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Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai 
 
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 192 IR 21 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIVP-2230 
 
2022 m. lapkričio 15 d. vykusio Lietuvos Respublikos Seimo posėdžio metu svarstymui pateiktas 
Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo (toliau – EĮ) Nr. IX-884 19(2) ir 21 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. XIVP-2230 (toliau – Projektas), kuriam pritarta po pateikimo.  
 
Projektas po pateikimo skirtas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui (toliau – 
Komitetui), papildomai Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai (toliau 
– Komisija).  
 
Minėtu Projektu EĮ numatoma papildyti 192 straipsnį 16 dalimi numatančia, kad: 
„16. Vyriausybės įgaliota institucija privalo kreiptis į nepriklausomą elektros energijos tiekėją, 
nevykdantį prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su buitiniais elektros energijos 
vartotojais sąlygomis, vienašališkai nutraukusį veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo 
sutartį, arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, nurodyti 
išmokėtas dalinio kompensavimo buitiniams elektros energijos vartotojams sumas ir pateikti rašytinį 
reikalavimą sumokėti išmokėtas dalinio kompensavimo buitiniams elektros energijos vartotojams 
sumas kartu su sukauptomis palūkanomis į valstybės biudžetą. Nepriklausomam elektros energijos 
tiekėjui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su buitiniais vartotojais 
sąlygomis, vienašališkai nutraukiant veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, arba 
elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, nesumokant 
Vyriausybės įgaliotos institucijos reikalavime nurodytos sumos per nurodytą terminą, Vyriausybės 
įgaliota institucija kreipiasi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su 
reikalavimu priteisti išmokėtų dalinio kompensavimo buitiniams elektros energijos vartotojams sumų 
kartu su sukauptomis palūkanomis sumokėjimą į valstybės biudžetą“. 
 
Minėtu Projektu taip pat numatoma, kad: 
„Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 192 straipsnio 1 dalies 
nuostata dėl dalinio kompensavimo dydžio apskaičiavimo buitiniams elektros energijos vartotojams, 
kuriems užtikrinamas elektros energijos garantinis tiekimas dėl to, kad jų pasirinktas nepriklausomas 
elektros energijos tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su 
elektros energijos vartotojais sąlygomis, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo 
sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, taikoma 
iki 2022 m. gruodžio 31 d., jeigu pirmiau nurodyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiksmai ar 
neveikimas atlikti 2022 metais. 
 
Valstybei nusprendus pakeisti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų veiklos reguliavimą, 
įgyvendinant šiuos sprendimus privalu laikytis iš Konstitucijos, inter alia konstitucinių atsakingo 
valdymo, protingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo principų, 
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kylančių reikalavimų, be kita ko, gerbti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teisėtus interesus ir 
teisėtus lūkesčius. 
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės 
valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, 
inter alia tai, kad teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų, 
kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, valstybės valdžią 
vykdančios ir kitos valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei 
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutarimas "Dėl Lietuvos sporto 
universiteto reorganizavimo prijungiant jį prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto").  
 
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti teisėkūros principai (tam 
tikri imperatyvūs reikalavimai), kurių visi teisėkūros subjektai, įskaitant Vyriausybę, priimdami 
teisės aktus privalo laikytis. To paties įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas atvirumo ir 
skaidrumo principas, kuris inter alia reiškia, kad teisėkūra turi būti vieša. Tai yra, teisės aktų projektų 
rengimas turi būti toks, kad būtų sudarytos ne menamos, fiktyvios, o realios galimybės rengiant teisės 
aktų projektus dalyvauti suinteresuotoms kompetentingoms institucijoms, joms teikti savo išvadas, 
taip pat sąlygos visuomenei dalyvauti ir teikti pasiūlymus.  
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
atstovaujanti inter alia ir nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, nepritaria Lietuvos 
Respublikos energetikos ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-
884 192 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, nes numatomas teisinis reguliavimas neskiria 
teisėto ir neteisėto veiklos nutraukimo, o atsakomybę nepriklausomiems elektros energijos 
tiekėjams numatoma taikyti ir tais atvejais, jeigu nepriklausomi elektros energijos tiekėjai veiklą 
nutraukė teisėtai. Už teisėtą ūkio subjekto veiklą (ar veiklos nutraukimą) negali būti taikoma 
atsakomybė. Numatomas teisinis reguliavimas taip pat negali būti taikomas iki įstatymo 
įsigaliojimo įvykusiems įvykiams (veiklos nutraukimui), nes tokiu būdu pažeidžiamas įstatymo 
negaliojimo atgal principas. 
 

I. Numatomas teisinis reguliavimas neskiria teisėto ir neteisėto veiklos nutraukimo, o 
atsakomybę nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams numatoma taikyti ir 
tais atvejais, jeigu nepriklausomi elektros energijos tiekėjai veiklą nutraukė 
teisėtai. Už teisėtą ūkio subjekto veiklą (ar veiklos nutraukimą) negali būti taikoma 
atsakomybė. 

 
Pagal bendruosius teisės principus, atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje 
nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis 
draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir 
rūpestingai.  
 
Sutarties laisvės principas neabejotinai yra vienas pagrindinių civilinės bei sutarčių teisės principų, 
sudaręs teisines prielaidas įsitvirtinti laisvos rinkos ekonomikos sistemai, skatinantis asmenis 
iniciatyviai ir naudingai veikti sukuriant, pakeičiant bei nutraukiant civilinius teisinius santykius. 
Vertinant iš ekonominės perspektyvos, šis principas suteikia galimybę asmenims laisvai veikti 
rinkoje. Tuo pačiu taip yra užtikrinamas ir verslo, grindžiamo privačia iniciatyva bei atsakomybe, ir 
ekonomikos vystymas, skatinamas efektyvumas. 
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Sutarties laisvės principas yra ta teisinė prielaida, kuri įgalina asmenis laisva valia sukurti, pakeisti ar 
panaikinti civilinius teisinius santykius arba, kitaip tariant, – sudaryti sutartis, kuriose įtvirtintų 
sąlygų pagrindu šalims atsiranda civilinės teisės bei pareigos. Tokiu būdu asmenys turi galimybę 
įgyvendinti konstitucinę ūkinės veiklos laisvę ir savo nuožiūra norima linkme reguliuoti tarpusavio 
teisinius santykius. 
 
Asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas 
asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus. Pagal Konstituciją valstybė 
negali neribotai kištis į asmens ūkinę veiklą, todėl nustatomais apribojimais neleistina paneigti 
esmines ūkinės veiklos laisvės nuostatas, tokias kaip ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumas, 
sąžininga konkurencija ir kt. (Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimas). 
Aiškinant sutarties laisvės principo apibrėžimą, remiantis teisės doktrinoje bei teismų praktikoje 
išskiriamais jo turinio elementais, konstatuotina, kad sutartinė laisvė apima ir laisvę bet kuriuo 
metu pakeisti asmenų sudarytą sutartį arba ją nutraukti. Tokia pozicija yra natūrali galimybės 
savo nuožiūra reguliuoti tarpusavio teisinius santykius bei valios teorijos tąsa.  
 
Atitinkamai, reguliuodama ūkinę veiklą valstybė negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo 
ūkio subjektams būtų sudarytos nepalankios, nevienodos ūkininkavimo sąlygos. Konstitucinis 
Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad Konstitucinis teisinės valstybės, teisingumo principai suponuoja 
ir tai, kad valstybė ir kiti subjektai negali neribotai kištis į asmens ūkinę veiklą.  Dėl šios 
priežasties  yra neleistina apribojimais paneigti tokių esminių ūkinės veiklos laisvės nuostatų kaip 
ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumas, sąžininga konkurencija ir kt. (1995 m. balandžio 20 d. 
nutarimas). 
 
Taigi, atsakomybės taikymas nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kurie neatliko 
neteisėtų veiksmų – vienašališkai nutraukė veiklą arba elektros energijos pirkimo-pardavimo 
sutartį arba elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis 
jose nustatyta tvarka, prieštarauja bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo 
principams. 
 
Tokiu būdu formuojamas neigiamas precedentas, kad ūkio subjektas gali būti įpareigojamas vykdyti 
veiklą, o ūkio subjekto ekonominis sprendimas nutraukti veiklą gali būti papildomai apmokestintas. 
 

II. Numatomas teisinis reguliavimas taikomas iki įstatymo įsigaliojimo įvykusiems 
įvykiams (veiklos nutraukimui), tokiu būdu pažeidžiamas įstatymo negaliojimo 
atgal principas. 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, jog neatsiejami teisinės 
valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. 
Teisinio saugumo principas - vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo 
elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti 
teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. 
Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas 
asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. 
gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimus). 
 
Ūkinės veiklos reguliavimas paprastai yra susijęs su ūkinės veiklos sąlygų nustatymu, tam tikrų 
procedūrų reglamentavimu, ūkinės veiklos kontrole, taip pat su tam tikrais šios veiklos apribojimais 
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ar draudimais; kai asmuo dalyvauja ūkinėje veikloje, jam gali būti taikomi specialūs įstatymų nustatyti 
apribojimai (inter alia 2005 m. gegužės 13 d., 2014 m. gegužės 9 d., 2017 m. gegužės 30 d. nutarimai).  
 
Tačiau Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta valstybės pareiga, atsižvelgiant į valstybės 
išteklius, jos materialines ir finansines galimybes bei kitus svarbius veiksnius, reguliuoti ūkinę veiklą 
taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, suponuoja reikalavimą įstatymų leidėjui, reguliuojant 
minėtą veiklą, derinti įvairias konstitucines vertybes (2009 m. kovo 2 d., 2015 m. kovo 5 d. 
nutarimai), inter alia asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, sąžiningos konkurencijos laisvę 
(2015 m. balandžio 3 d. nutarimas). 
 
Konstitucinio Teismo doktrinoje nurodoma, kad šis principas reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. 
asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus 
išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Konstitucinio Teismo 2001 m. 
gruodžio 18 d. nutarimas byloje Nr. 16/2000).  
 
Pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų 
būtina laikytis ypač tada, kai teisės norma gali turėti finansinių pasekmių, nes suinteresuotieji 
asmenys turėtų galėti tiksliai žinoti ja nustatytų pareigų turinį (žr. 2004 m. balandžio 29 d. 
Teisingumo Teismo sprendimo Sudholz, C-17/01, EU:C:2004:242, 34 punktą).  
 
Šiuo atveju numatomi pakeitimai turės poveikį iki įstatymo pakeitimų projektų įsigaliojimo 
įvykusioms aplinkybėms, kadangi numatoma taikyti atsakomybę už veiksmus, įvykusius iki įstatymo 
pakeitimų projektų įsigaliojimo, o tai neabejotinai prieštarauja bendrajam teisės principui lex retro 
non agit (įstatymas neturi grįžtamosios galios) ir teisėtų lūkesčių, teisino tikrumo ir teisinio saugumo, 
konstitucinio teisingumo principams. 
 
Ūkio subjektų interesai, kurie pradėjo veiklą galiojant tokiam teisiniam reguliavimui, kuris 
nenumatė atsakomybės dėl veiklos nutraukimo, neabejotinai bus pažeisti, juo labiau, šie 
pakeitimai yra įgyvendinami skubotai, jų nebuvo galima numatyti. 
 
Remiantis minėtais argumentais, siūlome tikslinti Projektu siūlomą teisinį reguliavimą, siekiant 
užtikrinti tinkamą teisėkūros principų įgyvendinimą, teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir 
teisinį saugumą. 
 
Tikimės, kad Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetas ir Energetikos ir darnios plėtros 
komisija, vadovaudamasi atvirumo ir skaidrumo principais, užtikrins tinkamą ir skaidrų viešos 
teisėkūros procesą. 
 
 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
  

Pagarbiai 
 
Generalinė direktorė       Ineta Rizgelė 
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