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PASITARIMO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kaip asignavimų žalai, atsiradusiai dėl
valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (aktų) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.271 straipsnis), valdytoja turi įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m.
gegužės 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-666-602/2021 (toliau – Sprendimas). Ši
byla galutinai išnagrinėta 2021 m. lapkričio 10 d. LVAT priėmus neskundžiamą nutartį, kuria
atsisakyta atnaujini teismo procesą. Įvertinus tai, Sprendimas turi būti nedelsiant vykdytinas.
Sprendimu pritiesta 1 184 221,51 Eur žala, bylinėjimosi išlaidos ir 5 procentų metinės
palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo, solidariai iš Lietuvos valstybės ir Neringos
savivaldybės.
Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi
teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš tų
skolininkų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį.
Teisingumo ministerija raštu gavo kreditoriaus reikalavimą įvykdyti prievolę.
Teisingumo ministerija taip pat gavo Neringos savivaldybės prašymą įvykdyti visą
prievolę iš Teisingumo ministerijos asignavimų ir leisti savivaldybei tenkančią prievolės dalį
išmokėti per 10 metų laikotarpį.
Atsižvelgiant į tai, siūloma, Vyriausybei pritarus, pavesti Teisingumo ministerijai
įvykdyti teismo Sprendimą visa apimtimi ir sudaryti su Neringos savivaldybe sutartį dėl jos
prievolės dalies grąžinimo į valstybės biudžetą per 10 metų laikotarpį. Tokiu būdu siekiama
nedelsti su Sprendimo įvykdymu ir racionaliai naudoti valstybės lėšas, vengiant palūkanų
augimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis CK 6.9 straipsnio 1 dalimi solidariąją pareigą
įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis
to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį.
Prašome šį klausimą svarstyti artimiausiame Vyriausybės pasitarime ir priimti protokolinį
sprendimą pagal pridedamą Vyriausybės protokolinio sprendimo projektą.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.
2. Kreditoriaus prašymas įvykdyti teismo sprendimą, 2 lapai.
3. Neringos savivaldybės administracijos raštas dėl skolos mokėjimo išdėstymo, 2 lapai.
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