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I. SKUNDO ESMĖ 
  

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gautas X skundas dėl pažeistos 
teisės gauti išsamią informaciją. 
 X skunde nurodė: „2010-03-19 su prašymu kreipiausi į VĮ Registrų centro direktorių, be kita 
ko, prašydamas informuoti, ar VĮ Registrų centre registruojant naują objektą – gyvenamąjį namą 
Nr. ... žemės sklype ..., buvo reikalingas žemės sklypo bendrasavininkų (tame tarpe ir mano) 
sutikimas ar kt. dokumentas, jei taip, ar jis buvo pateiktas, ir prašydamas pateikti informaciją, kaip, 
kur ir kokiu teisiniu pagrindu gyvenamasis namas Nr. ... buvo registruotas laikotarpiu nuo 1988 iki 
2009 metų, nurodant visus pakeitimus šio gyvenamojo namo teisinėje registracijoje. Nors šie 
duomenys yra esminiai, reikalingi išspręsti turtinį ginčą tarp manęs ir kitų bendrasavininkių bei Y, 
mano prašymą nagrinėjęs VĮ Registrų centro Vilniaus filialo direktoriaus pavaduotojas Vytautas 
Pliopa į juos neatsakė, savo atsakyme jų visiškai neaptarė, tuo pažeidė mano teisę gauti 
informaciją“ (citatų kalba čia ir toliau netaisyta). 
 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 
 

 Iš tyrimui pateiktų dokumentų matyti, kad X (toliau – pareiškėjas) kreipėsi į valstybės įmonę 
Registrų centrą (toliau – VĮ Registrų centras) su 2010-03-19 prašymu, kuriame pateikė nemažai 
klausimų, tarp jų prašė informuoti: 

1. Kada, kieno prašymu ir kokiu teisiniu pagrindu VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 
kadastre ir registre buvo įregistruotas gyvenamasis namas Nr. ..., nurodant visus pakeitimus šio 
gyvenamojo namo teisinėje registracijoje. 

2. Ar VĮ Registrų centre registruojant naują objektą – gyvenamąjį namą Nr. ... (žemės 
sklype Nr. ...), buvo reikalingas žemės sklypo bendraturčių sutikimas. 

Kaip atsakymą į šį 2010-03-19 prašymą, pareiškėjas pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus 
filialo 2010-04-07 raštą Nr. IN (12.5.1.15)-11505 „Dėl informacijos pateikimo“ (adresatas – 
pareiškėjo sesuo Z, informacijos apie tai, kokiu pagrindu atsakymas buvo siunčiamas ne pačiam 
pareiškėjui, o jo seseriai, Seimo kontrolierius neturi). 

Pareiškėjas skundžiasi, kad į pirmiau minėtus klausimus VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 
neatsakė, t. y. „savo atsakyme jų visiškai neaptarė“. 

Iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-04-07 rašto Nr. IN (12.5.1.15)-11505 turinio 
matyti, kad šiame rašte, be kitų paaiškinimų, yra pateikta informacija apie tai, kad Vilniaus filiale 
2006-10-06 buvo gautas Y prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto (t. y. gyvenamojo namo, plane 
pažymėto 8A1/m, unikalus Nr. ..., esančio ..., Vilniaus rajone) kadastro duomenis į Nekilnojamojo 
turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teises į šį gyvenamąjį namą Nekilnojamojo turto registre. 
Kartu su prašymu Y pateikė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos 
2006-08-17 pažymą Nr. R (2.6) 326 (tyrimo metu išsiaiškinta, kad vėliau, t. y. 2007 metais, 
pareiškėjas dėl šios pažymos pripažinimo negaliojančia bei pastato teisinės registracijos Y vardu 
panaikinimo kreipėsi į teismą, tačiau teismas pareiškėjo ieškinio šiuo klausimu netenkino) ir 
uždarosios akcinės bendrovės „SA kadastras“ 2006-02-14 parengtą kadastro duomenų bylą. 
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Vilniaus filialo 2010-04-07 rašte taip pat aiškinama, kad teritorinis registratorius, nenustatęs 
teisės aktais numatytų aplinkybių, trukdančių duomenis įrašyti į Nekilnojamojo turto 
kadastrą/registrą, 2006-10-20 patenkino pirmiau minėtą Y prašymą. 

Įvertinus VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-04-07 rašto Nr. IN (12.5.1.15)-11505 
turinį, darytina išvada, kad filialas iš esmės pateikė atsakymus į šios pažymos 1 punkte nurodytus 
bei pareiškėjo 2010-03-19 prašyme keltus klausimus (kada, kieno prašymu ir kokiu teisiniu 
pagrindu VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastre ir registre buvo įregistruotas 
gyvenamasis namas Nr. ...), išskyrus tai, jog nebuvo atsakyta dėl galimų pakeitimų šio 
gyvenamojo namo teisinėje registracijoje. 

Tyrimo metu nustatyta, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialas pirmiau minėtu 2010-04-07 
raštu visai neatsakė į šios pažymos 2 punkte nurodytą bei pareiškėjo 2010-03-19 prašyme keltą 
klausimą, ar VĮ Registrų centre registruojant naują objektą – gyvenamąjį namą Nr. ... (žemės 
sklype Nr. ...), buvo reikalingas žemės sklypo bendraturčių sutikimas. 

Įvertinus šias tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjo skundas dėl 
VĮ Registrų centro Vilniaus filialo nepateiktos išsamios informacijos pasitvirtino. 

Nagrinėtu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti 
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio nuostatas, vienas 
iš principų, kuriuo privalo vadovautis įstaigos (valstybės įmonės), teikdamos informaciją 
pareiškėjams, yra informacijos išsamumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui turi būti pateikta 
visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija.  

Pabrėžtina, kad tyrimo metu VĮ Registrų centras 2010-05-06 raštu Nr. (1.1.4-1300) s-2053 
pateikė paaiškinimus, jog Nekilnojamojo turto registre registruojant statinį ir nuosavybės teises į jį 
teisės aktai nenumato reikalavimo kartu su kitais dokumentais pateikti ir žemės sklypo savininko ar 
bendraturčio sutikimus dėl registracijos. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnis bei 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnis numato baigtinį sąrašą aplinkybių, kurias 
nustačius registro/kadastro tvarkytojas privalo atsisakyti įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar 
daiktines teises į jį. Atsižvelgiant į tai, 2006-10-20 Nekilnojamojo turto registre registruojant 
gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ...) bei Y nuosavybės teises į jį, kitų žemės sklypo bendraturčių 
sutikimas dėl registracijos neturėjo būti ir nebuvo pateiktas.  

Dėl minėto gyvenamojo namo teisinės registracijos pakitimų VĮ Registrų centras 2010-05-
06 raštu taip pat informavo, kad 2006-10-20 buvo atlikta pirminė gyvenamojo namo (unikalus Nr. 
...) ir teisių į jį registracija Nekilnojamojo turto registre ir nuo to laiko pakeitimų šioje registracijoje 
atlikta nebuvo. 
 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia pareiškėjo X skundą prieš valstybės įmonės Registrų 
centro Vilniaus filialą pripažinti pagrįstu. 
 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS  
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 

17 punktu, Seimo kontrolierius atkreipia valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus Kęstučio 
Sabaliausko dėmesį į nustatytą pareiškėjo X teisės į gerą viešąjį administravimą, t. y. teisės gauti 
išsamią informaciją, pažeidimą bei siūlo siekti, kad ateityje tokie atvejai nesikartotų. 
 
 Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2010-08-30. 
 
Seimo kontrolierius        Romas Valentukevičius 
 
Gražina Krištapavičienė, 2665140 


