klausdamas, ar pagal
Direktyvą 95/46 ir Direktyvą 68/151 valstybės narės gali ar netgi privalo, pasibaigus tam
tikram laikotarpiui nuo atitinkamos įmonės likvidavimo ir atlikus vertinimą kiekvienu
konkrečiu atveju apriboti galimybę susipažinti su šiame registre esančiais su jais susiju‑
siais asmens duomenimis.
Dėl teisės būti pamirštam ir įmonių registre esančių asmens duomenų
Pagal Direktyvos 68/151 2 straipsnio 1 dalies d punktą, valstybės narės turi imtis
priemonių, būtinų užtikrinti, kad bendrovės būtinai skelbtų bent duomenis apie asmenų
paskyrimą ir atleidimą iš pareigų, taip pat duomenis apie asmenis, kurie, kaip organas
arba tokio organo nariai, yra įgalioti atstovauti bendrovei esant santykiams su trečiaisiais
asmenimis ir per teisminius procesus arba dalyvauja vykdant bendrovės administravimą,
priežiūrą ar kontrolę. Be to, pagal to paties 2 straipsnio 1 dalies j punktą taip pat būtina
skelbti ir duomenis apie likvidatorių paskyrimą ir jų tapatybę, taip pat atitinkamus įga‑
liojimus. Pagal Direktyvos 68/151 3 straipsnio 1–3 dalis šie duomenys turi būti nurodyti
valstybės narės centriniame, komerciniame ar įmonių registre (toliau kartu – registras), o
paprašius turi būti galimybė gauti visų šių duomenų ar bet kurios jų dalies kopiją.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad įmonių registro viešumu siekiama apsaugoti
trečiųjų asmenų interesus, palyginti su bendrovių, kurių turtinė atsakomybė yra riboja‑
ma akcijomis, ar kitaip ribotos turtinės atsakomybės bendrovių interesais, nes vienintelė
apsaugos priemonė, kurią tokios bendrovės siūlo tretiesiems asmenims, yra turtas. Todėl
atskleidimas tretiesiems asmenims turi suteikti galimybę susipažinti su bendrovės pa‑
grindiniais dokumentais ir sužinoti kai kuriuos su ja susijusius duomenis, ypač duomenis
apie asmenis, kurie yra įgalioti prisiimti įsipareigojimų bendrovės vardu.
Teisingumo Teismas nurodė, jog neginčijama, kad su bendrove susijusios teisės ir
teisiniai santykiai gali išlikti ir po šios bendrovės likvidavimo. Be to, atsižvelgiant į skir‑
tingose valstybėse narėse taikomus senaties terminus, gali būti, kad klausimų, kuriems iš‑
spręsti reikės viešų registro duomenų, kils dar kelerius metus po to, kai bendrovė nebeeg‑
zistuos. Pasak Teisingumo Teismo, atsižvelgiant į daugybę galimų scenarijų, kuriuose gali
dalyvauti keliose valstybėse narėse esantys asmenys, ir nacionalinės teisės sistemų skir‑
tingose teisės srityse numatytų senaties terminų nevienodumą, dabartinėmis aplinkybė‑
mis neįmanoma nustatyti vieno termino, skaičiuojamo nuo bendrovės likvidavimo, ku‑
riam pasibaigus nebūtų būtina įrašyti minėtų duomenų į registrą ir juos skelbti. Tokiomis
aplinkybėmis valstybės narės negali užtikrinti fizinių asmenų, kurių asmens duomenys
yra įtraukti į juridinių asmenų registrą, teisės iš principo reikalauti, kad praėjus tam ti‑
kram laikotarpiui po atitinkamos bendrovės likvidavimo jų asmens duomenys, įtraukti į
registrą pagal pastarąjį straipsnį, būtų ištrinti arba blokuoti ir nebeprieinami visuomenei.
Teisingumo Teismas konstatavo, kad toks aiškinimas nelemia neproporcingo duo‑
menų subjektų pagrindinių teisių, visų pirma Chartijos 7 ir 8 straipsniuose užtikrintos
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teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir teisės į asmens duomenų apsaugą, pažeidimo.
Viena vertus, pagal Direktyvą 68/151 privaloma skelbti tik ribotą kiekį asmens duomenų.
Antra vertus, Direktyvoje 68/151 nurodyti duomenys skelbiami tik dėl to, kad bendrovės,
kurių turtinė atsakomybė yra ribojama akcijomis, ar kitaip ribotos turtinės atsakomybės
bendrovės kaip garantiją tretiesiems asmenims siūlo tik savo turtą, todėl jiems kyla dide‑
lė ekonominė rizika. Atsižvelgiant į tai, atrodo pagrįsta, kad fiziniai asmenys, pasirinkę
vykdyti ekonominę veiklą per tokias bendroves, privalo skelbti duomenis apie savo ta‑
patybę ir pareigas toje bendrovėje, nes apie tokią pareigą jie žino nuo to momento, kai
nusprendžia vykdyti tokią veiklą.
Vis dėlto Teisingumo Teismas nurodė, jog negalima atmesti galimybės, kad gali su‑
siklostyti konkrečios situacijos, kai remiantis privalomais ir teisėtais pagrindais, susijusiais
su konkrečia duomenų subjekto padėtimi, galimybė susipažinti su įmonių registre esančiais
su tuo asmeniu susijusiais asmens duomenimis pasibaigus pakankamai ilgam laikotarpiui
po atitinkamos bendrovės likvidavimo išimties tvarka bus apribota taip, kad susipažinti
su šiais duomenimis bus leista tik tretiesiems asmenims, įrodžiusiems, kad turi konkretų
interesą tai padaryti. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad pagal Direktyvos
95/46 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktą galutinį sprendimą, ar Direktyvos 68/151
2 straipsnio 1 dalies d ir j punktuose nurodyti fiziniai asmenys gali prašyti, kad registrą
tvarkanti institucija, įvertinusi kiekvieną konkretų atvejį, apribotų galimybę susipažinti su
jų asmens duomenimis, priima nacionalinės teisės aktų leidėjai. Teisingumo Teismas nu‑
rodė, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, kokia pa‑
dėtis šiuo klausimu yra jo nacionalinėje teisėje. Tačiau Teisingumo Teismas pažymėjo, jog
vien aplinkybė, kad įmonei, kurios vienintelis valdytojas šiuo metu yra S. Manni, pastatyto
turistinio komplekso pastatų nepavyksta parduoti dėl to, kad potencialūs šių pastatų pirkė‑
jai gali susipažinti su šiais įmonių registre esančiais duomenimis, negali būti toks pagrin‑
das, atsižvelgiant visų pirma į šių pirkėjų interesą turėti tokią informaciją.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 95/46 6 straipsnio 1 dalies e punktas, 12 straipsnio b punktas ir
14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas, siejami su Direktyvos 68/151 3 straipsniu, aiš‑
kintini taip, kad pagal dabartinę Sąjungos teisės padėtį valstybės narės turi nustatyti, ar
pastarosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies d ir j punktuose nurodyti fiziniai asmenys gali
prašyti, kad registrą tvarkanti institucija, įvertinusi kiekvieną konkretų atvejį, patikrintų,
ar išimties tvarka pateisinama remiantis privalomais ir teisėtais pagrindais, susijusiais su
konkrečia šių asmenų padėtimi, praėjus pakankamai ilgam laikotarpiui nuo atitinkamos
bendrovės likvidavimo apriboti galimybę susipažinti su tame registre esančiais jų asmens
duomenimis taip, kad susipažinti su tais duomenimis būtų leista tik tretiesiems asme‑
nims, įrodžiusiems, kad turi konkretų interesą.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. sausio 17 d. sprendimas
byloje Jankovskis prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 21575/08)
Šioje byloje nustatytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
(toliau – ir Konvencija) 10 straipsnio (saviraiškos laisvė) pažeidimas, nes kompetentingos
valstybės institucijos atsisakė suteikti interneto prieigą kalinamam asmeniui, siekiančiam
gauti aktualią Švietimo ir mokslo ministerijos internetu skelbiamą informaciją apie studi‑
jų programas.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas pateikė pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui (toliau – ir
Teismas) dėl valstybės institucijų atsisakymo suteikti interneto prieigą kalinimo įstai‑
goje. 2006 m. pareiškėjas, atlikdamas bausmę Pravieniškių pataisos namuose, kreipėsi į
Švietimo ir mokslo ministeriją (toliau – ir Ministerija), prašydamas suteikti informaciją
apie stojimą į aukštąją mokyklą. Ministerija informavo pareiškėją, kad visa informacija
apie studijų programas skelbiama interneto puslapyje AIKOS. Kalinimo įstaiga ir vėliau
administraciniai teismai interneto prieigos prie prašomos informacijos pareiškėjui nesu‑
teikė, iš esmės remdamiesi teisės aktuose įtvirtintu draudimu naudotis internetu įkalini‑
mo įstaigose, kuris buvo kildinamas iš draudimo naudotis telefonu ir radijo komunikaci‑
jomis, bei atsižvelgdamos į saugumo priežastis. Remdamasis Konvencijos 10 straipsniu,
pareiškėjas skundėsi, kad, neturėdamas interneto prieigos, jis neturėjo galimybės gauti
informaciją apie dominančią studijų programą.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas visų pirma pažymėjo, kad atsižvelgus į interneto prieinamumą ir jo tei‑
kiamas galimybes saugoti bei perduoti didelius kiekius informacijos, internetas tapo
labai svarbia priemone, pagerinančia visuomenės prieigą prie žinių ir palengvinančia
informacijos sklaidą. Tačiau įkalinimas neišvengiamai nustato tam tikrus ribojimus ka‑
linamų asmenų bendravimui su išorės pasauliu, taip pat ir galimybei gauti informaci‑
ją. Konvencijos 10 straipsnis negali būti aiškinamas, kaip nustatantis bendro pobūdžio
pareigą suteikti prieigą prie interneto ar tam tikrų interneto puslapių kalinamiems as‑
menims. Tačiau nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į tai, kad nacionalinė teisė įtvirtino as‑
menų teisę gauti informaciją, susijusią su švietimu (Švietimo įstatymo 26 straipsnis
Informavimas apie švietimą), Teismas pripažino, kad interneto prieigos, į kurią pareiškėją
nukreipė Ministerija, ribojimas sudarė teisės gauti informaciją ribojimą.
Teismas konstatavo, kad interneto prieigos ribojimas įkalinimo įstaigose buvo nu‑
statytas teisės aktuose ir juo buvo siekiama teisėto tikslo – apsaugoti kitų asmenų teises ir
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užkirsti kelią neramumams bei nusikaltimams.
Vertindamas, ar toks ribojimas buvo būtinas demokratinėje visuomenėje, Teismas
pažymėjo, kad interneto puslapis, kurį norėjo pasiekti pareiškėjas, skelbė informaciją apie
mokymąsi ir studijų programas Lietuvoje. Ši informacija buvo reguliariai atnaujinama.
Svetainėje taip pat buvo skelbiama aktuali informacija apie nedarbingumą ir laisvas dar‑
bo vietas. Todėl nėra nepagrįsta tokią informaciją laikyti tiesiogiai susijusia su pareiškėjo
interesu įgyti išsilavinimą, o tai taip pat svarbu dėl reabilitacijos ir vėlesnės integracijos
visuomenėje. Teismas pažymėjo, kad naršymas AIKOS puslapyje ieškant aktualios infor‑
macijos buvo daug veiksmingesnis nei prašymų pateikti konkrečią informaciją teikimas.
Iš tiesų, prašant konkrečios informacijos visų pirma reikia žinoti, kokia tam tikros švieti‑
mo įstaigos kompetencija ir jos teikiamos paslaugos. Tokia pirminė informacija gali būti
surenkama AIKOS puslapyje. Be to, kaip pažymėjo pats pareiškėjas ir kaip buvo skelbia‑
ma AIKOS puslapyje, svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog informacija apie studijų progra‑
mas nuolat kito.
Vertindamas Lietuvos institucijų sprendimus, Teismas atkreipė dėmesį, kad jos
visų pirma koncentravosi į teisėje įtvirtintą draudimą suteikti interneto prieigą kalini‑
mo įstaigose, tačiau neanalizavo pareiškėjo argumento, jog prašymas suteikti interneto
prieigą buvo būtinas dėl švietimo priežasčių. Nei kalinimo įstaiga, nei Lietuvos teismai
nebandė remtis ta aplinkybe, jog plati interneto prieiga galėtų reikšti papildomas išlai‑
das valstybei. Nors saugumo priežastys galėtų būti pripažįstamos svarbiomis, tačiau būti‑
na atsižvelgti į tai, kad interneto puslapis buvo sukurtas ir administruojamas Švietimo ir
mokslo ministerijos, t. y. valstybės institucijos.
Galiausiai, Teismas atsižvelgė į tai, kad net keletas Europos Tarybos ir kitų tarp‑
tautinių instrumentų pripažįsta viešųjų paslaugų internetu vertę ir jos reikšmę, įgyvendi‑
nant daugelį žmogaus teisių. Naudojimasis internetu vis dažniau suprantamas kaip teisė
ir ne kartą buvo raginama nustatyti veiksmingas politikos kryptis tam, kad būtų sukur‑
ta universali prieiga prie interneto ir įveikta skaitmeninė atskirtis. Teismo vertinimu,
šie pokyčiai atspindi, jog internetui suteikiamas svarbus vaidmuo kasdieniame žmonių
gyvenime, ypač turint omenyje tai, jog tam tikra informacija yra prieinama tik interne‑
tu. Iš tiesų, kaip nustatyta šioje byloje, AIKOS puslapis suteikia išsamią informaciją apie
mokymosi galimybes Lietuvoje. Turint tai omenyje, svarbu pažymėti ir tai, kad Lietuvos
institucijos net nesvarstė galimybės suteikti pareiškėjui ribotą ar kontroliuojamą inter‑
neto prieigą prie konkretaus puslapio, administruojamo valstybės institucijos ir vargu ar
keliančio grėsmę saugumui. Šiomis aplinkybėmis pripažinta, kad pareiškėjo teisės gauti
informaciją ribojimas negali būti laikomas pagrįstu ir, atitinkamai, būtinu demokratinėje
visuomenėje.
Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, konstatuotas Konvencijos 10 straipsnio pa‑
žeidimas. Pareiškėjo prašymas priteisti 30 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą atmestas.
Teismo vertinimu, nagrinėtu atveju pažeidimo konstatavimas yra pakankamas, kad tei‑
singai atlygintų pareiškėjo patirtą neturtinę žalą.
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4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2017 m.
birželio 27 d. sprendimas byloje Satakunnan Markkinapörssi Oy ir
Satamedia Oy prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 931/13)
Šioje byloje nebuvo nustatytas Konvencijos pažeidimas dėl įsakymo, draudžiančio
masinį informacijos apie fizinių asmenų apmokestinamąsias pajamas platinimą.
Faktinės aplinkybės
Pirmoji įmonė pareiškėja (Satakunnan Markkinapörssi Oy) išleido laikraštį, kuria‑
me pateikė informaciją apie Suomijos mokesčių mokėtojų apmokestinamąsias pajamas
ir turtą. Pagal įstatymą informacija buvo vieša. Antroji įmonė pareiškėja (Satamedia Oy)
siūlė paslaugą pateikti apmokestinimo informaciją SMS žinute.
2003 m. balandį Duomenų apsaugos kontrolierius pateikė prašymą Duomenų ap‑
saugos tarybai uždrausti įmonėms pareiškėjoms tvarkyti duomenis tokiu būdu ir tokia
apimtimi, kuria jie tai darė 2002 m., ir siųsti tokius duomenis SMS žinutėmis. Duomenų
apsaugos taryba atmetė kontrolieriaus prašymą tuo pagrindu, kad įmonės pareiškėjos už‑
siėmė žurnalistine veikla ir dėl to turėjo teisę pasinaudoti išimtimi pagal Asmens duome‑
nų įstatymo 2 straipsnio 5 dalį. Byla galiausiai pateko į Vyriausiąjį administracinį teismą,
kuris 2007 m. kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir ESTT) pre‑
liminaraus sprendimo dėl ES Duomenų apsaugos direktyvos1 aiškinimo. 2008 m. gruo‑
džio 16 d. priimtame sprendime2 ESTT nusprendė, kad veikla, susijusi su duomenimis
iš dokumentų, kurie buvo vieši pagal nacionalinę teisę, gali būti laikoma „žurnalistine
veikla“, jei jos tikslas yra atskleisti visuomenei informaciją, nuomonę ar idėjas, nepaisant
to, kokios priemonės yra naudojamos joms skleisti. 2009 m. rugsėjį Vyriausiasis admi‑
nistracinis teismas nurodė Duomenų apsaugos tarybai uždrausti mokestinių duomenų
tvarkymą tokiu būdu ir apimtimi, kokiais tai darė įmonės pareiškėjos 2002 m. Pažymėjęs,
kad ESTT konstatavo, jog lemiamas kriterijus buvo vertinimas, ar skleidžiama informa‑
cija prisidėjo prie viešosios diskusijos ar buvo skirta tik tenkinti skaitytojų smalsumą,
Vyriausiasis administracinis teismas darė išvadą, kad visos duomenų bazės, surinktos
žurnalistiniams tikslams, viešinimas ir informacijos perdavimas SMS žinutėmis negali
būti laikomas žurnalistine veikla.
Europos Žmogaus Teisių Teisme įmonės pareiškėjos skundėsi, be kitų dalykų, dėl
Konvencijos 10 straipsnio pažeidimo. 2015 m. liepos 21 d. sprendime Teismas nuspren‑
dė, kad nebuvo šios Konvencijos nuostatos pažeidimo. 2015 m. gruodžio 14 d. pareiškėjų
prašymu byla buvo perduota didžiajai kolegijai.

1
2
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1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pirmiausia Europos Žmogaus Teisių Teismo didžioji kolegija pažymėjo, kad tai, jog
informacija jau buvo viešai prieinama, savaime nepanaikino apsaugos pagal Konvencijos
8 straipsnį. Tuo atveju, kai buvo surinkti duomenys apie konkretų asmenį, asmens duome‑
nys buvo tvarkomi ar naudojami ar susijusi medžiaga buvo viešinama tokiu būdu ir apim‑
timi, kuri viršijo įprastai numatomą, kilo klausimų dėl privataus gyvenimo apsaugos. Šiuo
atveju įmonių pareiškėjų surinktuose, tvarkytuose ir laikraštyje paviešintuose duomenyse
buvo pateikta informacija apie apmokestinamąsias darbo ir kapitalo pajamas bei apmokes‑
tinamąjį grynąjį turtą, tad tai aiškiai lietė susijusių asmenų privatų gyvenimą, nepaisant to,
kad pagal Suomijos teisę duomenys galėjo būti visuomenei pasiekiami.
Teismas pažymėjo, kad Duomenų apsaugos tarybos sprendimas uždrausti mo‑
kestinių duomenų tvarkymą ribojo įmonių pareiškėjų teisę skleisti informaciją pagal
Konvencijos 10 straipsnį. Ribojimas buvo nustatytas įstatyme – susijusio asmens duo‑
menų apsaugos įstatymo nuostatų bei išimties dėl žurnalistinės veiklos, kuria įmonės
pareiškėjos siekė remtis, taikymas buvo pakankamai numatomas po aiškinamųjų gairių,
ESTT pateiktų Vyriausiajam administraciniam teismui, ir, kaip žiniasklaidos profesiona‑
lai, įmonės pareiškėjos turėjo žinoti, kad masinis duomenų rinkimas ir skleidimas gali
būti nelaikomas tvarkymu „tiktai“ žurnalistiniams tikslams, ir kad ribojimas siekė teisėto
tikslo apsaugoti kitų asmenų reputaciją ir teises.
Teismas priminė savo praktikoje nurodytus kriterijus, kuriais vadovaudamasis
sprendžia dėl būtinumo, kai ieškoma pusiausvyros tarp teisės į privatų gyvenimą ir sa‑
viraiškos laisvės, t. y. ar prisidedama prie viešojo intereso diskusijos, asmens, su kuriuo
susijusi informacija, žinomumas, naujienų pranešimo tema, ankstesnis asmens, apie kurį
skleidžiama informacija, elgesys, informacijos turinys, forma ir pasekmės, ir, kai tai tin‑
ka, situacija, kurioje buvo fotografuojama. Kai nagrinėjamas skundas pagal Konvencijos
10 straipsnį, Teismas taip pat analizuoja, kokiu būdu buvo gauta informacija, koks jos
tikslumas, žurnalistams ar leidėjams skirtos bausmės sunkumas. Nagrinėjamu atveju
daugiau ar mažiau aktualūs buvo tam tikri iš išvardintų kriterijų.
Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad Suomijos įstatymų leidybos po‑
litika padaryti mokestinius duomenis viešai prieinamus rėmėsi poreikiu užtikrinti, kad
visuomenė galėtų stebėti valdžios institucijų veiklą. Vis dėlto – vieša prieiga prie mokes‑
tinių duomenų, kuriai taikomos aiškios taisyklės ir procedūros, bei bendras Suomijos
mokestinės sistemos skaidrumas nereiškė, kad ginčijamas viešinimas savaime prisidėjo
prie viešojo intereso diskusijos. Vertindamas šį informacijos skleidimą kaip visumą, o
taip pat ir kontekste, Europos Žmogaus Teisių Teismas, kaip ir Vyriausiasis administra‑
cinis teismas, nebuvo įtikintas, kad mokestinių duomenų viešinimas tokiu būdu ir tokia
apimtimi, kuria tai darė įmonės pareiškėjos (neapdoroti duomenys buvo viešinami kata‑
logais en masse, beveik pažodžiui) prisidėjo prie tokios diskusijos ar kad jos pagrindinis
tikslas buvo tai padaryti.
Informacija buvo platinama apie maždaug 1 200 000 fizinių asmenų. Visi jie buvo mo‑
kesčių mokėtojai, bet tik keli iš jų buvo asmenys, uždirbantys daug grynųjų pajamų, vieši as‑
menys ar gerai žinomos asmenybės pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Dauguma
asmenų, kurių duomenys buvo pateikti laikraštyje, priklausė žemų pajamų grupėms.
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Teismas nurodė, kad paviešintos informacijos tikslumas niekada nebuvo ginčija‑
mas ir duomenys nebuvo gauti neteisėtais būdais. Vis dėlto buvo aišku, kad įmonės pa‑
reiškėjos, kurios atsiėmė savo prašymą gauti duomenis iš Nacionalinės mokestinės ta‑
rybos ir vietoje to pasamdė darbuotojus surinkti mokestinę informaciją rankiniu būdu
mokesčių inspekcijos vietiniuose skyriuose, siekė apeiti įprastus kanalus, o taip pat ir
stabdžių bei atsvarų sistemą, nustatytą nacionalinių institucijų, kad būtų reguliuojama
prieiga prie informacijos ir jos sklaida.
Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad nors žurnalistai turi laisvę pasi‑
rinkti naujienas, su kuriomis jie dirbs ir kaip, ši laisvė nėra be atsakomybių. Nors mokes‑
tiniai duomenys pareiškėjo įmonių atveju buvo viešai prieinami Suomijoje, jie galėjo būti
prieinami tik mokesčių inspekcijos vietiniuose skyriuose aiškiai nustatytomis sąlygomis.
Žurnalistai galėjo gauti mokestinius duomenis skaitmeniniu formatu, tačiau galėjo būti
gaunamas tik tam tikras duomenų kiekis. Žurnalistai turėjo nurodyti, kad informacija
buvo renkama žurnalistiniams tikslams ir kad ji nebus publikuojama sąrašo forma. Taigi,
nors su asmenimis susijusi informacija buvo viešai prieinama, tačiau jos prieigai buvo
taikomos specialios taisyklės ir saugikliai.
Teismo nuomone, tai, kad pagal nacionalinę teisę duomenys buvo prieinami visuome‑
nei, savaime nereiškia, kad jie gali būti publikuojami neribota apimtimi. Duomenų publikavi‑
mas laikraštyje ir jų tolesnis platinimas per SMS žinutes padarė juos prieinamus tokiu būdu ir
apimtimi, kurie neatitiko įstatymų leidėjo valios. Saugikliai buvo nustatyti nacionalinėje teisėje
būtent dėl viešos prieigos prie asmeninių mokestinių duomenų, dėl asmens duomenų apsau‑
gos teisės aktų prigimties ir tikslo bei nustatytos žurnalistinės išimties. Tokiomis aplinkybėmis
valstybės atsakovės valdžios institucijos turėjo plačią vertinimo laisvę, spręsdamos, kaip nusta‑
tyti teisingą pusiausvyrą tarp atitinkamų teisių pagal Konvencijos 8 ir 10 straipsnį.
Europos Žmogaus Teisių Teismas nurodė, kad vertindami santykį tarp šių teisių,
nacionaliniai teismai siekė nustatyti pusiausvyrą tarp saviraiškos laisvės ir teisės į priva‑
tumą, įtvirtintos duomenų apsaugos įstatymuose. Taikydami išimtį pagal Duomenų ap‑
saugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį bei viešojo intereso kriterijų ginčijamam ribojimui,
teismai ir ypač Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo svarbią EŽTT ir ESTT
praktiką bei atsargiai pritaikė ją šios bylos aplinkybėms.
Įmonėms pareiškėjoms nebuvo uždrausta viešinti mokestinius duomenis ar toliau
leisti laikraštį, jei jos tai darė pagal Suomijos ir ES duomenų apsaugos ir teisės į informaciją
taisykles. Tai, kad dėl praktikoje nustatytų ribojimų viešinamos informacijos kiekiui kai ku‑
rios jų verslo sritys tapo mažiau pelningos, pagal Teismo praktiką nelaikytina sankcija.
Taigi nacionalinės institucijos ir ypač Vyriausiasis administracinis teismas tinkamai
atsižvelgė į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje suformuotus principus ir kriteri‑
jus dėl pusiausvyros tarp pagarbos privačiam gyvenimui ir saviraiškos laisvės. Vyriausiasis
administracinis teismas suteikė ypatingą svorį savo išvadai, kad mokestinių duomenų vieši‑
nimas tokiu būdu ir apimtimi neprisidėjo prie viešojo intereso diskusijos ir kad pareiškėjai
negalėjo pagrįstai teigti, kad tai buvo daroma vien tik žurnalistiniais tikslais pagal nacio‑
nalinę ir ES teisę. Taigi priežastys, kuriomis rėmėsi nacionaliniai teismai, buvo susijusios
ir pakankamos, kad parodytų, jog ribojimas, dėl kurio buvo skundžiamasi, buvo „būtinas
demokratinėje visuomenėje“ ir kad valstybės atsakovės institucijos veikė savo vertinimo
laisvės ribose, nustatydamos teisingą pusiausvyrą tarp konkuruojančių interesų.
Taigi Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas nenustatytas.
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4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. balandžio 18 d.
sprendimas byloje Valančienė prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 2657/10)
Šioje byloje pareiškėja, remdamasi Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsniu,
skundėsi dėl tam tikrų nuosavybės teisių atkūrimo aspektų, inter alia teisės gauti žemės
sklypą natūra arba jam lygiavertį žemės sklypą, kompensacijos dydžio ir visos restitucijos
trukmės, tačiau minėtos nuostatos pažeidimas nenustatytas.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjos vyras 1991 m. kreipėsi į nacionalines institucijas, siekdamas nuosavy‑
bės teisių atkūrimo į jo tėvui priklausiusią žemę. Pareiškėjos vyras prašė atkurti nuosavy‑
bės teises į žemės plotą natūra. 1999 m. jis buvo informuotas, kad jo tėvo žemė jau buvo
naudojama kitų asmenų, todėl negali būti jam grąžinta natūra. Jam buvo pasiūlyta pini‑
ginė kompensacija arba kitas lygiavertis žemės sklypas. Pareiškėjos vyras 1999–2005 m.
nesutiko su tokiu pasiūlymu, 2005 m. taip pat nurodydamas, kad jam nebuvo pasiūlytas
iš tikrųjų lygiavertis žemės sklypas. 2005 m. pareiškėjos vyras mirė, ir pareiškėja pavel‑
dėjo teisę atkurti nuosavybę į žemės sklypą bei toliau reikalavo nuosavybės teisių atkūri‑
mo natūra arba iš tikrųjų lygiaverčio žemės sklypo. 2007 m. Nacionalinės žemės tarnybos
Plungės skyrius nurodė, kad pareiškėjai atsisakius aiškiai nurodyti nuosavybės teisių at‑
kūrimo formą, jai bus sumokėta piniginė kompensacija už žemę, bei nurodė, kad pareiš‑
kėja gali pakeisti nuosavybės teisių atkūrimo formą per 10 darbo dienų. Pareiškėjai nepa‑
sirinkus nuosavybės teisių atkūrimo formos, 2008 m. gegužę buvo priimtas sprendimas
atkurti pareiškėjos vyro nuosavybės teises išmokant 5 499 Lt piniginę kompensaciją.
2008 m. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2008 m. gegužės spren‑
dimą, bei priteisti jai turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Šiaulių apygardos administra‑
cinis teismas atmetė pareiškėjos skundą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ‒
pareiškėjos apeliacinį skundą. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad pareiškėja
neteisingai aiškino nacionalinės teisės nuostatas, kadangi reikalavo, kad jai būtų suteiktas
lygiavertės žemės plotas ir pasirašytas preliminarusis susitarimas, tik tada pasirašysianti do‑
kumentą dėl žemės perdavimo. Tai prieštaravo nacionalinėje teisėje nustatytai procedūrai.
Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjos skundo dalis dėl pernelyg mažos kompensacijos
taip pat buvo nepagrįsta, kadangi ji nepateikė konkrečių argumentų, kurie leistų daryti iš‑
vadą, kad kompensacija buvo apskaičiuota pažeidžiant nacionalinę teisę.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Visų pirma Teismas pažymėjo, kad nors nagrinėjamu atveju nebuvo galimybės grą‑
žinti sklypą natūra, pareiškėjos sutuoktiniui buvo suteikta galimybė gauti lygiavertį žemės
sklypą. Vėliau ši teisė buvo pakeista teise gauti piniginę kompensaciją. Teismo vertinimu,
nors tokia situacija ir reiškė pareiškėjos nuosavybės teisių ribojimą, toks ribojimas pasiekė
teisingą pusiausvyrą tarp viešojo intereso ir asmens pagrindinių teisių apsaugos. Šis riboji‑
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mas buvo įtvirtintas nacionalinėje teisėje. Jis buvo grindžiamas viešojo intereso priežasti‑
mis. Be to, spręsdama šiuos klausimus, valstybė turi plačią veiksmų laisvę. Galiausiai, kaip
pabrėžta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendime
administracinėje byloje Nr. A146‑989/2009, galimybės grąžinti sklypą natūra nebuvo, nes jis jau
buvo perduotas kitiems asmenims. Toks požiūris, Europos Žmogaus Teisių Teismo ver‑
tinimu, nebuvo nepagrįstas. Teismas atkreipė dėmesį, kad nors ir buvo galimybė suteikti
lygiavertį sklypą, pareiškėja, reikšdama savo reikalavimus ir prašydama taikyti savo taisy‑
kles, tokią galimybę pavertė neįmanoma. Tokiomis aplinkybėmis kompetentingos valstybės
institucijos galėjo priimti vieną sprendimą – parinkti restitucijos formą savo iniciatyva, t. y.
teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimą dėl kompensacijos sumokėjimo.
Vertindamas paskirtos kompensacijos dydį, Teismas pažymėjo, kad pagal
Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnį kompensacijos dydis, išmokamas už nuosavybę, paimtą
valstybės, privalo būti „protingai susijęs“ su jos verte, tačiau ši taisyklė nėra taikoma tose si‑
tuacijose, kai kompensacija kyla ne iš to, jog nuosavybė buvo paimta valstybės, tačiau iš pra‑
radimų, kurie nėra priskirtini valstybei. Pastarosiose situacijose valstybė turi teisę sumažinti,
netgi reikšmingai, kompensacijos dydį, nustatytą įstatyme (2005 m. rugsėjo 28 d. didžiosios
kolegijos sprendimas byloje Broniowski prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 31443/96, 2015 m.
lapkričio 17 d. sprendimas byloje Nekvedavičius prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 1471/05).
Teismas taip pat priminė savo praktiką, kurioje ne kartą konstatuota, kad Lietuva pasi‑
rinko dalinę restituciją (2003 m. kovo 6 d. sprendimas byloje Jasiūnienė prieš Lietuvą, pareiš‑
kimo Nr. 41510/98, 2005 m. balandžio 7 d. sprendimas byloje Užkurėlienė ir kiti prieš Lietuvą,
pareiškimo Nr. 62988/00, 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimas byloje Jurevičius prieš Lietuvą,
pareiškimo Nr. 30165/02, 2009 m. liepos 21 d. sprendimas byloje Igarienė ir Petrauskienė
prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 26892/05, 2009 m. liepos 21 d. sprendimas byloje Aleksa prieš
Lietuvą, pareiškimo Nr. 27576/05, 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimas byloje Nekvedavičius
prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 1471/05, 2014 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje Albergas ir
Arlauskas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 17978/05 ir 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimas byloje
Paukštis prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 17467/07). Ji iš esmės yra suderinama su nuosavybės tei‑
sių apsauga. Teismas atmetė pareiškėjos argumentą, kad suteikta kompensacija buvo per maža,
nurodydamas, jog didesnės kompensacijos negarantavo nei taikytina nacionalinė teisė, nei
teismo sprendimas. Teismas, atsižvelgęs į valstybei suteiktą veiksmų laisvę, savo formuojamą
praktiką dėl restitucijos principų taikymo ir teisingos kompensacijos (2015 m. lapkričio 24 d.
sprendimas byloje Paukštis prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 17467/07), nusprendė, kad nagrinėja‑
mu atveju kompensacijos dydis nuosavybės teisių nepažeidė.
Pasisakydamas dėl nuosavybės teisių atkūrimo proceso trukmės, Teismas pažymėjo,
kad nagrinėjamu atveju atkūrimo procesas iš tiesų buvo ilgas. Aktyvių veiksmų dėl nuosa‑
vybės teisių atkūrimo imtasi 1999 m., o kompensacija pareiškėjai sumokėta 2016 m. Tokiu
būdu restitucija tęsėsi 17 metų. Vis dėlto nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tiek pareiškėjos
sutuoktinis, tiek vėliau ji pati labai prisidėjo prie proceso užsitęsimo. Pareiškėja neparodė
deramo rūpestingumo (pvz., keitė savo valią dėl restitucijos būdo, delsė pateikti duomenis
notarui, tvarkiusiam paveldėjimo klausimus, 8 metus delsė pateikti prašymą išmokėti kom‑
pensaciją) ir aktyvių veiksmų ėmėsi tik komunikavus bylą Vyriausybei.
Įvertinęs šias aplinkybes, Europos Žmogaus Teisių Teismas Konvencijos Pirmojo
Protokolo 1 straipsnio pažeidimų nenustatė.
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4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. birželio 27 d. sprendimas
byloje Ramljak prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 5856/13)
Apžvelgiamame sprendime Europos Žmogaus Teisių Teismas pasisakė dėl nacio‑
nalinio teismo objektyviojo nešališkumo reikalavimo, kai teisėjas yra vienai iš proceso ša‑
lių atstovaujančios advokatų kontoros teisininko praktikanto tėvas.
Faktinės aplinkybės
Sprendimas, priimtas pareiškėjos naudai nacionaliniame civiliniame teismo pro‑
cese, buvo pakeistas apeliacinio proceso metu. Pareiškėja pateikė skundą Aukščiausiajam
teismui, teigdama, kad ji negalėjo pasinaudoti teise į teisingą teismo procesą nepriklau‑
somame ir nešališkame teisme, kadangi vienas iš teisėjų apeliaciniame procese buvo tei‑
sininko praktikanto, dirbusio dviem teisininkams, atstovavusiems priešingoms proceso
šalims, tėvas. Pareiškėjos skundas buvo atmestas, o jos konstitucinis skundas pripažintas
nepriimtinu. Europos Žmogaus Teisių Teisme pareiškėja skundėsi, kad jos teisė į nešališ‑
ką teismą pagal Konvencijos 6 straipsnį buvo pažeista.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Europos Žmogaus Teisių Teismas pirmiausia priminė savo suformuotą praktiką,
pagal kurią nešališkumas pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį privalo būti nustatytas pa‑
gal subjektyvųjį kriterijų, kai atsižvelgiama į konkretaus teisėjo asmeninius įsitikinimus
ir elgesį, t. y. ar teisėjas turi kokį asmeninį išankstinį nusistatymą ar šališkumą konkrečiu
atveju, ir taip pat pagal objektyvųjį kriterijų, t. y. nustatant ar pats teismas ir, be kitų as‑
pektų, jo sudėtis, suteikia pakankamai garantijų, kad išsklaidytų bet kokias pagrįstas abe‑
jones dėl jo nešališkumo. Objektyvusis kriterijus yra daugiausiai susijęs su hierarchiniais
ir kitais ryšiais tarp teisėjo ir kitų proceso dalyvių, todėl kiekvienu konkrečiu atveju pri‑
valo būti nuspręsta, ar konkretus santykis yra tokio pobūdžio ir laipsnio, kad rodo teismo
nešališkumo trūkumą. Teismas priminė, kad „teisingumas turi būti ne tik vykdomas, bet
ir jo vykdymas turi būti matomas“.
Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju nebuvo įrodymų dėl apeliacinio teismo teisė‑
jo subjektyvaus šališkumo. Taigi byla buvo išnagrinėta objektyviojo šališkumo požiūriu
ir konkrečiai tuo aspektu, ar pareiškėjos abejonės, kylančios iš susiklosčiusių specifinių
aplinkybių, galėjo būti laikomos objektyviai pagrįstomis.
Teismas nurodė, kad nacionaliniu lygmeniu automatinis diskvalifikavimas visų
teisėjų, kurie turi kraujo ryšių su advokatų kontorų, atstovaujančių šalims konkrečia‑
me procese, darbuotojais, nėra visada būtinas. Teismo nuomone, buvo svarbus asmeni‑
nių ryšių pobūdis sprendžiant, ar pareiškėjos baimės gali būti objektyviai pateisinamos.
Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju buvo sprendžiama dėl tėvo ir sūnaus, t. y. tiesiosios
giminystės linijos pirmojo laipsnio giminaičių. Nebuvo duomenų, leidžiančių spręsti, kad
teisėjas nežinojo, jog jo sūnus buvo įdarbintas advokatų kontoroje, atstovaujančioje pro‑
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ceso šaliai. Vis dėlto iš bylos medžiagos nebuvo matyti, kad jis apie tas aplinkybes in‑
formavo teismo pirmininką. Jei jis būtų tai padaręs, tai visos aplinkybės, susijusios su jo
dalyvavimu byloje, būtų išspręstos dar prieš bylos nagrinėjimą. Teismas taip pat atkreipė
dėmesį į tai, kad kaip teisininkas praktikantas teisėjo sūnus galėjo pakeisti bet kurį iš savo
vadovų toje nacionalinėje byloje, kadangi ieškovo duotas įgaliojimas advokatų kontorai
automatiškai įtraukė ir teisėjo sūnų ir jam nereikėjo papildomo įgaliojimo, kad galėtų
dirbti su ta byla. Tai, kad toks artimas giminaitis kaip teisėjo, sprendžiančio civilinę bylą
apeliaciniame teisme, sūnus, turėjo tokius glaudžius darbo ryšius su teisininkais, atsto‑
vaujančiais priešingai šaliai toje civilinėje byloje, nors jis pats ir nedirbo su šia byla, ir tai,
kad jis buvo pavaldus jiems, sukompromitavo teismo nešališkumą ir leido juo abejoti.
Šiomis aplinkybėmis nebuvo įmanoma nustatyti tikslios teisėjo įtakos apeliacinio
proceso baigčiai, kadangi sprendimas byloje buvo priimtas uždarame posėdyje. Vis dėlto
pastebėta, kad teisėjas buvo trijų teisėjų kolegijos apeliaciniame teisme pirmininkas, tad
pareiškėja turėjo pagrindą tikėti, kad jis atliko svarbų vaidmenį priimant sprendimą prieš
ją, ir kad teismo nešališkumu iš tikrųjų buvo galima abejoti.
Nors aukštesni teismai turėjo teisę panaikinti apeliacinio teismo sprendimą tuo
pagrindu, kad atrodė, jog apeliacinio teismo teisėjų kolegijos pirmininkas nebuvo neša‑
liškas, jie to nepadarė.
Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad buvo pažeista Konvencijos
6 straipsnio 1 dalis.

4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. balandžio 20 d.
sprendimas dėl priimtinumo byloje Leščiukaitis prieš Lietuvą
(pareiškimo Nr. 72252/11)
Šioje byloje pareiškėjo pareiškimas dėl Konvencijos 6 ir 13 straipsnių pažeidimo
tuo aspektu, kad pareiškėjo skundas nacionaliniuose teismuose buvo nepriimtas pralei‑
dus kreipimosi į teismą terminą, pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu ir nepriimtinu.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas administraciniuose teismuose ginčijo sprendimą atleisti jį iš vidaus tar‑
nybos ir prašė sugrąžinti jį į pareigas bei priteisti prarastą darbo užmokestį. Lietuvos vy‑
riausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 7 d. sprendime administracinėje bylo‑
je Nr. A143‑2850/2011 konstatavo, kad pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą. Vis
dėlto, atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos specifiką bei į, kolegijos manymu, klaidinančius
pirmosios instancijos teismo argumentus, nacionalinis teismas nusprendė pasisakyti dėl
nagrinėjamo ginčo esmės. Galiausiai pareiškėjo skundas buvo vis tiek atmestas.
Europos Žmogaus Teisių Teisme pareiškėjas skundėsi, kad atsisakymas grąžinti jį
į ankstesnes pareigas ir išmokėti kompensaciją vien dėl to, kad terminas kreiptis į teismą
buvo skaičiuojamas nuo jo atleidimo, o ne nuo baudžiamojo proceso prieš jį pabaigos,
pažeidė jo teisę į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnį, o teisė kreiptis į teismą per vieno
mėnesio terminą nėra veiksminga gynybos priemonė pagal Konvencijos 13 straipsnį.
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Europos Žmogaus Teisių Teismas pabrėžė, kad reikalavimas pateikti teismui skun‑
dą per įstatyme nustatytą terminą pats savaime nėra nesuderinamas su Konvencijos
6 straipsnio 1 dalimi. Toks reikalavimas siekia teisėto tikslo – tinkamai vykdyti teisingu‑
mą, ir paiso teisinio saugumo principo. Pareiškėjai turėtų tikėtis, kad šios taisyklės bus
taikomos. Vertindamas apžvelgiamos bylos aplinkybes, Teismas pažymėjo, kad vien tai,
jog skundas buvo pripažintas nepriimtinu, nereiškia, jog pareiškėjo teisė kreiptis į teismą
buvo paneigta, jeigu ginčas, kurį paprašyta teismo išspręsti, buvo realiai išnagrinėtas. Dėl
to Teismas vertino, ar administraciniai teismai faktiškai išsprendė ginčą. Šiuo aspektu pa‑
žymėta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, pakomentavęs gin‑
čo esmę, pareiškėjo skundą atmetė, nes nesilaikyta įstatyme nustatyto termino. Teismo
vertinimu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atidžiai išnagrinėjo termino pra‑
leidimo priežastis ir nustatė, kad jos negali pateisinti šio termino nesilaikymo. Europos
Žmogaus Teisių Teismas tokias nacionalinio teismo išvadas pripažino pagrįstomis.
Pareiškėjas taip pat skundėsi, kad jis neturėjo veiksmingos teisių gynybos prie‑
monės, todėl buvo pažeistas Konvencijos 13 straipsnis. Šiuo aspektu Europos Žmogaus
Teisių Teismas pakartojo, jog Konvencijos 13 straipsnis garantuoja, kad nacionalinėje tei‑
sėje turi būti prieinama teisių gynybos priemonė, kuri padėtų įgyvendinti Konvencijos
teisių ir laisvių esmę. Tad pagal Konvencijos 13 straipsnį yra reikalaujama, kad naciona‑
linėje teisėje būtų įtvirtinta teisės gynybos priemonė, skirta išspręsti „ginčytiną skundą“
pagal Konvenciją bei tinkamai apginti teises, tačiau valstybėms yra suteikta tam tikra
diskrecija dėl būdo, kuriuo jos gali įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal šią nuostatą.
Teismas inter alia pažymėjo, kad priemonės veiksmingumas nepriklauso nuo tikrumo,
kad ginčas bus išspręstas palankiai pareiškėjui, ir vien tik tai, kad pareiškėjo skundas yra
atmetamas, savaime nereiškia, jog priemonė yra neveiksminga. Tad kiekvienu atveju yra
būtina nuspręsti, ar priemonės, prieinamos bylininkams pagal nacionalinę teisę yra „pa‑
kankamos“ ta prasme, kad arba užkerta kelią ginčijamam pažeidimui ar jo tąsai, arba su‑
teikia tinkamą žalos atlyginimą už bet kokį įvykusį pažeidimą.
Vertindamas, ar procesas administraciniuose teismuose, inicijuotas dėl grąžinimo
į pareigas ir neišmokėto atlyginimo priteisimo, buvo veiksmingas, Teismas visų pirma
pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nors ir atmetė pareiškėjo
skundą dėl praleisto termino, tačiau pasisakė dėl ginčo esmės ir vis tiek nusprendė skun‑
dą atmesti. Tokiu būdu bylinėjimasis administraciniuose teismuose pareiškėjui nebuvo
sėkmingas. Vis dėlto, Teismo manymu, ši aplinkybė pati savaime negali pagrįsti, kad
administracinė teisių gynimo priemonė neatitiko Konvencijos 13 straipsnio reikalavimų.
Be to, nepateikta jokių įrodymų, kad ši teisių gynybos priemonė gali būti vertinama kaip
neveiksminga.
Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo pareiškimą, pripažino jį akivaizdžiai nepagrįstu ir
nepriimtinu.
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5. Europos Sąjungos valstybės tarybų ir administracinių
teismų sprendimų apžvalga
5.1. Austrijos aukščiausiojo administracinio teismo
2017 m. vasario 21 d. sprendimas byloje Nr. 2016/18/01371
Šioje byloje Austrijos aukščiausiasis administracinis teismas pasisakė dėl papil‑
domos apsaugos suteikimo sąlygų Irako piliečiui ir bendros saugumo padėties Bagdade
(Irako sostinėje). Teismas byloje konstatavo, kad šiuo atveju papildoma apsauga tarptau‑
tinės apsaugos prašančiam asmeniui negali būti suteikiama vien tik atsižvelgiant į ben‑
drą saugumo padėtį jo kilmės valstybėje.
Pareiškėjas yra arabų tautinei grupei ir musulmonų šiitų religinei bendruomenei
priklausantis asmuo, kuris Austrijos Federalinei užsienio reikalų ir prieglobsčio tarnybai
pateikė prašymą suteikti tarptautinę apsaugą Austrijoje. Pastaroji institucija pareiškėjo
prašymo netenkino.
Pareiškėjui Irako piliečiui apskundus minėtą institucijos sprendimą, Austrijos
Federalinis administracinis teismas jo prašymą suteikti pabėgėlio statusą ir papildomą
apsaugą Austrijoje atmetė, nesuteikė jam leidimo gyventi, priėmė sprendimą grąžinti
prieglobsčio prašytoją į Iraką ir konstatavo, kad grąžinimas į Iraką yra galimas, bei nu‑
statė 14 dienų terminą nuo sprendimo įsigaliojimo savanoriškam išvykimui. Teismas ne‑
nustatė, kad prieš išvykimą iš savo kilmės šalies pareiškėjas dėl savo karinės veiklos buvo
persekiojamas trečiųjų asmenų ar grįžus į kilmės valstybę jam dėl to gresia pavojus. Taip
pat padaryta išvada, kad pareiškėjas nepateikė su jo persekiojimu kilmės valstybėje susi‑
jusių aplinkybių.
Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodė, jog dėl saugumo padėties
Irake, ypatingai jo sostinėje Bagdade, iš kurios jis yra kilęs, jam turi būti suteikiama pa‑
pildoma apsauga, o bylą nagrinėjęs teismas šias aplinkybes netinkamai įvertino.
Pareiškėjo apeliacinį skundą išnagrinėjęs Austrijos aukščiausiasis administracinis
teismas pažymėjo, kad pagal nusistovėjusią šio teismo praktiką iš prieglobsčio suteikimo
įstaigų yra tikimasi, kad tiek, kiek tai yra susiję su bendros padėties kilmės valstybėje nu‑
statymu, jos panaudos savo disponuojamą informaciją ir ypatingai organizacijų, susijusių
su pabėgėliais, ataskaitas. Tai taip pat taikoma ir administraciniame teisme nagrinėjant
prieglobsčio bylą. Dėl to Federalinis administracinis teismas savo išvadas turi pagrįsti
sprendimo priėmimo metu aktualiomis ataskaitomis. Esant nestabilioms ir sparčiai be‑
sikeičiančioms aplinkybėms kilmės šalyje, gerokai anksčiau parengtos ataskaitos gali pra‑
rasti aktualumą.
Austrijos aukščiausiasis administracinis teismas įvertino Europos Žmogaus Teisių
Teismo (toliau – ir EŽTT) didžiosios kolegijos 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendime J. K.
ir kiti prieš Švediją (pareiškimo Nr. 59166/12), kuriame sprendžiamas klausimas buvo su‑
1
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sijęs su aktualia saugumo padėtimi Irake, išdėstytas nuostatas bei sprendė, jog Austrijos
Federalinio administracinio teismo sprendimas, priimtas panašiu metu, kaip ir minėtas
EŽTT sprendimas, negali būti panaikinamas tuo aspektu, jog teismas nemanė, kad ben‑
dra saugumo padėtis Bagdade yra tokia rimta, kad kiekvienas ten grįžtantis susiduria su
realiu pavojumi, jog bus pažeistos jo teisės, įtvirtintos Žmogaus teisių ir pagrindinių lais‑
vių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 2 ir 3 straipsniuose, arba kyla rimta
grėsmė jo gyvybei ar integralumui dėl savavališko smurto. Įvertinta, kad žemesnės ins‑
tancijos teismo sprendimas atitinka minėtą EŽTT praktiką. Pažymėta, jog gali būti, kad
pirmosios instancijos teismas savo sprendime neatsižvelgė į visus su saugumu Bagdade
susijusius aspektus, tačiau netgi įtraukus kitus su saugumu susijusius incidentus, negali
būti pripažįstama, kad papildomos apsaugos suteikimo sąlygos gali būti nustatomos vien
tik remiantis bendra saugumo padėtimi. Lemiamą reikšmę turi tai, ar asmeniui kyla ypa‑
tingas pavojus, dėl ko jis, kitaip nei Bagdade gyvenanti irakiečių populiacija, dėl ten vyk‑
domų smurtinių veiksmų gali nukentėti.
Austrijos aukščiausiasis administracinis teismas konstatavo, jog žemesnės ins‑
tancijos teismas pareiškėjo profesinę veiklą (pareiškėjas veikė kaip irakiečių kariuome‑
nės radijo operatorius) pagrįstai laikė nekeliančia pavojaus. Taip pat pažymėta, kad ne‑
seniai pasirodžiusioje Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 2016 m. lapkričio
14 d. ataskaitoje dėl sugrįžimo į Iraką nurodoma, jog, remiantis aktualiais pranešimais,
Bagdade IS (Islamo valstybės) aktyvistai vykdo išpuolius prieš civilius gyventojus prie
mečečių, prekyvietėse, restoranuose, žaidimų aikštelėse, kurios dažnai būna šiitų apgy‑
vendintose vietose. Tačiau minėtoje ataskaitoje nėra rekomenduojama visiems šiitų re‑
liginei bendruomenei Bagdade priklausantiems asmenims suteikti tarptautinę apsau‑
gą. Toks požiūris būtų nepateisinamas EŽTT išaiškinimų kontekste. Vien ta aplinkybė,
kad pareiškėjas grįžtų į tą Bagdado miesto dalį, kurioje yra galimybė, kad viešoje vietoje
gali įvykti teroristinės grupuotės išpuolis, pagal dabartinę situaciją nepagrindžia realios
Konvencijos 2 ir 3 straipsnių garantuojamų jo teisių pažeidimo rizikos, atitinkamai nėra
rimtos grėsmės jo gyvybei ar integralumui dėl savavališko smurto vidaus konflikto kon‑
tekste. Dėl šių aplinkybių pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas kaip nepagrįstas.

5.2. Belgijos valstybės tarybos
2017 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 237.1912
Šioje byloje Belgijos valstybės taryba sprendė klausimą, ar vertinant Belgijos pilie‑
čio pajamų dydį, kai sprendžiama dėl jo ir trečiosios šalies piliečio šeimos susijungimo ga‑
limybės, atsižvelgtina į pajamas, gaunamas Belgijos piliečio sutuoktinio, kuris siekia šei‑
mos susijungimo.
2015 m. pareiškėjas, Tuniso pilietis Sabbahi, pateikė prašymą išduoti jam leidi‑
mą gyventi Belgijoje šeimos susijungimo pagrindu, kaip Belgijos pilietės sutuoktinis.
Prieglobsčio ir migracijos valstybės sekretorius atmetė šį prašymą todėl, kad sutuoktinė
belgė, su kuria buvo siekiama šeimos susijungimo, neatitiko sąlygos dėl pajamų dydžio,
nustatytos Belgijos įstatymo dėl užsieniečių 40ter straipsnio 2 dalyje, pagal kurią „Belgijos
2
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pilietis privalo parodyti, kad jis ar ji turi pragyvenimo lėšų, kurios yra stabilios, pakanka‑
mos ir reguliarios“.
Sabbahi apskundė šį sprendimą Užsieniečių ginčų tarybai, kuri jį panaikino, nuro‑
dydama, kad skaičiuojant reikiamas pragyvenimo lėšas turėtų būti atsižvelgiama ir į pa‑
jamas, kuriomis prie namų ūkio išlaikymo ketina prisidėti Belgijos piliečio sutuoktinis,
siekiantis šeimos susijungimo, pagal Belgijos civilinio kodekso 221 straipsnį.
Valstybės taryba, į kurią kreipėsi Prieglobsčio ir migracijos valstybės sekreto‑
rius, siekdamas panaikinti Užsieniečių ginčų tarybos sprendimą, patenkino šį skundą.
Remdamasis susiformavusia Konstitucinio Teismo praktika, Valstybės taryba pakartojo,
kad sutuoktinis belgas, siekiantis šeimos susijungimo, privalo asmeniškai turėti stabilias,
pakankamas ir reguliarias pragyvenimo lėšas.
Valstybės taryba taip pat sprendė, kad pateiktas Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo aiškinimas (2015 m. liepos 16 d. sprendime byloje Singh e. a. prieš Ministry for
Equality and Justice, C‑218/14) dėl Direktyvos 2004/38/EB3 7 straipsnio 1 dalies b punk‑
to, netaikytinas Belgijos įstatymo dėl užsieniečių 40 straipsnio 2 punktui, kadangi tai yra
dvi skirtingos nuostatos. Belgijos įstatymų leidėjas nustatė pragyvenimo lėšų reikalavimą
Belgijos piliečiui, siekiančiam šeimos susijungimo, tačiau nepasinaudojusiam savo judė‑
jimo laisve. Šis reikalavimas skyrėsi nuo reikalavimo, nustatyto Europos Sąjungos teisės
aktų leidėjo Direktyvos 2004/38/EB 7 straipsnio 1 dalies b punkto atveju. Šiuo atveju
Belgijos pilietis, siekiantis šeimos susijungimo, nepasinaudojo judėjimo laisve, tad direk‑
tyva nėra taikytina.
Savo sprendime Valstybės taryba taip pat pakartojo, kad „turėti“ turtą reiškia tu‑
rėti jį savo žinioje, valdyti ir galėti panaudoti jį taip, kaip asmuo mano esant tinkama.
Valstybės taryba taip pat pažymėjo, kad Belgijos civilinio kodekso 221 straipsnis viso
labo reikalauja, kad kiekvienas sutuoktinis prisidėtų prie namų ūkio išlaikymo, tačiau
šioje normoje nenurodyta, kad vieno iš sutuoktinių pajamos taip pat yra kito sutuoktinio,
kuris gali laisvai jas naudoti.
Taigi Valstybės taryba padarė išvadą, kad nuspręsdama, jog pagal Civilinio kodek‑
so 221 straipsnį Belgijos pilietis turi savo žinioje savo užsieniečio sutuoktinio turtą, ir kad
taikant Belgijos įstatymo dėl užsieniečių 40 straipsnio 2 punktą privaloma atsižvelgti į
minėto sutuoktinio pajamas sprendžiant, ar Belgijos pilietis turi stabilias, pakankamas ir
reguliarias pragyvenimo lėšas, Užsieniečių ginčų taryba priėmė nepagrįstą sprendimą.
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5.3. Vokietijos Federalinio administracinio teismo
2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. 9 C 7.164
Šioje byloje Vokietijos Federalinis administracinis teismas vertino Dortmundo mies‑
te įvesto lažybų mokesčio teisėtumą ir nusprendė, kad šis lažybų mokestis, apskaičiuoja‑
mas atsižvelgiant į lažybų biuro plotą, dabartine savo forma yra neleistinas.
2014 m. priėmus Pramogų mokesčio statutą, Dortmundo miestas apmokesti‑
no žirgų lenktynių ir sporto lažybų tarpininkavimą ir organizavimą lažybų biuruose.
Apmokestinimas apėmė žirgų lenktynių ir sporto lažybų perdavimo ar organizavimo
lažybų biuruose paslaugas, kurios, be lažybų bilieto priėmimo, leido stebėti oro sąlygų
tiesioginę transliaciją. Mokesčio mokėtojas pagal statutą buvo lažybų biuro operatorius
(valdytojas). Mokesčio apskaičiavimo pagrindas buvo apibrėžtas renginiui naudojamų
patalpų plotu. Mokesčio dydis kiekvieną kalendorinį mėnesį buvo nustatytas 250 Eur už
20 m2 renginio ploto (erdvės).
Trys pareiškėjai, kurie valdo lažybų biurus Dortmunde, administraciniuose teis‑
muose ginčijo jiems taikomą savivaldybės lažybų mokestį. Jie turėjo priklausomai nuo jų
lažybų biuro ploto dydžio kas mėnesį mokėti 1 000 ir 1 250 Eur dydžio mokestį.
Gelzenkircheno administracinis teismas ir Miunsterio aukštesnysis administraci‑
nis teismas atmetė pareiškėjų skundus, tačiau Vokietijos Federalinis administracinis teis‑
mas sprendimą priėmė pareiškėjų naudai.
Vokietijos Federalinis administracinis teismas, kalbėdamas apie mokestį, kuris ap‑
mokestina lažybas biuruose, pažymėjo, kad toks mokestis yra vietinio mokesčio rūšis ir
savivaldybės iš esmės turi teisę rinkti tokį vietinį mokestį. Taip pat teismas nurodė, jog
mokestis nėra vertinamas kaip neteisėtas prieštaravimas 2012 m. įvestam federaliniam
sporto lažybų mokesčiui ar jam prilyginamas. Pagal Federalinių valstybių azartinių žai‑
dimų sutartyje suderintą koncesijos sistemą, norima paskatinti įteisinti šiuo metu ne‑
teisėtą sporto lažybų rinką. Šiuo tikslu (papildomas) savivaldybių lažybų mokestis nėra
prieštaringas, jei jis, kaip šiuo atveju, nesudaro mokesčių naštos, kurią sukelia federali‑
nis mokestis, taip pat reikšmingais požymiais skiriasi nuo jo ir nesudaro kliūčių jo taiky‑
mui. Pažymėta, kad savivaldybė negali kištis į federalinės įstatymų leidžiamosios valdžios
kompetencijos sritį. Vokietijos Federalinis administracinis teismas konstatavo, kad šiuo
atveju žemesnės instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas, nustatydamas la‑
žybų biurų mokestį, neleistinu būdu nesikiša į federalinio įstatymų leidėjo sporto lažy‑
bų mokesčiu siekiamus tikslus. Tačiau teismas sprendė, kad miesto parinktas mokesčio
apskaičiavimas pagal ploto skalę pažeidžia mokesčių teisingumą. Teismo vertinimu, tin‑
kamiausia pramogų mokesčio apskaičiavimo skalė yra individualios, tikros pramogų iš‑
laidos, šiuo atveju – lažybų statymas. Ploto skalė reiškia rimtą nukrypimą nuo pramogų
išlaidų, kurias lažybų dalyviai iš tikrųjų valdo.
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5.4. Šveicarijos Federalinio administracinio teismo 2017 m. sausio
16 d. sprendimas byloje Nr. A‑6362/20155
Šioje byloje Šveicarijos Federalinis administracinis teismas nagrinėjo kelių pilie‑
čių skundą, kuriuo jie siekė, kad didžiausias leistinas greitis kelyje tarp Bellinzona Nord ir
Roveredo Sud būtų padidintas. Teismas tokį pareiškėjų skundą atmetė nustatęs, jog pa‑
reiškėjų prašomi maksimalaus greičio apribojimai neužtikrintų kelių eismo saugumo.
Šveicarijos Federalinė kelių agentūra, atsižvelgdama į tai, jog kelias tarp Bellinzona
Nord ir Roveredo Sud buvo išplėstas, šiame kelyje nustatė didžiausią leistiną 100 km/h
greitį, o atitinkamose kelio atkarpose – 80 km/h arba 60 km/h greitį. Kelio darbai buvo
atlikti siekiant renovuoti kelią ir pagerinti eismo saugumo situaciją. Šveicarijos piliečiai
apskundė Federalinės kelių agentūros sprendimą, paviešintą Federaliniame leidinyje, ir
siekė, kad leistinas maksimalus greitis būtų 20 km/h didesnis, nei jį nustatė Federalinė
kelių agentūra, t. y. padidintas nuo 100 km/h iki 120 km/h.
Šveicarijos Federalinis administracinis teismas pažymėjo, jog ginčijamas spren‑
dimas buvo paskelbtas Federaliniame leidinyje, kas atitiko Šveicarijos teisės aktų rei‑
kalavimus. Nauji didžiausio leistino greičio apribojimai buvo paskelbti aiškiai, nuro‑
dant konkretų maršrutą, kurį paveiks šie apribojimai. Nors pastebėta, kad sprendimo
motyvai buvo gana glausti, vis dėlto įvertinta, jog tai atitiko oficialiems dokumentams
keliamus reikalavimus.
Teismo vertinimu, 100 km/h didžiausio leistino greičio riba buvo būtina, tinkama
ir proporcinga priemonė tam, kad būtų užtikrintas kelių eismo saugumas. Mažesnio grei‑
čio apribojimas taip pat susijęs su poreikiu padidinti kelių eismo saugumą, sumažinant
nelaimingų atsitikimų dažnumą ir sunkumą. Dėmesys atkreiptas į tai, jog greičio padi‑
dinimas struktūriniu požiūriu taip pat gali būti pavojingas, kadangi apie 11 km ilgio ke‑
lio atkarpoje yra keturios greitkelių sankryžos, 3 km dviejų krypčių tunelis, aptarnavimo
zona ir parkavimosi aikštelė, kurie žiemą paprastai apledėja. Teismas taip pat pažymė‑
jo, jog šiomis aplinkybėmis nemano, kad aptariamu atveju reikėjo vertinti galimo greičio
padidėjimo poveikį aplinkai.
Taigi Šveicarijos Federalinis administracinis teismas įvertino, jog pareiškėjų skun‑
das buvo pagrįstai atmestas dėl to, kad pareiškėjų prašomi maksimalaus greičio apri‑
bojimai struktūriniu požiūriu ir atsižvelgiant į numatytą ženklinimą neužtikrintų kelių
eismo saugumo. Faktiškai taikomas greičio didinimas ginčo kelio atkarpoje reikalau‑
tų dabartinio greičio ir numatyto ženklinimo pakeitimo, kas būtų daroma kelių eismo
saugumo sąskaita.
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5.5. Airijos Aukščiausiojo teismo
2017 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. 65/20166
Apžvelgiamoje byloje Airijos Aukščiausiasis teismas sprendė, ar pagrįstai
Konkurencijos ir vartotojų apsaugos komisija kratos metu iš įmonės paėmė visus įmonės
direktoriaus el. pašto paskyros duomenis ir vėliau atsisakė nesusijusius su tyrimu duome‑
nis įmonei grąžinti.
Byloje buvo skundžiami Konkurencijos ir vartotojų apsaugos komisijos (toliau – ir
CCPC) veiksmai, kai 2015 m. galimo konkurencijos teisės pažeidimo tyrimo metu, atlik‑
dami kratą, jos pareigūnai paėmė visus įmonės direktoriaus elektroninio pašto paskyros
duomenis. Tuo metu Airijoje nebuvo priimti jokie teisės aktai ar CCPC reglamentai, ku‑
riuose būtų nustatyta, kaip turėtų būti elgiamasi su tyrimui nesvarbia medžiaga, paimta
kratos metu, o kratos ribojimai nustatyti labai plačiai, t. y. kad krata privalo būti būtina
institucijos veiklai ir jos funkcijų atlikimui.
Tokioje situacijoje įmonė, kurioje buvo atlikta krata, Irish Cement Limited, siekė
bendradarbiauti su CCPC dėl to, kaip turėtų būti elgiamasi su paimta medžiaga, kuri, pa‑
sak jos, nepateko į CCPC kompetencijos ribas ir dėl to neturėtų būti peržiūrima. CCPC
atsisakė šiuo klausimu bendradarbiauti su įmone, kurioje buvo atlikta krata, teigdama,
kad turi teisę nepriklausomai peržiūrėti visą medžiagą ir padaryti išvadas, negrąžindama
jokios su tyrimu nesusijusios medžiagos.
Airijos Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad įmonė, kurioje buvo atlikta krata,
pagrįstai skundėsi dėl to, jog CCPC ketino neteisėtai peržiūrėti su tyrimu nesusijusią me‑
džiagą, ir kritiškai vertino CCPC atsisakymą bendradarbiauti, bei reglamento, kuriame
būtų nustatyta, kaip privalo būti elgiamasi su kratos metu paimta tyrimui nesvarbia me‑
džiaga, nebuvimą. Aukščiausiasis teismas konstatavo, kad CCPC siūlomas požiūris į kra‑
tos metu paimtos medžiagos peržiūrą buvo ultra vires ir pažeidė teisę į privatumą pagal
Airijos Konstituciją bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Taigi
Aukščiausiasis teismas paliko nepakeistą draudimą CCPC peržiūrėti kratos metu paimtą
medžiagą bei pasiūlė dvi galimas veiksmų kryptis. Pirma, teisėjas Charleton rekomenda‑
vo, kad CCPC apsvarstytų galimybę priimti reglamentą; teisėjas taip pat rekomendavo,
kad pereinamuoju laikotarpiu abi šalys turėtų bendradarbiauti, bei pasiūlė septynių etapų
procesą, kurio metu šalys galėtų pasiekti susitarimą, kaip nustatyti ir sunaikinti tyrimui
nesvarbią medžiagą, taip apsaugant įmonės, kurioje buvo atlikta krata, teisę į privatumą.
Antra, teisėja Laffoy rekomendavo, kad įstatymų leidėjas turėtų užpildyti spragą egzistuo‑
jančiame teisiniame reguliavime, nustatydamas proporcingą ir teisėtą mechanizmą, kaip
kratos metu turėtų būti atrenkama medžiaga.
Teisėjas McMenamin sukritikavo neapibrėžtą ir, atrodo, neribotą kratos orderio
pobūdį, pagal kurį įmonei nebuvo pateikta jokia naudinga informacija dėl numatomo
įėjimo į įmonės patalpas bei apieškos tikslo ir apimties. Jis nurodė, kad plačiai apibrėž‑
ta CCPC kompetencija nepateisina neapibrėžto CCPC kratos orderio, kadangi šios by‑
6

Prieiga internete:
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=555fcf99-b347‑4ad0-aa30‑2140592a3c5f>.
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los aplinkybėmis yra pakankamai aišku, jog buvo galima surengti siauresnės apimties
paiešką, jei CCPC būtų labiau save ribojusi bei atsižvelgusi į proporcingumo ir privatumo
principus. Tuo pagrindu teisėjas McMenamin, kitaip nei kiti du teisėjai, sprendė, kad vi‑
sas CCPC tyrimas buvo ydingas, kadangi neteisėtumo apimtis buvo tokia, kurios nebuvo
galima pataisyti netgi teismo sprendimu.
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Raidinė dalykinė rodyklė
Aktas – norminis administracinis aktas – 1.1 (I dalis), individualus administracinis ak‑
tas – 1.3. (I dalis), turto ar verslo vertinimo patikrinimo aktas – 3.7.1. (I dalis).
Apkalta – savivaldybės tarybos nario apkalta – 2.1. (I dalis).
Apribojimas – esminis ūkinės veiklos laisvės apribojimas – 1.3. (I dalis), interneto priei‑
gos ribojimas įkalinimo įstaigose – Ž4.1.2 (III dalis).
Apsauga – socialinė apsauga nedarbo atveju – 1.2. (I dalis), aplinkos apsauga – 1.3. (I da‑
lis), sveikatos apsauga – 1.4. (I dalis), vartotojų apsauga – 3.5.1. (I dalis), privataus ir šei‑
mos gyvenimo apsauga – 3.6.1. (I dalis), papildoma apsauga – 5.1. (III dalis), duomenų
apsauga – Ž4.2. (III dalis).
Atsakovas – tinkamas atsakovas – 3.7.2. (I dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – E.2.3 (III dalis), E3.5.
(III dalis).
Diskrecija – teisėkūros subjekto diskrecija – 1.4. (I dalis), viešojo administravimo su‑
bjekto diskrecija – 3.4.2. (I dalis).
Įgaliojimai – mero įgaliojimai – 3.3.1. (I dalis).
Informacija – teisė į informaciją – II dalis.
Integracija – neįgaliųjų integracija – 1.2. (I dalis).
Interesas – vaiko interesas – E3.2. (III dalis).
Keitimas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas – 3.3.1. (I dalis).
Kelionių organizatorius – kelionių organizatoriaus nemokumas – 3.5.1. (I dalis).
Koncentracija – II dalis.
Konkurencija – 3.2. (I dalis).
Kontrolė –koncentracijų kontrolė – ilgalaikė kontrolė – 3.2.1. (I dalis).
Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas – 1.3. (I dalis), leidimas
koncentracijai – 3.2.1. (I dalis), leidimas laidoti – 2.2.2. (III dalis), leidimas gyventi –
E3.2. (III dalis).
Mokestis – mokestis už atliekų išvežimą – E3.3. (III dalis), neapmokestinimas pridėtinės
vertės mokesčiu – E3.4. (III dalis), lažybų mokestis – 5.2. (III dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių atkūrimas – Ž4.3. (III dalis).
Pajamos – vartojimo kredito gavėjo pajamos – sutuoktinio pajamos – 1.5. (I dalis).
Parama – kompleksinė parama – 1.1. (I dalis), socialinė parama darbo vietų steigimui –
1.2. (I dalis).
1
2
3

Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, sprendimų ir
kitų dokumentų indeksas leidinyje.
Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.
Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar prejudicinį
sprendimą.
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Paslauga – sveikatos priežiūros paslauga – kraujodaros kamieninių ląstelių transplan‑
tacijos paslauga – 1.4. (I dalis), asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas – 2.1.1.
(III dalis), viešųjų paslaugų teikimas – 2.2.3. (III dalis).
Pavardžių rašyba – 3.6.1. (I dalis).
Pažeidimas –tyčinis reikalavimų pažeidimas – 1.1. (I dalis), Europos Sąjungos teisės pa‑
žeidimas – 3.5.1. (I dalis).
Pranešimas – pranešimas apie koncentraciją – 3.2.1. (I dalis).
Prieglobstis – prieglobsčio nesuteikimo sąlygos – E3.1. (III dalis).
Priemonė – poveikio priemonė – 1.1. (I dalis), darbo priemonė – 1.2. (I dalis), aktyvios
darbo rinkos politikos priemonė – 1.2. (I dalis).
Principas – teisinės valstybės principas – 1.1. (I dalis), 1.3. (I dalis), teisingumo princi‑
pas – 1.1. (I dalis), proporcingumo principas 1.1. (I dalis), 1.4. (I dalis), prieinamumo
principas – 1.2. (I dalis), teisės aktų hierarchijos principas – įstatymų viršenybės princi‑
pas – 1.3. (I dalis), teisėtų lūkesčių principas 1.4. (I dalis), savivaldybės veiklos skaidru‑
mo principas – 1.6. (I dalis), principas „teršėjas moka“ – E3.3. (III dalis).
Procedūra – poveikio aplinkai vertinimo procedūra – 1.3. (I dalis), savivaldybės tarybos
nario įgaliojimų netekimo procedūra – 2.1. (I dalis), turto vertinimo ataskaitų patikrini‑
mo procedūra – 3.7.1. (I dalis).
Reputacija – nepriekaištinga reputacija – 3.4.2. (I dalis).
Restitucija – Ž4.3. (III dalis).
Rinka – atitinkama rinka – 3.2.1. (I dalis).
Sankcija – sankcija už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą – 1.1. (I dalis).
Savivalda – vietos savivalda – 1.6. (I dalis), 2.1. (I dalis).
Savivaldybės taryba – savivaldybės tarybos sprendimo projektas – savivaldybės tarybos
posėdžio darbotvarkė – 1.6. (I dalis).
Tarnautojas – valstybės tarnautojas valstybės tarnautojo funkcijos – valstybės tarnau‑
tojo profesinė veikla – valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas – valstybės tarnautojo
pareigybės lygis ir kategorija – 3.4.1. (I dalis), valstybės tarnautoją į pareigas priimantis
asmuo – 3.7.2. (I dalis).
Tarnyba – valstybės tarnyba – atleidimas iš valstybės tarnybos – 3.4.1. (I dalis), priėmi‑
mas į valstybės tarnybą – 3.4.2. (I dalis), 3.7.2. (I dalis).
Terminas – prašymo teismui pateikimo terminas – 2.1. (I dalis), Ž4.5. (III dalis).
Užsienietis – užsieniečio išvykimo iš Europos Sąjungos laikotarpis – 3.1.1. (I dalis).
Vertinimas – kreditingumo vertinimas – 1.5. (I dalis), turto ar verslo vertinimas – 3.7.1.
(I dalis).
Žala – turtinė žala – neturtinė žala – valstybės atsakomybė už Europos Sąjungos teisės
pažeidimą – 3.5.1. (I dalis), reikalavimas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravi‑
mo subjektų neteisėtų veiksmų – 2.1.2. (III d.), 2.1.3. (III dalis), ginčas dėl žalos atlygini‑
mo regreso tvarka – 2.1.3. (III dalis).
Žemė žemės sklypo naudojimo paskirtis – 3.3.1. (I dalis).
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Santrumpos
AB
ABTĮ
ALOKKLT
angl.
AUTOKKLT
AVPK
b. l.
BAB
CCPC
CK
CPK
d.
dr.
EAR
EB
ES
ESTT
Eur
EŽTT
g.
GAAB
IĮ
JACIE
k.
KKLT
kt.
lot.
LSMU
Lt
LVAT
m
m.
mėn.

akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
alogeninių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija
angliškai
autologinių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija
apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
bylos lapas
bankrutuojanti akcinė bendrovė
Konkurencijos ir vartotojų apsaugos komisija
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
diena, dalis
daktaras
Europos Audito Rūmai
Europos Bendrija
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
euras
Europos Žmogaus Teisių Teismas
gatvė
gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė
individuali įmonė
Tarptautinio akreditavimo komitetas
kaimas
kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija
kita
lotyniškai
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
litas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metras
metai
mėnuo
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min.
mln.
Nr.
NŽT
p.
pan.
proc.
prof.
PSDF
PVM
pvz.
r.
SAPĮ
SESV
str.
t. y.
t. t.
t.
TIPK
UAB
VAĮ
val.
VĮ
VLK
VšĮ
VTĮ
Žin.
žr.
ŽŪM
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minutė
milijonas
numeris
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
punktas, puslapis
panašiai
procentas
profesorius
privalomojo sveikatos draudimo fondas
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
rajonas
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
straipsnis
tai yra
taip toliau
tomas
taršos integruota prevencija ir kontrolė
uždaroji akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valanda
valstybės įmonė
Valstybinė ligonių kasa
viešoji įstaiga
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Valstybės žinios
žiūrėti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
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