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Kompensacijų už nustatytus servitutus teisinis
reglamentavimas (1)
Kompensacijų už nustatytus servitutus tinklų operatorių
naudai apskaičiavimo tvarką reglamentuoja šie teisės
aktai:
• Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalis;
• Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos,
mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų
operatorių naudai nustatytu žemės servitutu,
nustatymo metodika.

Kompensacijų už nustatytus servitutus teisinis
reglamentavimas (2)
Metodikoje yra įtvirtinami trys atvejai kada mokama
kompensacija už nustatytus servitutus:
- Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą
žemės servitutą (II skyrius);
- Vienkartinė kompensacija už sutartimi nustatomą
žemės servitutą (III skyrius);
- Vienkartinė kompensacija už įstatymu ar sutartimi
nustatytą kito nekilnojamojo daikto servitutą (IV
skyrius).

Kompensacijų už nustatytus servitutus
teisinis reglamentavimas (3)
Vienkartinė
kompensacija už
įstatymu nustatytą
žemės servitutą

• maksimali kompensacija – 10 % žemės sklypo vidutinės rinkos vertės (Kn = 0,1);
• mokama už šiuos nuostolius: 1) prarasta galimybė naudoti žemės sklypą; 2)
sunaikinti sodiniai; 3) sunaikinti pasėliai; 4) iškirstas miškas;
• Nėra nustatyta nuostolių už sunaikintus pasėlius, sodinius ir iškirstą mišką
apskaičiavimo metodika;

Vienkartinė
kompensacija už
sutartimi
nustatomą žemės
servitutą

• maksimali kompensacija – 100 % žemės sklypo vidutinės rinkos vertės (Kp = 1);
• mokama už šiuos nuostolius: 1) prarasta galimybė naudoti žemės sklypą; 2)
sunaikinti sodiniai; 3) sunaikinti pasėliai; 4) iškirstas miškas;

Vienkartinė
kompensacija už
įstatymu ar
sutartimi nustatytą
kito nekilnojamojo
daikto servitutą

• Maksimali kompensacija už kito nekilnojamojo daikto servitutą, nustatytą įstatymu –
10 % kito nekilnojamojo daikto vertės (Kn = 0,1);
• Maksimali kompensacija už kito nekilnojamojo daikto servitutą, nustatytą sutartimi –
100 % kito nekilnojamojo daikto vertės (Kp = 1)

Konstitucinio Teismo 2020-07-08 nutarimas (1)
Konstitucinis Teismas 2020-07-08 nutarimu Nr. KT117-N9/2020 sprendė:
• „Metodikos 16 punkte nustatytas teisinis reguliavimas tiek, kiek pagal jį
apskaičiuojama vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu tinklų
operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, lygi dešimtadaliui žemės sklypo
dalies, kuriai taikomas žemės servitutas, nurodytos rinkos vertės, mokama
asmenims, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės teises į žemę įgijo po to,
kai joje buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai, vertintinas
kaip konstituciškai pagrįstas (10.2. punktas).“
Galima išvada: jeigu žemės sklypas iki 2004-07-10 buvo įsigytas po to, kai buvo
nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai, teisėta yra apriboti
kompensacijos dydį įvedant maksimalią K reikšmę – 0,1, t. y. kompensuojant tik
10 % sklypo vertės.

Konstitucinio Teismo 2020-07-08 nutarimas (2)
• „Metodikos 16 punktas tiek, kiek pagal jį maksimali vienkartinė
kompensacija už naudojimąsi įstatymu perdavimo sistemos ir
skirstomųjų tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu
apskaičiuojama ir mokama asmenims, kurie iki 2004 m. liepos
10 d. nuosavybės teises į žemę įgijo prieš tai, kai joje buvo
nutiesti elektros energijos perdavimo, skirstomieji tinklai ir (arba)
pastatyti kiti elektros energetikos objektai ir įrenginiai,
prieštaravo Konstitucijos 23, 29 straipsniams. (19.5. punktas).“
Galima išvada: jeigu žemės sklypas iki 2004-07-10 buvo įsigytas
prieš tai, kai buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti
įrenginiai, neteisėta yra apriboti kompensacijos dydį įvedant
maksimalią K reikšmę – 0,1, t. y. kompensuojant tik 10 % sklypo
vertės.

Konstitucinio Teismo 2020-07-08 nutarimas (3)
• „Konstitucijos 23, 29 straipsniams prieštarauja Metodikos (2020
m. sausio 22 d. redakcija) 32 punktas tiek, kiek pagal jį maksimali
vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu perdavimo
sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių naudai nustatytu kito
nekilnojamojo daikto servitutu apskaičiuojama ir mokama
asmenims, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės teises į
nekilnojamąjį daiktą įgijo prieš tai, kai jame buvo pastatyti
elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai (22.2. punktas).“
Galima išvada: jeigu kitas nekilnojamasis daiktas iki 2004-07-10
buvo įsigytas prieš tai, kai buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba)
pastatyti kiti įrenginiai, neteisėta yra apriboti kompensacijos dydį
įvedant maksimalią K reikšmę – 0,1, t. y. kompensuojant tik 10 %
sklypo vertės.

Konstitucinio Teismo 2020-07-08 nutarimas (4)
• „Metodikos (2020 m. sausio 22 d. redakcija) 15 punkte vien
nustačius, jog vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu
tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu mokama
nuostoliams, patirtiems dėl sunaikintų sodinių, pasėlių, iškirsto
miško,
atlyginti
ir
nenustačius
tokios
kompensacijos
apskaičiavimo tvarkos, nebuvo įgyvendintas EEĮ pakeitimo
įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje Vyriausybei duotas pavedimas
patvirtinti atitinkamos kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo
tvarką (24.1. punktas).“
Galima išvada: Nėra nustatyta nuostolių, patirtų dėl sunaikintų
sodinių, pasėlių, iškirsto miško, apskaičiavimo tvarka, kai
skaičiuojamas kompensacijos dydis už naudojimąsi įstatymu
tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu.

Konstitucinio teismo 2020-07-08 nutarimo pasekmės
kompensacijoms už servitutų nustatymą (1)

Metodikos
16 ir 32
straipsniai

Metodikos
15 straipsnis

• Prieštarauja:
• Konstitucijos 23 straipsniui (nuosavybės teisės ginimas);
• Konstitucijos 29 (asmenų lygiateisiškumas) straipsniui

• Prieštarauja:
• Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18,
31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75
straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu
įstatymo 29 straipsnio 4 daliai.

Konstitucinio Teismo 2020-07-08 nutarimo pasekmės
kompensacijoms už servitutų nustatymą (2)
Kol Vyriausybė nėra nustačiusi vienkartinių kompensacijų už naudojimąsi
įstatymu tinklų operatorių naudai nustatytais žemės servitutais, mokamų
nuostoliams, patirtiems dėl sunaikintų sodinių, pasėlių, iškirsto miško,
atlyginti, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, asmenų teisė gauti tokią
kompensaciją gali būti įgyvendinama kreipiantis į teismą įstatymų
nustatyta tvarka.
Asmuo turės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2019-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-21075/2019).
Teismas tokio tipo bylose, be kita ko, taikys teisės analogiją ir, tikėtina,
skaičiuos kompensaciją pagal Metodikoje nustatytą kompensacijos už
sutartimi nustatomą servitutą mechanizmą.

Subjektai, turintys teisę kreiptis į teismą dėl
kompensacijos suteikimo pagal Konstitucinio Teismo
nutarimą (1)
Asmenys, kurie nuosavybės teises į žemę ar kitą nekilnojamąjį
daiktą įgijo (ar jiems buvo atkurta nuosavybė):
• iki 2004 m. liepos 10 d.;
• prieš tai, kai ten buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti
kiti įrenginiai, taigi nuosavybės teises įgijo be atitinkamų
žemės ar kito nekilnojamojo daikto naudojimo apribojimų.

Subjektai, turintys teisę kreiptis į teismą dėl
kompensacijos suteikimo pagal Konstitucinio Teismo
nutarimą (2)
Įrodymai, kurie gali būti teikiami teismui, prašant nustatyti
kompensaciją:
- Teritorijų planavimo dokumentai (pvz.: žemės sklypo plane gali būti
nurodyta, kad tam tikroje sklypo dalyje buvo medžiai, kurie po
elektros tinklų nutiesimo, buvo iškirsti);
- Rangovų, kurie nutiesė elektros tinklus, dokumentai, kuriuose yra
nurodyti atlikti darbai (tokio įrodymo turbūt reikės išsireikalauti iš
tinklų operatorių ar pačių rangovų teisminio proceso metu);
- Kiti rašytiniai įrodymai (pvz.: deklaracijos ir t. t.), patvirtinantis žemės
sklype buvusius pasėlius, sodinius ir medžius;
- Nuotraukos ir kita vaizdo ar video medžiaga, patvirtinanti, kad žemės
sklype buvo sodiniai, pasėliai ir/ar medžiai.

Kompensacijos dydžio už sunaikintus sodinius, už
sunaikintus pasėlius, už iškirstą mišką apskaičiavimas po
Konstitucinio teismo nutarimo
Tikėtina, kad teismas skaičiuos pagal formulę, numatytą apskaičiuoti
vienkartinę kompensacija už sutartimi nustatomą servitutą:
Nb = Np + Nsod + Nm + Nk,
Np – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus pasėlius,
apskaičiuota pagal Metodikos 20 punkte nurodytą tvarką;
Nsod – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus sodinius,
apskaičiuota pagal Metodikos 21 punkte nurodytą tvarką;
Nm – vienkartinės kompensacijos dalis už iškertamą mišką, apskaičiuota
pagal Metodikos 24 punkte nurodytą tvarką;
Nk – vienkartinės kompensacijos dalis už nuostolius, patirtus dėl prarastos
galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą
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